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JAVASLATOK

A Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság felhívja az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottságot 
mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a 
következő javaslatokat:

1. megállapítja az európai ipar – amelyben 2008 óta 3 millió munkahely szűnt meg és a 
termelés 10%-kal csökkent – hanyatlását, miközben ez az ágazat az európai növekedés 
egyik legfőbb hajtóereje; felszólítja a Bizottságot, hogy valósítson meg az Európai Unió 
újraiparosítására vonatkozó valódi közös stratégiát;

2. kéri, hogy az európai iparpolitika támogassa a növekedést serkentő ágazatokat, 
amelyekben Európa már vezető szerepet játszik; felhívja az Uniót, hogy fektessen be a 
nagy közlekedési, energiaipari és távközlési infrastruktúrákba;

3. hangsúlyozza a kutatás és az innováció fontosságát az európai vállalkozások világpiacon 
való versenyképessége szempontjából; sürgeti az Uniót és a tagállamokat, hogy növeljék a 
kutatásra és fejlesztésre szánt forrásokat; felhívja a Bizottságot, hogy tegye lehetővé az új 
technológiákon alapuló, nagy hozzáadott értékű és kevés energiaforrást felhasználó 
termékeket előállító iparágak létrehozását;

4. hangsúlyozza egy világos és stabil szabályozási keret meglétének fontosságát az iparba 
történő beruházások ösztönzése érdekében; arra ösztönzi a Bizottságot és a tagállamokat, 
hogy segítsék az európai kkv-k fejlődését és nemzetközivé válását, támogatva a 
finanszírozáshoz való hozzáférésüket;

5. felhívja a Bizottságot, hogy állítsa az uniós kereskedelem- és versenypolitikát az európai 
iparpolitika szolgálatába; felszólít a tagállamok közötti fokozott adóügyi, szociális és 
költségvetési konvergenciára a közös ipari projektek megvalósításának elősegítése 
érdekében;

6. arra ösztönzi a Bizottságot, hogy biztosítsa az európai vállalkozások nemzetközi 
piacokhoz való hozzáférését; elsődleges fontosságúnak tartja a viszonosság kialakítását a 
közbeszerzésekhez való hozzáférés terén, az európai vállalkozások ipari tulajdonjogainak 
védelmét, valamint az uniós kereskedelmi védelmi eszközök hatékonyságának 
megerősítését.


