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JAVASLATOK

Az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság felhívja a Gazdasági és Monetáris Bizottságot 
mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a 
következő javaslatokat:

1. üdvözli, hogy 2011-ben 5%-kal nőtt az európai beruházásokat tervező cégek száma annak 
ellenére, hogy továbbra is alacsony az egy befektetésre jutó új munkahelyek átlagos 
száma;

2. hangsúlyozza, hogy a szabad és tisztességes verseny szavatolása, valamint a szabadalmi 
oltalom érdekében szükség van a jogszabályok, a pénzügyi és adózási feltételek 
harmonizálására és egyszerűsítésére, illetve a befektetők uniós piaci hozzáférésének 
egyszerűsítésére;

3. úgy véli, hogy az Unió jövőbeli vonzereje a minőséggel, a specializálódással és a 
szakképzett munkaerővel kapcsolatos jó hírnevének megőrzésétől, illetve az üzleti 
költségek csökkentésétől függ;

4. ragaszkodik ahhoz, hogy az Unió további befektetések idevonzása érdekében:

a) váljon vezető tényezővé az új típusú gazdasági technológia, például a fenntartható és a 
digitális gazdaság, a kulcsfontosságú alaptechnológiák és a megújuló energia terén,

b) fektessen be az innovatív vállalkozásokba, illetve támogassa azok kereskedelmi 
sikerre vitelét,

c) indítson útjára városi, többek között digitális infrastrukturális projekteket valamennyi 
uniós térségben és az inkubációs egységekkel rendelkező innovatív ipari parkokban –
elsősorban a kkv-k és a fiatal vállalkozók számára történő technológia- és 
ismeretátadás biztosítására –, ily módon elősegítve a kutatás, az oktatás és az 
innováció közötti együttműködést,

d) biztosítsa a megbízható energiaellátást és a nem energetikai célú nyersanyagokkal 
történő ellátást annak érdekében, hogy az Unió vonzó gyártóbázissá váljék;

5. üdvözli, hogy a Bizottság egy olyan programra tett javaslatot, amely a kkv-k 
versenyképességét helyezi a középpontba, ugyanakkor ismételten kijelenti, hogy az 
Uniónak például hatékony kockázatitőke-rendszer kialakítása és a magántőkealapok 
hosszú távú vállalati növekedésben betöltött szerepének fokozása révén kellene 
egyszerűsítenie a kkv-k finanszírozáshoz való hozzáférését.


