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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

„Iparpolitika a globalizáció korában”
(2010/2095(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel az „Iparpolitika a globalizáció korában” című, 2010. október XX-i bizottsági 
közleményre (COM(2010)XXXX),

– tekintettel az Európa 2020 stratégiáról szóló 2010. június 16-i állásfoglalására1,

– tekintettel 2010. június 15-i állásfoglalására a Közösség innovációs politikájáról a változó 
világban2,

– tekintettel „Az iparpolitika félidős felülvizsgálata – Hozzájárulás az EU növekedési és 
munkahely-teremtési stratégiájához” című, 2008. május 22-i állásfoglalására3,

– tekintettel a Versenyképességi Tanács 2010. július 14-i és 15-i informális ülésére,

– tekintettel a Versenyképességi Tanács 2010. március 1-jei és 2-i 2999. ülésének 
következtetéseire,

– tekintettel a Régiók Bizottsága xxx-i véleményére,

– tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság xxx-i véleményére,

– tekintettel az „Európa 2020: Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés stratégiája” 
című 2010. március 3-i bizottsági közleményre (COM(2010)2020),

– tekintettel „Az Európa 2020 zászlóshajó-kezdeményezése – Innovációs Unió: Európa 
átalakítása a válság utáni világnak megfelelően” című 2010. szeptember XX-i bizottsági 
közleményre (COM(2010)XXXX),

– tekintettel „Az EU feldolgozóipara: Melyek az elkövetkező évek kihívásai és 
lehetőségei?” című 2010. április 26-i, a Vállalkozáspolitikai és Ipari Főigazgatóság által 
készített bizottsági dokumentumra4,

– tekintettel a „Jelentés az Európai kisvállalkozói intézkedéscsomag (SBA) végrehajtásáról” 
című bizottsági munkadokumentumra (COM(2009)0680),

– tekintettel a fenntartható fogyasztással, termeléssel és iparpolitikával kapcsolatos 
cselekvési tervről szóló, 2008. július 16-i bizottsági közleményre (COM(2008)0397),

– tekintettel „Az iparpolitika félidős felülvizsgálata – Hozzájárulás az EU növekedési és 
munkahely-teremtési stratégiájához” című, 2007. július 4-i bizottsági közleményre 

                                               
1 Elfogadott szövegek, P7_TA-PROV(2010)0223.
2 Elfogadott szövegek, P7_TA-PROV(2010)0209.
3 HL C 279. E, 2009.11.19., 65. o.
4 http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/document.cfm?action=display&doc_id=5784&userservice_id=1
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(COM(2007)374),

– tekintettel eljárási szabályzata 48. cikkére,

– tekintettel az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság jelentésére és a Nemzetközi 
Kereskedelmi Bizottság, a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság, valamint a 
Regionális Fejlesztési Bizottság véleményére (A7-0000/2010),

A. mivel a globális gazdasági válság keményen sújtotta az európai ipart, tovább súlyosbítva a 
globalizáció, az éghajlatváltozás, a demográfiai változás, valamint a tudásalapú ipar 
változásának már zajló és kihívást jelentő folyamatait, amelyek mélyen befolyásolják az 
ipari fejlődést, a munkaerőt és a jövőbeli kilátásokat,

B. mivel az európai ipar globális vezető szerepének fenntartása csak új 
technológiák/folyamatok/megoldások, kutatás-fejlesztés, kifinomult ellátási lánc, nagyobb 
hatékonyság, megfelelő mennyiségű humánerőforrás, jó logisztika és infrastruktúra révén 
lehetséges, mivel nem a költségcsökkentés viszi előre az ipart Európában,

C. mivel ipari fejlődés érhető el intelligens, hosszú távú, kiegyensúlyozott szabályozás és 
piacösztönzés segítségével, valamint a termelés és az elosztás tiszta és fenntartható formái 
irányába mutató globális trendek révén, és mivel a fogyasztást intelligens módon ki 
lehetne használni az európai ipar, valamint annak versenyképessége és globális vezető 
szerepe javára,

A fenntartható iparpolitika új megközelítése

1. üdvözli, hogy az Európa 2020 stratégiával a Bizottság végre elismeri az aktív 
iparpolitikának a fenntartható növekedés és az európai foglalkoztatás szempontjából 
betöltött jelentőségét;

2. felhívja a Bizottságot, hogy az Európai Parlamenttel és a Tanáccsal dolgozzák ki 
elképzelésüket az európai ipar 2020-ra elérendő minőségi és – ahol lehet – mennyiségi 
céljairól, amely figyelembe veszi a hosszú távú fenntartható fejlődést és 
iránymutatásokkal szolgál például az energia- és az erőforrás-hatékonyság tekintetében 
annak érdekében, hogy stabilitás és versenyképesség alakuljon ki, és ezzel együtt 
munkahelyek jöjjenek létre az európai iparban;

3. hangsúlyozza, hogy az új, fenntartható iparpolitika sikerének kulcsa csak egy integrált, 
ágazatokat átfogó megközelítés lehet, amely horizontális és ágazati kezdeményezésekre és 
európai, nemzeti és regionális szintű intézkedésekre támaszkodik;

4. hangsúlyozza, hogy az új, integrált megközelítés nagyon jó együttműködést igényel a 
Bizottságon belül, és ezért kéri a Bizottságot, hogy hozzon létre erre a célra egy állandó 
iparpolitikai munkacsoportot;

5. hangsúlyozza, hogy az új, fenntartható iparpolitika csak akkor lehet eredményes, ha azt a 
tagállamok által követett politikákkal szoros összhangban hajtják végre, ezért kéri a 
Bizottságot, hogy 2011-ben tegyen meg minden, a Lisszaboni Szerződés (173. cikkének 
(2) bekezdése) alapján lehetséges kezdeményezést iránymutatások, mutatók, felügyeleti 



PR\824649HU.doc 5/15 PE445.790v01-00

HU

lehetőségek és értékelési eljárások formájában;

6. meg van győződve arról, hogy az új, fenntartható iparpolitika sikere azon múlik, hogy 
bevonják-e valamennyi érdekelt felet, beleértve a szociális partnereket is; a Bizottságnak 
világos partnerségi elvet kell érvényesítenie minden területen és minden intézkedés során; 
ehhez hozzátartozik a várható fejlemények folyamatos közös előrejelzése és értékelése, és 
ezzel együtt a stratégiák/intézkedések/programok felülvizsgálata;

7. felhívja a Bizottságot, hogy haladéktalanul dolgozzon ki konkrét ütemtervet a végrehajtás 
ellenőrzésére és évente nyújtson be jelentést az elért előrehaladásról;

Innováció

8. hangsúlyozza, hogy az innovációk képezik az iparpolitika fő hajtóerejét, és hogy az 
innovációt támogató valamennyi kezdeményezésnek

 az innováció átfogó definícióján kell alapulnia, amely kiterjed többek között a 
termékekre, szolgáltatásokra, folyamatokra, szervezeti felépítésre, minőségre és 
irányításra,

 magában kell foglalnia a teljes folyamat- és értékláncot, illetve

 a terméken kívül a szükségleteket és a használatot is kiindulópontul kell tekintenie 
ahhoz, hogy olyan integrált fejlődést és célirányosabb termelést biztosítson, amely 
érezhető előnyökkel jár a fogyasztók, vállalkozások és az egész társadalom számára;

9. kéri, hogy a 2013 utáni következő támogatási időszak (8. kutatási keretprogram) során 
jelentősen nőjenek a kutatási kiadások (az uniós cél a közkiadásokból a GDP 1%-ának 
megfelelő összeg); az erőteljesen folyamatorientált kutatás és innováció mellett szükség 
van kutatásra az alapvető ágazatközi technológiák terén is; ezenkívül egyszerűsíteni kell 
az eljárások menetét is;

10. hangsúlyozza a kockázatmegosztási pénzügyi mechanizmusnak (RSFF) mint a kkv-k 
számára az EBB-n keresztül biztosított kutatásfinanszírozás egyik fontos formájának 
jelentőségét, határozottan arra ösztönzi a Bizottságot, hogy lényegesen több pénzforrást 
bocsásson rendelkezésre az RSFF számára;

11. kéri a fenntartható fejlődést szolgáló technológiák további ösztönzését, amint az már 
elkezdődött a környezettechnológiai cselekvési tervben (ETAP) a kutatási, környezeti és 
gazdaságpolitikai stratégiák összekapcsolásával, és az ETAP-ot nyomon követő nagyra 
törő terv elkészítését kéri;

12. emlékeztet arra, hogy az EU-ban évente a GDP 17%-át kitevő közbeszerzések az 
innováció erőteljes ösztönzői; rámutat arra, hogy az olyan versenytársak, mint Kína vagy 
az USA nagyra törő célokat tűztek ki az innovatív és környezetbarát termékek 
körbeszerzésére vonatkozóan, és hasonló célkitűzéseket vár el az EU-tól;

Erőforrások
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13. meg van győződve arról, hogy a nyersanyagok, segédanyagok és alapanyagok erőforrás-
hatékonyságának jelentős növelése erősíti az európai ipar globális versenyképességét, 
ezért kéri a Bizottságot, hogy kezelje prioritásként az erőforrás-hatékonyságot; ez a 
következőket foglalja magában:

 az erőforrás-termelékenység növekedésének ellenőrzésére szolgáló egyértelmű 
mutatók kidolgozása és a megfelelő szabványok továbbfejlesztése,

 új megközelítések – például erőforrás-kiszervezés – modelljeinek kifejlesztése,

 a legjobb gyakorlat szerinti megoldások terjesztése és az erőforrás-hatékonysági 
hálózatok és az anyaghatékonysággal foglalkozó ügynökségek támogatása,

 normák kidolgozása az üzleti fenntarthatósági jelentésre vonatkozóan, amely elemzi 
az „ökológiai hátizsákot” – és ezáltal a vállalkozások versenyképességét növelő 
költségmegtakarításokat eredményez –, összefoglalja és egységesíti a fennálló 
jelentéstételi kötelezettségeket és lehetőségeket (pl. EMAS), illetve amelynek 
lehetőség szerint kötelezőnek kell lennie; 

14. hangsúlyozza, hogy a nyersanyagok rendelkezésre állása központi jelentőségű az európai 
ipar fejlesztési lehetőségei szempontjából; ezért kéri a Bizottságot, hogy még 2010-ben 
terjesszen elő átfogó nyersanyag-stratégiát, amely többek között az alábbiakat foglalja 
magában:

 a nyersanyagok visszanyerésének fokozása nagyra törő újrahasznosítási szabályok, 
megfelelő kutatástámogatás és a nyersanyagot tartalmazó hulladékok kivitelének 
megszüntetése révén,

 a ritka nyersanyagok helyettesítését célzó kutatások fokozása,

 az EU-ban rendelkezésre álló nyersanyagok optimális felhasználása, amihez többek 
között mielőbb egy olyan európai geoinformációs rendszerre van szükség, amely 
áttekintést nyújt az EU-ban fellelhető nyersanyagokról,

 megfelelő nyersanyagellátás biztosítása tisztességes kereskedelmi megállapodások és 
stratégiai partnerségek révén,

 a nyersanyag-kitermelés és -kereskedelem egyre oligopolikusabbá válásával szembeni 
intézkedések;

15. meg van győződve arról, hogy az iparnak hosszú távra szóló energiapolitikára van 
szüksége, amely megfelelő energiaárakat és ellátásbiztonságot garantál, az éghajlatra 
káros gázok kibocsátása nélkül teszi lehetővé az energiatermelést és megakadályozza a 
CO2-kibocsátás áthelyezését; a belső energiapiac aktív szerepet tölt be az alacsony szén-
dioxid-kibocsátással járó termelésre és ellátásra való átállás tekintetében, és ezért a 
hálózati infrastruktúrát meg kell újítani, ki kell terjeszteni és intelligensebbé (intelligens 
energiahálózatok) kell tenni;

16. kéri a képesítési hiányosságok orvoslásához szükséges minden lehetséges erőfeszítés 
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megtételét, többek között az alábbiakat:

 intézményesített párbeszéd az illetékes hatóságok és a szociális partnerek között a 
tantervek aktualizálása, valamint az iskolából a munkaerőpiacra való átmenetet 
biztosító hatékony megoldások kidolgozása érdekében, 

 olyan összehangolt kezdeményezések, amelyek a „STEM” tárgyak (tudomány, 
technológia, mérnöki tudományok és matematika) minden szinten – és különösen a 
nők számára – történő oktatásának megerősítésére irányulnak, valamint a bevált 
gyakorlatok cseréje,

 további összehangolt és célirányos továbbképzések, amelyek mind a munkaadó, mind 
a munkavállaló számára hasznosak; e tekintetben fokozottabban kell használni az 
Európai Szociális Alapot,

 szakemberek (mérnökök, informatikusok, technikusok) továbbképzését biztosító 
felsőoktatási intézmények megnyitása és korszerűsítése;

Fenntartható ipari kultúra

17. összehangoltabb uniós politikát sürget az olyan vezető piacok tekintetében, mint például a 
környezetipar (mintegy 3,5 millió alkalmazott, 300 milliárd euró forgalom, akár 50%-os 
részesedés a globális piacon); hangsúlyozza, hogy számos „hagyományos” piac – pl. 
acélipar, gépkocsigyártás, hajóépítés – nagy innovációs kapacitásokkal és/vagy 
komparatív előnyökkel rendelkezik, amelyeket maximálisan ki kellene használni, aminek 
érdekében tovább kellene fejleszteni a termékspecifikus szabályozást – mint például a 
környezetbarát tervezésről szóló irányelvet –, illetve olyan ösztönző kezdeményezéseket 
kell indítani, mint például a „környezetbarát autókkal kapcsolatos kezdeményezés”;

18. kéri, hogy a versenyképességi és innovációs keretprogram 2013 után is folytatódjon és 
jelentős mértékben bővüljön;

19. fokozottabb erőfeszítéseket kér a közösségi szabadalom mielőbbi létrehozása érdekében 
azért, hogy javuljanak az ipari tulajdonjogok keretfeltételei, megvalósuljon a 
normamegállapítás reformja, illetve a technológiai vezető szerep biztosítását célzó 
nemzetközi szabványosítás;

20. kéri egy szerkezetátalakítással foglalkozó munkacsoport létrehozását, illetve az európai 
strukturális alapok szerkezetátalakítási folyamatokban betöltött szerepének erősítését, 
aminek révén új távlatok nyílnak meg a munkavállalók és a vállalkozások előtt; 
intenzívebbé kell tenni a kutatást és a fejlesztést az átszervezési folyamatok terén;

21. elismeri, hogy regionális különbségek állnak fenn az ipari fejlődés terén, mindenekelőtt az 
új tagállamokban zajló dezindusztrializációs folyamatok esetében, és kéri, hogy ezt 
vegyék figyelembe az új, fenntartható iparpolitika keretében is a területi kohézió erősítése 
érdekében;

22. hangsúlyozza a kkv-k óriási jelentőségét az ipar szempontjából, és a következőkre kéri a 
Bizottságot:
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 keresztül kell vinni a kisvállalkozói intézkedéscsomag (small business act) 
végrehajtását, és kezelni kell az elfogadott irányelvek és konkrét intézkedések (pl. a 
bürokratikus terhek csökkentése, kkv-teszt) megvalósításában tapasztalt 
hiányosságokat;

 további erőfeszítéseket kell tenni a kkv-k finanszírozási lehetőségekhez való 
hozzáférésének javítására, illetve különösen a kockázati tőkével összefüggő életképes 
lehetőségeket kell kidolgozni, valamint a pénzügyi piacok újjáépítése keretében 
erősíteni kell a kkv-k számára elérhető finanszírozási lehetőségeket és az általuk 
előnyben részesített finanszírozási forrásokat;

23. úgy véli, hogy a támogatási politikát nemcsak a versenyjog keretében kell szemlélni, 
hanem az Unió érdekében proaktív és átlátható módon és világos szabályok szerint kell 
használni az innováció, a piaci bevezetés és az ipari szerkezetátalakítások erősítése 
érdekében;

24. kéri, hogy a jövőbeli kereskedelmi megállapodásokat úgy alakítsák ki, hogy azok a fejlett 
és fejlődő országokban zajló tisztességes versenyen alapuló iparpolitikai stratégia részét 
képezzék; a fenntartható fejlődés elvét általánosan érvényesíteni kell, és szociális és 
ökológiai standardokat kell beépíteni a szabadkereskedelmi megállapodásokba; 
gondoskodni kell arról, hogy az európai iparágakat ne veszélyeztessék tisztességtelen 
intézkedések, amint az jelenleg történik a napenergia-ágazatban;

25. hangsúlyozza, hogy fel kell használni az alkalmazottak ötleteit és készségeit az ipar 
átalakítása során, és rámutat arra, hogy a minimumszabályokon (pl. 2002/14/EK és 
2009/38/EK irányelv) túllépve a lehető legnagyobb mértékű részvétel a kívánatos;

Ágazatok

26. meg van győződve arról, hogy a horizontális megközelítés melletti ágazatspecifikus 
kezdeményezések meg tudják ragadni az egyes ágazatok sajátosságait, hozzá tudnak 
járulni a modernizációhoz és a versenyképesség javításához, ezért kéri, hogy

 a Bizottság az összes érintett fél részvételével újítsa meg, összehasonlítható módon 
fejlessze tovább és töltse meg világos stratégiai tartalommal a jelenlegi ágazati 
megközelítéseket (munkacsoportok, magas szintű munkacsoportok, innovációs 
platformok, mint pl. a Cars 21), 

 az eredményeket az igényekhez igazítva ültessék át,

 különösen a kulcsfontosságú európai iparágak kapjanak kiemelt figyelmet, többek 
között a gépjárműipar, a megújuló energiák, a légi közlekedés, a vegyipar, az 
élelmiszeripar és a kreatív ágazatok,

 a Bizottság rendszeresen készítsen az elért haladásról szóló jelentéseket;

Felelősség

27. úgy véli, hogy az európai iparnak, amely élvezi e politikai erőfeszítések és a jó 
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keretfeltételek előnyeit, több felelősséget kellene vállalnia a fenntartható fejlődésért és a 
foglalkoztatásért Európában; az iparnak önkéntesen és határozottan el kellene köteleznie 
magát arra, hogy olyan beruházásokat hajt végre Európában, amelyek biztosítják a saját 
kutatási erőfeszítések folyamatosságát, hozzájárulnak a képesítések új kultúrájának 
kialakításához, és több fenntartható termék- és folyamatinnováció kifejlesztését és minden 
lehetséges esetben európai stratégiai partnerségek kialakítását eredményezik;

Régiók

28. hangsúlyozza, hogy a regionális struktúrák jelentősen hozzájárulnak az európai ipar 
erősítéséhez; a versenyklaszterek és innovációs hálózatok (vállalkozások, egyetemek és 
kutatóközpontok), valamint a vállalkozások közötti és az általuk más szereplőkkel 
kialakított kapcsolatok (értékláncok, szinergiák) alapvető fontosságúak a beruházási 
döntések szempontjából; ezért

 az innovációs klasztereknek és hálózatoknak nagyobb támogatásban kellene 
részesülniük, hogy összehangolt módon lehessen előmozdítani a tudástranszfert és a 
kutatást, a képesítések javítását, valamint az infrastruktúrát, aminek a Regionális 
Fejlesztési Alap egyik prioritásává is kellene válnia,

 a regionális hálózati struktúrákat – például a nagyvárosi térségeket – ipari hátterük 
támogatása során uniós szinten kell segíteni,

 az Európai Beruházási Banknak erősítenie kell a kapcsolatot az iparpolitika és a 
területi kohézió között;

o

o o

29. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak és a 
tagállamoknak.
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INDOKOLÁS

HELYZETKÉP AZ EURÓPAI IPARRÓL

Az uniós ipar az uniós bruttó hozzáadott értéknek mintegy egyharmadát hozza létre – az 
európai export csaknem 3/4-ét ipari termékek alkotják –, és a teljes foglalkoztatás harmadát 
biztosítja, közel 57 millió embernek nyújtva megélhetést. Sokszorozó hatását is figyelembe 
véve – melynek révén minden, az iparban betöltött álláshely körülbelül két további álláshelyet 
hoz létre a kapcsolódó szolgáltatások területén – a foglalkoztatásra kifejtett hatása még 
jelentősebb. 

A 27 tagú EU ipara (Eurostat)
BRUTTÓ 

HOZZÁADOT
T ÉRTÉK % 

(2008)

A TELJES 
FOGLALKOZTATÁS 

(2008)
%-A              (MILLIÓ)

VÁLLALATOK 
SZÁMA 

(EZER) (2007)

BÁNYÁSZAT, KŐFEJTÉS 1 0.4 0.8 21.4
FELDOLGOZÓIPAR 16.8 16.8 37.0 2 323
VILLAMOSENERGIA-, 
GÁZ- ÉS VÍZELLÁTÁS

2.3 0.8 1.7 36.0

ÉPÍTŐIPAR 6.4 8.4 17.0 3 090
ÖSSZESEN 26.5 26.4 56.5 5 470.4

AZ IPAR ÚJRAFELFEDEZÉSE EURÓPÁBAN

A közelmúltban kirobbant súlyos gazdasági válság keményen sújtotta az európai ipart. 
Ugyanakkor a válság rávilágított, milyen fontos szerepet tölt be az ipar az Unió gazdaságában, 
és egyértelművé tette, hogy az ipar igényeinek teljes körű kielégítésére irányuló erőfeszítések 
a jelenlegi, kihívásokkal teli környezetben nem bizonyultak elégségesnek. Az ipar fontossága 
jelenleg a sokat emlegetett szolgáltatási és pénzügyi ágazatok mögé szorult. Az uniós ipari 
politika még mindig gyakran azon az elképzelésen alapul, hogy a piacoknak saját magukat 
kell szabályozniuk, és ez eddig elsősorban egyedi intézkedések révén történt, gyakorlatilag a 
tagállamok közti egyeztetés nélkül. Az intézkedés főleg a változó környezetre adott reakció 
volt, és ritkán alapult előretekintő elemzésen. 

A JELENLEGI KIHÍVÁSOK

Az ipar átalakítása már a válság kirobbanása előtt folyamatban volt. Jelenleg egy sor, egymást 
kölcsönösen megerősítő kihívás előtt áll:

a) Az ipart folyamatosan és mélyen érintették a globális gazdaság fejlődésének egyre 
gyorsabban bekövetkező változásai. A fejlett és fejlődő országok és hagyományos 
domináns ágazataik közti határvonalak a fokozódó verseny révén naponta változnak. 
A globális piacon felmerülő igények sebes változása szükségessé teszi a vállalatok 
üzleti irányának újbóli meghatározását, átalakítását és újbóli szakosodását. A gyorsan 
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növekvő gazdaságokkal (pl. Kínával, Indiával, Brazíliával, Oroszországgal) 
megvalósuló új nemzetközi munkamegosztás növeli a globalizációs nyomást. 

b) A globalizáció új formája alakul ki, amely a globális, tudásalapú társadalom felé 
mutat, ahol a növekedés és versenyképesség mozgatóereje immár nem az emberi 
erőforrás és a fizikai munka, hanem az innováció és a kutatás.

c) Az éghajlatváltozás visszafordíthatatlan és megváltoztathatatlan tény. A kialakult 
globális gazdasági verseny hatalmas nyomás alá helyezi az erőforrások valamennyi 
formáját. Tekintettel az éghajlatváltozás enyhítésének és a biológiai sokféleség 
megőrzésének szükségességére, valamint a nyersanyagok kimerülésére és az irántuk 
való kereslet növekedésére, az iparnak a szénmentes és erőforrás-hatékony termelés 
irányába kell elmozdulnia. 

d) A demográfiai eltolódások alapvetően megváltoztatják a fogyasztói és szolgáltatói 
profilokat. Az átlagéletkor folyamatos emelkedése új termékeket, közlekedési 
formákat és munkaszervezést tesz szükségessé. A jövőben hiány alakul ki a képzett 
munkaerő terén.

e) A gyors urbanizáció új kihívásokat teremt többek közt a mobilitás, az épületek és a 
logisztika vonatkozásában. 

AZ IPARPOLITIKA KÖZÖS MEGKÖZELÍTÉSÉNEK MEGERŐSÍTÉSE

Az Európa 2020 stratégia úttörő kezdeményezés, amely elsőként ismeri el egy új 
megközelítés szükségességét. Itt az ideje, hogy az EU teljes mértékben kihasználja az ipari 
bázis fenntartható megújulására és további fejlődésére, illetve a minőségi munkahelyek 
teremtésére nyíló közös lehetőségeket. Az európai iparnak meg kell őriznie vezető pozícióját 
a kulcsfontosságú területeken, és nem szabad az események követőjévé válnia. Itt az ideje, 
hogy az EU kialakítsa saját elképzeléseit a jövő iparáról. Az Uniónak biztosítania kell, hogy a 
hozzáadott érték az Unión belül jöjjön létre.

Egyértelmű, hogy az iparpolitika akkor jár sikerrel, ha azt az alábbiak egészítik ki: 

 a pénzügyi ágazat új struktúrája
 a növekedésnek és a foglalkoztatásnak kedvező, adódömping nélküli gazdasági, 

adóügyi és költségvetési politikák sajátos makrogazdasági koordinációja (pl. társasági 
adó harmonizációja)

Az önmagukat szabályozó pénzügyi piacok paradigmájának bukása nyomán olyan új, átfogó 
szabályozási kereteket kell kialakítani, amelyek képesek visszavezetni a pénzügyi rendszert 
annak eredeti funkciójához, a megtakarítások produktív befektetésekké alakításához, 
különösen az ipar és a kkv-k vonatkozásában. 

Ki kell használni az EUSz. 173. cikke által biztosított lehetőségeket. Az Európai Uniónak és a 
tagállamoknak közösen kell kialakítaniuk egy koherens és egyértelmű iparpolitikát, amelynek 
sikeres megvalósítását és nyomon követését világos stratégiai célok és mutatók biztosítják. Az 
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iparpolitikát jellemző különböző tendenciákat (a protekcionizmust, az irányítást, az 
ösztönzőket, a versenyképességet) ellenőrzés alatt kell tartani.

ÚJ, INTEGRÁLT ÉS FENNTARTHATÓ IPARPOLITIKA AZ EURÓPAI UNIÓBAN

Az EU iparpolitikájának középpontjába az ipari bázis fenntartható, ökológiai szempontból 
hatékony és globálisan versenyképes megújulását, valamint a főleg a termelésre összpontosító 
ipar felől a tudásközpontú ipar felé való fenntartható átmenetet kell helyezni. 
Kulcsfontosságú, hogy az iparra hatással lévő valamennyi vonatkozás figyelembevételével 
integráljuk az EU valamennyi politikáját. Ehhez új szintre kell emelni a Bizottságon belüli és 
az összes szereplővel folytatott együttműködést.

Az előadó szerint 15 olyan, kulcsfontosságú kérdés van, amellyel az iparpolitika új európai 
megközelítésének keretében foglalkozni kell: 

1) Innovációs lánc kialakítása

Iparhoz kapcsolódó kutatásra, innovációs fejlesztésre és alkalmazásra van szükségünk, 
egyszóval a teljes innovációs láncra. Az innováció nem csupán technológiai innovációt jelent, 
hanem a szervezés, az üzleti modellek, a terméktervezés és a minőség innovációját is. Az 
innováció előmozdítása érdekében az innovációnak kedvező kereteket kell létrehoznunk a 
szabványok, a szabadalmak és a szellemi tulajdonjogok oltalma vonatkozásában. Új, 
ágazatokon átívelő alaptechnológiákat (pl. IKT, mobilitás, energia-, bio- és nanotechnológia) 
kell ösztönözni és alkalmazni. Olyan következetes stratégiákra van szükségünk, amelyek 
lehetővé teszik a különböző innovatív ágazatok konvergenciáját és együttműködését. Az Unió 
innovációs politikájának az értéklánc hiányosságainak felszámolására kell irányulnia. A jövő 
fő kérdéseire (pl. fenntarthatóság, demográfiai változás, urbanizáció) új megoldásokat kell 
találni.

2) Az erőforrás-hatékonyság növelése

A munkavégzés termelékenysége az utóbbi évtizedekben sokkal gyorsabban növekedett, mint 
a forrástermelékenység (energia és anyag). Az iparban a munkaerőköltségek mintegy 20%-ot, 
az erőforrásköltségek 40%-t tesznek ki. A forrástermelékenység uniós szabványokon, 
ösztönzőkön, közös és vállalati célkitűzéseken és a legjobb rendelkezésre álló technológiák 
használatára irányuló rendszerek előmozdításán alapuló növekedése a globális értékláncokban 
megjelenő új piaci perspektívák révén erősíti az európai ipar fenntarthatóságát és globális 
versenyképességét, illetve védi az európai munkahelyeket. Egy kötelező fenntarthatósági 
jelentés révén számításokat kellene végezni a vállalatok „ökológiai hátizsákjára” 
vonatkozóan.

3) Egyértelmű célkitűzések a fenntartható termékek vonatkozásában

A fenntartható termelést összehangolt, életciklus-elemzésen alapuló ökoinnovatív 
termékszabványok révén kell elősegíteni (pl. az ökotervezéssel kapcsolatos irányelv, 
épületekre és gépkocsikra vonatkozó szabványok). 
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4) Közbeszerzési pályázatok alkalmazása

Az új és fenntartható termékek és szolgáltatások bevezetése céljából közbeszerzési 
pályázatokat kell kiírni mind az állami, mind a magánszektorban. A 2004/18 irányelv1 által 
biztosított lehetőségeket következetesen ki kell használni. Továbbá a jövőbe való befektetésre 
szánt közkiadásokat célirányosabban kell elosztani, elsősorban a tudásalapú gazdaság és az 
ipari innováció javára. 

5) A tiszta energia termelésének fokozása

Az energia és az iparpolitika szorosan kapcsolódnak egymáshoz. A jó energiaellátás 
nélkülözhetetlen, míg az új növekvő piacokat a megújuló energiaforrások jelentik, melyek új, 
minőségi munkahelyek létrejöttét eredményezik. Az iparpolitikához olyan, hosszú távú 
energiapolitika szükséges, amely biztosítja az éghajlatváltozással kapcsolatos politikát, az 
ésszerű energiaárakat és az ellátás biztonságát, miközben megakadályozza a 
szénátszivárogtatás előfordulását. 

6) Meggyőző nyersanyag-stratégia

Az európai ipar számára létfontosságú a nyersanyagokhoz való megbízható hozzáférés, ami 
egyre inkább problémát jelent. A szükséges erőforrások megbízható biztosításán túl szükség 
van a meglévő erőforrások nagy arányban történő újrahasznosítására irányuló, megfelelő 
politika kialakítására is (t.i. az elektromos és elektronikus berendezések hulladékaival 
kapcsolatos irányelv), valamint a hulladék exportjának beszüntetésére, melyet a szükséges 
kutatási és fejlesztési rendszerekkel kell támogatni. Folyamatosan foglalkozni kell a 
kulcsfontosságú ipari erőforrások méltányos nemzetközi kereskedelmét akadályozó 
tényezőkkel.

7) A kereskedelem átformálása a méltányos együttélés és fenntartható termelés érdekében

Kétségtelen, hogy a nemzetközi kereskedelmi politika kulcsfontosságú a fenntartható termelés 
szempontjából. A kereskedelem nem öncél, hanem egy ipari stratégia része. A kereskedelmi 
politikának arra kell törekednie, hogy egyenlő alapon hozzáférést biztosítson a legfontosabb 
és növekvő piacokhoz. A WTO keretében megvalósuló többoldalú, szabályokon alapuló 
rendszer a maga vitarendezési eljárásával a leghatékonyabb és leginkább legitim eszköze a 
kereskedelmi kapcsolatok átlátható módon történő igazgatásának és bővítésének. A 
fenntartható termeléshez megfelelő munkakörnyezetre, bérezésre és kötelező érvényű
környezetvédelmi előírásokra van szükség. Mindezt kereskedelmi megállapodásokba kell 
foglalni. 

8) Kötelező érvényű ágazati iparpolitika körvonalazása

Egyértelmű kerettel, valamint ágazati hatásvizsgálatokkal és a fenntartható fejlődés 
előmozdítását célzó cselekvési tervekkel szolgáló stratégiai tartalommal kellene ellátni a 
különböző ágazati megközelítéseket (munkacsoportok, a döntéshozás felső szintjén működő 

                                               
1 HL L 134., 2004.4.30., 114–240. o.
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tanácsadó testületek, innovációs platformok, t.i. LeaderShip, Cars 21, IKT-munkacsoport, a 
vegyiparral foglalkozó magas szintű munkacsoport).

9) A kkv-k bevonása

A kkv-ket, melyek az európai ipar alapját képezik, meg kell erősíteni jobb 
technológiaátadással és a bankkölcsönök, kockázati tőke, illetve közösségi keretprogramok 
révén történő finanszírozáshoz való hozzáférés elősegítésével. Ezenfelül ösztönözni kell a 
kkv-k nagyobb arányú részvételét a közbeszerzésekben, valamint jobb lehetőségeket kell 
biztosítani számukra, hogy nemzetközivé válhassanak. 

10) Regionális cselekvési területek fejlesztése

Az uniós politikának jobban elő kellene mozdítania az innovatív klasztereket a tudástranszfer, 
a kutatási tevékenységek, a képesítés-fejlesztés és az infrastruktúrák összehangolt módon 
történő fejlesztése érdekében. Az európai versenyképességi klaszterek kialakítása, a 
különböző innovációs szereplők (vállalatok, egyetemek és kutatóközpontok –
„ökoszisztémák”) és működő tudásmegosztási rendszert alkalmazó ipari hálózatok új 
csoportosulásainak létrehozása, valamint nagyszámú szereplő bevonása kulcsfontosságú a 
befektetéssel kapcsolatos döntéshozatal szempontjából. Az Európai Beruházási Banknak meg 
kell erősítenie az iparpolitika és a területi kohézió kapcsolatát.

11) Az ipari változások előrelátásának biztosítása

Az iparpolitikának egyre inkább arra kell törekednie, hogy hosszú távú stratégiák révén elébe 
menjen a változásoknak. Új eszközre van szükségünk, és egyúttal a szociális partnerek 
nagymértékű bevonására.

12) Az szerkezetátalakítás kezelése

Perspektívát kell biztosítani a strukturális változások vagy globalizációs hatások 
eredményeként bekövetkező szerkezetváltás által érintett vállalatok és munkavállalók 
számára. Ez egy szerkezetátalakítással foglalkozó munkacsoport létrehozása és az uniós 
strukturális alapoknak a szerkezetátalakítási eljárásban való hangsúlyosabb szerepvállalása 
révén volna megvalósítható. Fel kell lépni a regionális eltérések vonatkozásában, különösen 
azokban az új tagállamokban, ahol az ipar leépülőben van.

13) A képesítések szintjének javítása

A szerkezetátalakításhoz és az európai ipar megújulásához nem áll rendelkezésre elegendő 
megfelelően képzett munkaerő. Párbeszédet kell kezdeni az oktatási rendszerek szabályozását 
végző hatóságok és a szociális partnerek között annak érdekében, hogy gyakorlati 
megoldások szülessenek az iskolából a munkaerőpiacra történő kilépés kérdésének kezelésére 
és további képesítési folyamatoknak a munkaadók és a munkavállalók számára egyaránt 
kedvező kialakítására. Az innováció és a képesítés további fejlesztést tesz szükségessé az 
egyetemek szintjén.

14) A döntéshozatalban való munkavállalói részvétel kiszélesítése
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A munkavállalók nagyobb arányú részvétele biztosítja a minőségi fejlődést és 
megakadályozza, hogy a megújulási folyamat során rossz munkafeltételek alakuljanak ki. A 
vállalati társadalmi felelősségvállalást szolgáló rendszerek a vállalatok szociális és 
fenntartható fejlődését támogatják.

15) Hosszú távú politikák

Az iparban a befektetési döntések és az innovációs ciklusok az európai iparpolitika integrált 
megközelítése mellett hosszú távú jogi orientációt is igényelnek.

Egyrészt integrált és fenntartható iparpolitikára van szükség, másrészt az iparnak 
egyértelműen el kell köteleznie magát az uniós befektetések, a kutatási kapacitások 
megerősítése, a képesítések új kultúrájához való hozzájárulás, az erőforrás-hatékony termékek 
és gyártási módszerek, valamint az uniós vállalatok közti stratégiai partnerségek mellett.


