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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Európa újraiparosításáról a versenyképesség és a fenntarthatóság javítása érdekében

(2013/2006(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés XVII. címének az EU 
iparpolitikájával, és többek között az uniós ipar versenyképességével foglalkozó 173. 
cikkére (az Európai Közösséget létrehozó szerződés volt 157. cikke),

– tekintettel az „Erősebb európai ipart a növekedés és a gazdasági fellendülés érdekében –
Az iparpolitikáról szóló közlemény frissítése” című, 2012. október 10-i bizottsági 
közleményre (COM(2012)0582),

– tekintettel az energiahatékonyságról szóló, 2012. október 25-i 2012/27/EU európai 
parlamenti és tanácsi irányelvre1,

– tekintettel a vállalkozások versenyképességét és a kis- és középvállalkozásokat segítő 
program (2014–2020) létrehozásáról szóló rendeletre irányuló, 2011. november 30-i 
bizottsági javaslatra (COM(2011)0834),

– tekintettel a „»Gondolkozz előbb kicsiben!« – Európai kisvállalkozói intézkedéscsomag: 
»Small Business Act«” című, 2008. június 25-i bizottsági közleményre 
(COM(2008)0394),

– tekintettel a „Nyersanyag-politikai kezdeményezés – Az európai gazdasági növekedés és 
foglalkoztatás kritikus szükségleteinek kielégítése” című, 2008. november 4-i bizottsági 
közleményre (COM(2008)0699),

– 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 stratégia kiemelt kezdeményezése: Innovatív Unió” című, 
2010. október 6-i bizottsági közleményre (COM(2010)0546),

– tekintettel „Az erőforrás-hatékony Európa megvalósításának ütemterve” című, 2011. 
szeptember 20-i bizottsági közleményre (COM(2011)0571),

– tekintettel az „Iparpolitika: A versenyképesség erősítése” című, 2011. október 14-i 
bizottsági közleményre (COM(2011)0642),

– tekintettel a „2050-ig szóló energiaügyi ütemterv” című, 2011. december 15-i bizottsági 
közleményre (COM(2011)0885),

– tekintettel „Innováció a fenntartható növekedésért: az európai biogazdaság” című, 2012. 
február 13-i bizottsági közleményre (COM(2012)0060),

                                               
1 HL L 315., 2012.11.14., 1. o.
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– tekintettel az „Intézkedések a stabilitás, a növekedés és a munkahelyteremtés érdekében” 
című, 2012. május 30-i bizottsági közleményre (COM(2012)0299),

– tekintettel „A kulcsfontosságú alaptechnológiák európai stratégiája – híd a növekedéshez 
és a munkahelyteremtéshez” című, 2012. június 26-i bizottsági közleményre 
(COM(2012)0341),

– tekintettel a „Zöld könyv – Az európai gazdaság hosszú távú finanszírozása” című, 2013. 
március 20-i bizottsági közleményre (COM(2013)0150), 

– tekintettel a „Zöld könyv – Az éghajlat- és energiapolitika 2030-ra szóló kerete” című, 
2013. március 27-i bizottsági közleményre (COM(2013)0169),

– tekintettel a „Nyersanyag-politikai kezdeményezés – Az európai gazdasági növekedés és 
foglalkoztatás kritikus szükségleteinek kielégítése” című, 2008. november 4-i bizottsági 
közleményhez (COM(2008)0699) csatolt munkadokumentumra (SEC(2008)2741),

– tekintettel a prémiumtermékeket előállító európai ipari ágazatok versenyképességéről 
szóló 2011. szeptember 26-i bizottsági munkadokumentumra (SWD(2013)0286),

– tekintettel az „Erősebb európai ipart a növekedés és a gazdasági fellendülés érdekében –
Az iparpolitikáról szóló közlemény frissítése” című, 2012. október 10-i bizottsági 
munkadokumentumra (SWD(2012)0297),

– tekintettel az „Európai versenyképességről szóló 2012. évi jelentés – A globalizáció 
előnyeinek kiaknázása” című, 2012. október 10-i bizottsági közleményre 
(SWD(2012)0299),

– tekintettel a „Munkaügyi kapcsolatok Európában – 2012” című, 2013. április 11-i 
bizottsági szolgálati munkadokumentumra (SWD(2013)0126),

– tekintettel az alacsony szén-dioxid-kibocsátással járó technológiák fejlesztésébe történő 
beruházásról (SET-terv) szóló, 2010. március 11-i állásfoglalására1,

– tekintettel az új fenntartható gazdaságban rejlő foglalkoztatási potenciál feltárásáról szóló, 
2010. július 20-i állásfoglalására2,

– tekintettel az „Iparpolitika a globalizáció korában” című, 2011. március 9-i 
állásfoglalására3,

– tekintettel a hatékony európai nyersanyag-politikai stratégiáról szóló, 2011. szeptember 
13-i állásfoglalására4,

– tekintettel az erőforrás-hatékony Európáról szóló, 2012. május 8-i állásfoglalására1,

                                               
1 HL C 349. E, 2010.12.22., 84. o.
2 HL C 308. E, 2010.10.20., 6. o.
3 HL C 199. E., 2012.7.7., 131. o.
4 HL C 51. E, 2013.2.22., 21. o.
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– tekintettel „Az egységes piaci intézkedéscsomag: a növekedés érdekében teendő 
következő lépések” című, 2012. június 14-i állásfoglalására2,,

– tekintettel „A kis- és középvállalkozásokról (kkv-król): versenyképesség és üzleti 
lehetőségek” című, 2012. október 23-i állásfoglalására3,, 

– tekintettel az alacsony szén-dioxid-kibocsátású, versenyképes gazdaság 2050-ig történő 
megvalósításának ütemtervéről szóló, 2013. március 15-i állásfoglalására4,

– tekintettel a megújuló energia tekintetében az európai energiapiacon fennálló jelenlegi 
kihívásokról és esélyekről szóló, 2013. május 21-i állásfoglalására5,

– tekintettel az Európai Unió ipari területeinek regionális stratégiáiról szóló, 2013. május 
21-i állásfoglalására6,

– tekintettel az európai unióbeli szociális lakhatásról szóló, 2013. június 11-i 
állásfoglalására7,

– tekintettel a bizottsági közlemény nyomán megtartott, „Az európai ipar fellendítése, 
tekintettel a jelenlegi nehézségekre” című, 2013. február 4-i vitájára (2013/2538(RSP)),

– tekintettel a 2012. december 10–11-i Versenyképességi Tanács 3208. ülésének az 
„Erősebb európai ipart a növekedés és a gazdasági fellendülés érdekében” című 
következtetéseire,

– tekintettel a Bizottság megbízásából készített, „Az Európai Unió iparszerkezete 2011-ben 
– Tendenciák és teljesítmény” című, 2011. évi jelentésre,

– tekintettel az Európa 2020 stratégiával kapcsolatos kezdeményezések felmérésének 
folyományaként a Régiók Bizottságának megbízásából 2013 áprilisában készített, az 
„Iparpolitika a globalizáció korában” című jelentésre, 

– tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak az „Erősebb európai ipart a 
növekedés és a gazdasági fellendülés érdekében – Az iparpolitikáról szóló közlemény 
frissítése” című, 2013.xx.xx-i véleményére,

– tekintettel a Régiók Bizottságának az „Erősebb európai ipart a növekedés és a gazdasági 
fellendülés érdekében” című, 2013. április 11-i véleményére,

– tekintettel eljárási szabályzata 48. cikkére,

– tekintettel az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság jelentésére és a Nemzetközi 
Kereskedelmi Bizottság, a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság, a Környezetvédelmi, 

                                                                                                                                                  
1 Elfogadott szövegek, P7_TA(2012)0223.
2 Elfogadott szövegek, P7_TA(2012)0258.
3 Elfogadott szövegek, P7_TA(2012)0387.
4 Elfogadott szövegek, P7_TA(2012)0086.
5 Elfogadott szövegek, P7_TA(2013)0201.
6 Elfogadott szövegek, P7_TA(2013)0199.
7 Elfogadott szövegek, P7_TA(2013)0246.



PE510.843v01-00 6/17 PR\936863HU.doc

HU

Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság, a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi 
Bizottság, a Regionális Fejlesztési Bizottság és a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság 
véleményére (A7-0000/2013),

A. „Az ipar újjászületése a fenntartható Európa érdekében” (RISE) stratégia: alapelvek, 
célok és irányítás

1. örvendetesnek tartja, hogy a Bizottság az iparpolitikára összpontosít;

2. hangsúlyozza, hogy Európa jövőbeni ipari ereje „Az ipar újjászületése a fenntartható 
Európa érdekében” (RISE) stratégiában rejlik, amely technológiai, üzleti és társadalmi 
innovációra törekszik a harmadik ipari forradalom, többek között az alacsony szén-dioxid-
kibocsátásra irányuló modernizációs offenzíva céljából; azt állítja, hogy a RISE új piacok, 
üzleti modellek és kreatív vállalkozók megjelenését fogja előidézni, új munkahelyeket és 
tisztességes munkát fog teremteni, ipari megújulást fog eredményezni, ami gazdasági 
dinamizmussal, bizalommal és versenyképességgel jár együtt; úgy véli, hogy egy ilyen 
stratégia alappillére az energia- és az erőforrás-hatékonyság;

3. úgy véli, hogy a RISE-stratégiát a tisztességes verseny alapelveivel, a külső költségek 
internalizálásával és a környezettudatos gazdasági kormányzással (Ordnungspolitik) 
összhangban be kell építeni az ökológiai és szociális piacgazdaságba; kijelenti, hogy 
Európa jövőbeni ipari versenyképességét a fenntarthatóság koncepciójának kell 
vezérelnie;

4. hangsúlyozza, hogy a RISE-stratégia egy hosszú távú keretet igényel, amely világos 
célkitűzéseken, mutatókon, valamint az életciklus- és a körkörös gazdaságra vonatkozó 
szemléleten alapul, amely a kreativitás, a készségek, az innováció, a fenntartható 
technológiák felé irányítja a befektetéseket és Európa ipari hátterének modernizációját egy 
értéklánctudatos politika segítségével mozdítja elő, amely magában foglalja az alapvető 
iparágakat; 

5. elismeri, hogy az iparpolitikának foglalkoznia kell az Európa 2020 stratégiában 
meghatározott hatalmas társadalmi kihívásokkal, és hogy az iparpolitikát ténylegesen be 
kell építeni az európai szemeszter folyamatába;

6. úgy véli, hogy a RISE-stratégiának nagyra törő és reális ipari célokat kell követnie; 
megjegyzi, hogy a 20%-os kiemelt célkitűzés évente 400 000 új ipari munkahely 
létrehozását tenné szükségessé; javasolja, hogy a 20%-os célkitűzést tekintsék az Unió 
„20/20/20” célkitűzéseivel összehangolt iránycélnak;

7. arra számít, hogy a RISE-stratégia – figyelmet fordítva az ellátásilánc-menedzsmentre és a 
sajátos regionális gyártási kultúrákra – visszatelepítheti a gyártóipart az Unióba;

8. hangsúlyozza, hogy a RISE-stratégia csak akkor lesz sikeres, ha azt – a magánberuházás 
ösztönzése érdekében – megfelelő makrogazdasági keret és a szükséges költségvetési 
források támasztják alá; ezzel összefüggésben egy európai zöld növekedési stratégia 
kialakítását kéri. és helyteleníti, hogy a Tanács csökkentéseket vezet be a többéves 
pénzügyi keret 1A. fejezetét illetően;
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9. helyesli a Bizottság által az iparpolitika tekintetében alkalmazott transzverzális 
megközelítést; úgy véli, hogy a RISE-stratégiának vertikális helyett inkább horizontális 
iparpolitikai koncepciót kell követnie; úgy gondolja, hogy az ágazatspecifikus 
intézkedéseknek rendszerint kapcsolódniuk kell a csúcstechnológiára irányuló és magas 
hozzáadott értékű stratégiákat előmozdító ágazati szakosodáshoz; 

10. egyetért a Bizottsággal abban, hogy az iparpolitikának hatékony, integrált irányítási 
struktúrával kell rendelkeznie, beleértve a nyomon követést is; emlékeztet az Európai 
Parlamentnek az iparról szóló Lange-jelentésben szereplő ajánlására, amely szerint a 
Bizottságnak létre kell hoznia egy állandó iparpolitikai munkacsoportot az illetékes 
főigazgatóságokon belül; kéri a Bizottságot, hogy évente számoljon be az Európai 
Parlamentnek a RISE-stratégia előrehaladásáról; hangsúlyozza, hogy a RISE-stratégiának 
szüksége van az ipar, a szakaszervezetek, a tudományos világ és a civil társadalom 
érdekeltjeinek szövetségére; felhívja a Bizottságot, hogy a RISE-stratégia előmozdítása 
érdekében maradéktalanul alkalmazza a Szerződés 173. cikkének (2) bekezdését;

11. úgy véli, hogy a RISE-stratégiát úgy kell kialakítani, hogy Európa déli részén a növekedés 
felpezsdítése céljából serkentse a befektetéseket, különösen intelligens specializáció és 
klaszterek – többek között transznacionális klaszterek – létrehozása révén;

12. elismerően nyilatkozik Tajani alelnök azzal kapcsolatos munkájáról, hogy az iparpolitikát 
szorosabban összehangolja a Versenyképességi Tanáccsal; hangsúlyozza, hogy a RISE-
stratégiát össze kell hangolni a tagállamok iparpolitikáival;

13. úgy gondolja, hogy a régiókat teljes mértékben be kell vonni a területükön az iparra 
vonatkozó prioritások és potenciál meghatározásába; üdvözli a Régiók Bizottsága által 
végzett munkát, valamint a Bizottság munkáját az Európa 2020 stratégia célkitűzéseinek 
elérése érdekében az uniós finanszírozás ésszerűsítésére vonatkozó intelligens szakosodási 
stratégiákkal kapcsolatban;

Innovációs, hatékonysági és fenntartható technológiai offenzíva

14. hangsúlyozza, hogy az Unió ipari háttere csak egy innovációs, hatékonysági és 
fenntartható technológiai offenzívával modernizálhatja és növelheti alapvető 
versenyképességét;

15. úgy véli, hogy az Unió kutatási és innovációs alapjainak katalizátorként kell működniük, 
és azokat más nemzeti és regionális alapokkal összhangban kell felhasználni; emlékeztet a 
3%-os K+F célra, amely kétharmadának a magánszektorból kell származnia; támogatja, 
hogy a magánbefektetések ösztönzése céljából a Horizont 2020 keretében köz- és 
magánszféra közötti partnerségek jöjjenek létre; 

16. felhív arra, hogy a Horizont 2020 keretprogram alapján a kkv-k számára elérhető 
pénzeszközök jelentős részét egy célzott kkv-eszköz segítségével használják fel;

17. üdvözli a Bizottság cselekvési irányvonalait, valamint a köz- és magánszféra közötti 
lehetséges partnerségeket; aggasztja azonban, hogy a nagy adat- és ikt-fejlesztéseket nem 
veszik kellőképpen figyelembe; felhívja a Bizottságot, hogy ezeket megfelelően 
integrálja; kéri a Bizottságot, hogy támogassa a klaszterek szerveződését a cselevési 
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irányvonalak mentén, előmozdítva közöttük a szinergiákat és átgyűrűző hatásokat;

18. felkéri a Bizottságot, hogy tegyen javaslatot egy olyan klaszterpolitikára, amely 
egymással összekapcsolt vállalkozások, beszállítók, szolgáltatók és kutatóközpontok 
formájában valósul meg; hangsúlyozza a transznacionális klaszterek létrehozásának 
fontosságát; 

19. üdvözli a kulcsfontosságú alaptechnológiákra vonatkozó stratégiát, amelyek esetében az 
Unió határozott versenyelőnnyel rendelkezik; támogatja a szakpolitikák és az eszközök, 
többek között az uniós strukturális alapok közötti koordináció és szinergiák fejlesztésére 
irányuló tervezett intézkedéseket; üdvözli a kulcsfontosságú alaptechnológiákkal 
kapcsolatos, klaszterekhez fűződő intézkedések és a fokozott régióközi együttműködés 
erősítésére irányuló kezdeményezéseket; 

20. üdvözli a korszerű gyártással kapcsolatos cselekvési irányvonalat; úgy véli, hogy e 
szempontból hasznosak lehetnek a köz- és magánszféra közötti partnerségek, mint például 
a SPIRE; úgy gondolja, hogy prioritásnak kell tekinteni egy tudományos és innovációs 
közösség 2014-ig történő elindítását a hozzáadott értékkel bíró feldolgozóipar terén;

21. örvendetesnek tartja, hogy a Bizottság hangsúlyt helyez az ökotervezésre; felhívja a 
Bizottságot, hogy határozzon meg ökotervezési előírásokat az újrahasznosíthatóságra és 
az erőforrás-hatékonyságra vonatkozóan; üdvözli az építési termékekre és eljárásokra 
vonatkozó új fenntarthatósági kritériumok kidolgozására és előmozdítására irányuló 
javaslatot;

22. úgy gondolja, hogy az intelligens energiahálózatokra vonatkozó cselekvési irányvonal túl 
korlátozott, mivel túlságosan kevés javaslatot tartalmaz;

23. hangsúlyozza az Unióból kivándorolt közösségekkel való kapcsolat fontosságát, arra 
ösztönözve őket, hogy tudásukat az Unión belüli üzleti lehetőségekhez használják fel;

A belső piac megvalósítása és külső piacok megnyitása a RISE-stratégia számára

24. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy az energia, a távközlés, a zöld termékek és 
kockázati tőke vonatkozásában sürgősen valósítsák meg az egységes piacot; 

25. üdvözli a Bizottság arra irányuló szándékát, hogy az innovatív termékek és szolgáltatások 
iránti kereslet fellendítésére horizontális cselekvési tervet dolgoz ki; felhívja a Bizottságot, 
hogy a termékekre vonatkozó fenntarthatósági és hatékonysági referenciaértékek 
meghatározásához alkalmazza a környezeti lábnyomot;

26. hangsúlyozza, hogy a közbeszerzésnek az innováció motorjaként kell szolgálnia; úgy 
gondolja, hogy az állami támogatásra vonatkozó iránymutatásokba bele kell foglalni az 
innováció fokozására irányuló szakpolitikai intézkedéseket; úgy véli, hogy a 
szabványosításnak és az ökocímkézésnek fontos szerepe van az új technológiák 
bevezetésében;

27. megjegyzi, hogy a Bizottság vizsgálatot végez az ipari termékek belső piacának 
reformjával kapcsolatban; felhívja a Bizottságot annak biztosítására, hogy ez ne vezessen 
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a színvonal csökkenéséhez;

28. tudomásul veszi a Bizottság intelligens szabályozási ösztönzőjét, amely a bürokratikus 
terhek mérséklésére szolgál a jogszabályok hatékonyságának csökkentése nélkül; 
támogatja a szabályozási egységességet és a versenyképességre gyakorolt hatás fokozott 
vizsgálatát a hatásvizsgálati iránymutatások keretében;

29. felhívja a Bizottságot, hogy a piacfelügyelettel kapcsolatos munkája során használja ki az 
internet hatalmát, lehetővé téve az emberek számára a részvételt azáltal, hogy visszajelzést 
adnak a termékekről; 

30. úgy gondolja, hogy a szellemi tulajdonjogok jelenlegi rendszere nem kedvez az 
innovációnak; úgy véli, hogy a fokozott átláthatóság, az innovatív irányítási és 
engedélyezési gyakorlatok gyorsabb piaci megoldásokat idézhetnek elő;

31. örvendetesnek tartja az összeragadt szabadalmak és a szabadalmi csapdák problémájának 
felismerését; támogatja a szabályozási rendszer módosítását a versenyt támogató 
keresztengedélyezések és közösen használt szabadalmak előmozdítása érdekében;

32. megállapítja az uniós kereskedelmi stratégia fontosságát; kéri a Bizottságot, valamint az 
alelnököt/főképviselőt, hogy dolgozzanak ki stratégiát arra vonatkozóan, hogy az Unió 
képviseleteinél jöjjenek létre kkv-kkal foglalkozó ügyfélszolgálatok; 

33. elismeri a transzatlanti kereskedelmi és befektetési partnerség (TTIP) fontosságát; 
helyesli, hogy ennek a fosszilis tüzelőanyagokra irányuló támogatások fokozatos 
megszüntetésére kell törekednie; javasolja a termékek hasonlóságának újbóli, a 
szénlábnyomuk alapján történő megkülönböztetésük általi meghatározását; 

34. felhívja a Bizottságot, hogy tegye lehetővé a szakszervezetek számára, hogy kereskedelmi 
panaszokat nyújtsanak be;

35. felhívja a Bizottságot, hogy dolgozzon ki európai exportstratégiát az erőforrás- és 
energiahatékony technológiákra vonatkozóan;

Egy ipari fordulat finanszírozása

36. elismeri a bankhitelnyújtási korlátok és hatásuk tényét, különösen a kkv-k 
vonatkozásában; üdvözli a Bizottság hosszú távú finanszírozásról szóló zöld könyvét; 
kiemeli, hogy a Bázel III., egy bankunió és az Európai Stabilitási Mechanizmus révén 
meg kell erősíteni az Unió bankszektorának szilárdságát; 

37. felhívja a Bizottságot annak vizsgálatára, hogy a kkv-k finanszírozása érdekében hogyan 
lendíthető fel az eszközökkel fedezett értékpapírok piaca; megjegyzi, hogy az állami 
bankok szerepet játszhatnak a banki kibocsátású strukturált fedezett kötvényekbe történő 
befektetésekben, az ilyen befektetéseket a kkv-kra vonatkozó fokozott hitelezési 
célkitűzésekkel kombinálva;

38. felhívja a Bizottságot, hogy indítson párbeszédet a közösségi finanszírozásról; felhívja a 
Bizottságot, hogy dolgozzon ki szilárd szabályozási keretet a projektenként legfeljebb 1 
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millió euró összegen alapuló közösségi finanszírozásra vonatkozóan;

39. felhívja a Bizottságot, hogy támogassa helyi kötvénypiacok létrehozását a kkv-k számára;

40. felhívja a Bizottságot, hogy támogassa a kkv-kat célzó nemzeti befektetési bankok 
létrehozását, és tegye lehetővé, hogy a meglévők kiterjeszthessék tevékenységi területüket 
más tagállamokra is;

41. felhívja a tagállamokat, hogy maradéktalanul hajtsák végre a késedelmes fizetésekről 
szóló irányelvet;

42. üdvözli az EBB tőkeemelését; úgy gondolja, hogy a banknak az alacsony szén-dioxid-
kibocsátást szolgáló beruházások vonatkozásában 2020-ig 60%-os célt kell kitűznie; 

43. hangsúlyozza a kockázati tőke és az üzleti angyalok hálózatainak fontosságát; úgy 
gondolja, hogy az Európai Beruházási Alapnak döntő szerepet kell játszania a 
kockázatitőke-piacok kialakításában; úgy véli, hogy a tőke és az adósság adójogi 
szempontú megkülönböztetését meg kell szüntetni;

A szakértelem és a munkaerő megnyerése a RISE-stratégia számára

44. hangsúlyozza, hogy a RISE-stratégia lehetőséget jelent a jó munkahelyeket és tisztességes 
fizetést biztosító tartós foglalkoztatásra; kiemeli, hogy elengedhetetlen az érdekeltekkel –
különösen a szociális partnerekkel és az ifjúsági szervezetekkel – való partnerség a 
fiatalok munkaerő-piaci integrációjával összefüggésben; felhívja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy erősítsék a szociális párbeszédet;

45. megjegyzi, hogy a RISE-stratégia szükségessé teszi a képzéshez való nagyobb mértékű és 
jobb hozzáférést, az egész életen át tartó tanulást, a jövőbeni igényeknek megfelelő 
szakképzést és egyetemi oktatást, a természettudományok, a technológia, a műszaki 
tudományok és a matematika (STEM) területeinek erőteljes hangsúlyozását, a vállalkozói 
készség támogatását és a megfelelő szociális védőhálót, valamint a második esélyt nyújtó 
politikát;

46. hangsúlyozza, hogy a munkahelyi demokratizálódási folyamatot ki kell terjeszteni, és 
hogy a munkavállalóknak rendelkezniük kell a képzéshez való egyéni joggal;

47. felhívja a Bizottságot, hogy a munkaerőpiac által megkívánt készségekkel kapcsolatos 
közép- és hosszú távú előrejelzések összeállítása érdekében szorosan működjön együtt a 
tagállamokkal;

48. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy vizsgálják meg a felsőoktatástól a 
pályakezdésig tartó időszakra szóló alapok létrehozásának egyesült államokbeli modelljét 
az ipar és az egyetemek közötti partnerségek kialakítására annak érdekében, hogy a 
fiatalok a feltörekvő iparágakon belüli munkahelyek betöltéséhez részesüljenek 
képzésben; figyelembe veszi az „egyetemi szakképzési intézetek” ipari partnerekkel való 
létrehozását, amint arról az Egyesült Királyságban megbeszéléseket folytattak;

49. úgy véli, hogy a bevált gyakorlatok cseréjére szolgáló nemzeti STEM-platformok 
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létrehozása előnyös lehetne a STEM-mel kapcsolatos célkitűzések meghatározása során;

50. hangsúlyozza a fiatalok körében az önkéntes mobilitás – az „Erasmus mindenkinek” 
program támogatásával és a határokon átnyúló tanulószerződéses gyakorlati képzések, 
szakmai gyakorlatok és gyakornoki programok meglévő akadályainak felszámolásával, 
valamint a nyugdíjjogosultságok és a munka- és szociális védelmi jogok Unió-szerte 
történő hordozhatóságának megszilárdításával megvalósuló – fokozásának fontosságát;

51. hangsúlyozza, hogy csökkenteni kell az iskolából kimaradók arányát, és kiemeli, hogy a 
lemorzsolódók számára lehetőséget kell biztosítani a képzési beosztásra vonatkozóan, 
amint az osztrák „képzési garancia” esetében;

52. üdvözli az ifjúsági garancia kezdeményezés végrehajtására és a tanulószerződéses 
gyakorlati képzés szövetségének támogatására vonatkozó döntéseket; felhívja az ipart, 
hogy biztosítson minőségi foglalkoztatást, illetve – amennyiben lehetséges – szakmai 
gyakorlatokat, és hozzanak létre tisztességes fizetéssel járó minőségi gyakornoki 
programokat; 

53. kiemeli, hogy a szilárd szakképzési rendszerrel rendelkező tagállamokban viszonylag erős 
volt a munkaerőpiac a válság idején; felkéri a tagállamokat, hogy a szociális partnerekkel 
együtt vizsgálják meg és vezessék be az ilyen rendszereket; megállapítja, hogy az európai 
szakképzési keretrendszer (ECVET) és az európai kreditátviteli és -gyűjtési rendszer 
(ECTS) harmonizációja kihívást jelent;

54. úgy véli, hogy a szakoktatásról és -képzésről kialakult kép azáltal javítható, ha 
összekapcsolódik az egyetemre vagy más felsőoktatási intézménybe történő átmenet 
lehetőségével;

55. felhívja a tagállamokat, hogy vezessenek be a fiatalok számára mikrohitelre vonatkozó 
lehetőségeket a vállalkozói készség támogatására; 

56. felhívja a tagállamokat, hogy a szociális partnerekkel való párbeszéd során mérlegeljenek 
stratégiákat annak érdekében, hogy a gazdasági hanyatlás idején rugalmasabb legyen a 
munkaidő;

Átállás az erőforrások és az energia terén az ipari fordulat érdekében

57. kiemeli, hogy a RISE-stratégia középpontjában az erőforrások és az energia állnak; 
mindkettő vonatkozásában a megfizethetőség–fenntarthatóság–hozzáférhetőség hármasát 
támogatja;

58. üdvözli az erőforrás-hatékonysági ütemtervet; felhívja a Bizottságot, hogy az európai 
szemeszterbe és a nemzeti reformprogramokba foglalja bele a hulladékgazdálkodási 
politikával kapcsolatos célokat; felhívja a Bizottságot, hogy fejlessze tovább az erőforrás-
hatékonyságra vonatkozó ágazati referenciaértékeket, különösen közbeszerzési célokra; 
felhívja a Bizottságot, hogy támogassa a „3R” (reduce, re-use, recycle – csökkentés, 
újrahasznosítás, újrafeldolgozás) stratégiát; hangsúlyozza a veszélyes anyagoknak és az 
elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak elsődleges újrafeldolgozására 
vonatkozó globális tanúsítási program jelentőségét; rámutat arra, hogy bizonyos 
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tagállamokban már működnek a vonatkozó, épületekből történő gyűjtési és 
újrafeldolgozási rendszerek;

59. felhív az energiahatékonysági irányelv és a nemzeti cselekvési tervek gyors 
végrehajtására; felhívja az Uniót a megújuló energiáról szóló Reul-jelentés követésére, 
amely a megújuló energiával kapcsolatban nagyra törő célt tűz ki 2030-ra;

60. felhívja a Bizottságot, hogy vizsgálja felül a hosszú távú energiaszerződések feltételeit;

A RISE-stratégia a déli térségben

61. helyesli a több régióra kiterjedő iparpolitikai megközelítést, amely újból elindítja a 
fenntartható növekedést a szerződő gazdaságokban; a déli gazdaságok globális 
értékláncokba történő integrációjával kapcsolatban nagy hozzáadott értékkel rendelkező 
stratégiát támogat; 

62. megjegyzi, hogy az Unió déli részére kihatással van, hogy peremterületen helyezkedik el; 
felhívja a Bizottságot, hogy támogassa a déli gazdaságok teljes körű infrastrukturális 
integrációját, és hangsúlyozza, hogy az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközt e célra kell 
irányítani; 

63. hangsúlyozza a bevált gyakorlatok megosztásának és a piacszimulációs 
mechanizmusoknak a fontosságát; örül az együttműködés, az ipari szimbiózis fokozására 
és az erőforrás-hatékonysággal foglalkozó tanácsadó szolgálatok hálózatainak 
kialakítására irányuló javaslatoknak;

64. kiemeli, hogy bizonyos régiókban a tőketársaságok szövetkezetté történő átalakítása 
sikeres volt;

65. úgy véli, hogy a déli gazdaságok stratégiai elhelyezkedésük miatt élvezhetik a Maghreb-
országok új exportpiacainak előnyeit; felhív a migránsok vállalkozói szellemének 
kiaknázására vállalkozások létrehozása céljából, amelyek hozzáférhetnek az említett 
piacokhoz; üdvözli Tajani alelnök „Misszió a növekedésért” elnevezésű látogatásait is;

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

Az indokolás a preambulumbekezdésekből áll, amelyek benyújtására helyhiány miatt a 
jelentéshez csatolt módosítások formájában kerül sor. Ebben a részben minden egyes 
preambulumbekezdés, amely a jelentés alapját biztosítja, részletesebb magyarázatot kap.

A. mivel az Uniónak stratégiára van szüksége a gazdasági és pénzügyi válság 
kezeléséhez és egy új gazdasági dinamika beindításához,

A válság keményen sújtotta az európai gazdaságokat. Kihatott az ipari ágazatra, ahol 3,8 
millió munkahely szűnt meg. A munkanélküliségi ráta növekszik, különösen a fiatalok 
körében. A válság és kilátástalanság hatással van a társadalmi jólétre és növeli a szegénységet. 
Az Uniónak átfogó növekedési stratégiára van szüksége e kihívások leküzdéséhez.

B. mivel Európa ipara kulcsfontosságú szerepet játszik és a válság megoldásának fontos 
részét képezi,

Az európai ipar rendkívül fontos az Unió előtt álló rengeteg kihívás megoldásához. 
Munkahelyeket, árukat és szolgáltatásokat, valamint adóbevételt biztosít, és kulcstényező az 
alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaságra való európai átállásban. Bár az elmúlt néhány 
évtizedben viszonylagosan csökkent az ipar szerepe az EU gazdaságában, az ipar még mindig 
az európai export négyötödét és a magánszektor kutatásra és fejlesztésre irányuló 
befektetéseinek 80%-át teszi ki (Vállalkozáspolitikai és Ipari Főigazgatóság). Az Uniónak 
olyan stratégiára van szüksége, amely felpezsdíti a gazdaságot és az ipar újjászületését idézi 
elő a fenntartható Európa Érdekében. 

C. mivel Európa ipari versenytársai éveken át szilárd ipari stratégiákat fejlesztettek ki,

Nemzetközi viszonylatban egy sor ország kialakította saját ipari stratégiáját. Legutóbb Japán 
vázolt fel új ipari tervet. Ötéves terveivel és legutóbbi, a nemzeti feltörekvő stratégiai 
iparágakra vonatkozó 2012. évi tervével Kína szintén középpontba helyezte az iparpolitikát.
Még az Egyesült Államok is határozott iparpolitikát követ anélkül, hogy ezt a kifejezést 
alkalmazná.

D. mivel az Európai Bizottságot dicséret illeti azért, hogy egy ipari fordulat 
megszervezésére irányuló közleményével elindított egy iparpolitikát,

Európában hosszú ideig lebecsülték az iparpolitikát. Az „Erősebb európai ipart a növekedés és 
a gazdasági fellendülés érdekében” című közleményének közzétételével az Európai Bizottság 
vezető szerepet vállalt a szükséges ipari fordulatban.

E. mivel Európa – mint ipari helyszín – közös jövője egy modernizációs offenzívában 
rejlik, amely megerősíti az innovációs központokat, valamint felszámolja az ipari és 
strukturális szempontból gyenge régiók fejlődésbeli hiányosságait,

Európának megfelelően kell felhasználnia az állami pénzeszközöket és ösztönöznie kell a 
magánszektort, hogy pénzeszközeit kutatással és fejlesztéssel kapcsolatos tevékenységekre 
fordítsa, valamint előmozdítsa az európai transznacionális és régióközi együttműködést az 
innovatív vállalkozások klaszterei, a tudományos világ és a kutatóhelyek segítségével. Ezt 
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intelligens specializációs szakosodási stratégiákkal kell alátámasztani, figyelembe véve az 
egyes régiók és területek lehetőségeit. A körzetek létrehozása (Olaszország) például az 
egyének és a vállalkozások forrásainak új kreatív projektek megvalósítása és az egész régióra 
való kiterjesztése céljából történő összekapcsolására és megosztására irányul.

F. mivel az európai iparpolitikának a háttérkörnyezet fejlesztése érdekében meg kell 
találnia a szakpolitikák megfelelő kombinációját, figyelembe véve a különböző 
nemzeti és regionális (többek között határokon átnyúló) gazdasági és társadalmi 
tényezőket és körülményeket; az iparpolitikának egy olyan piacba kell beágyazódnia, 
ahol a kormány meghatározza a szabályozási keretet, de a győztesek kiválasztása 
érdekében nem avatkozik be közvetlenül,

Az OECD legfrissebb, „A globális fejlődés perspektívái (2013) – Iparpolitikák a változó 
világban” című, idén május 15-én közzétett jelentése a sikeres iparpolitikákhoz napjainkban 
döntő fontosságú három alapelemről értekezik: az innovációval és a készségekkel kapcsolatos 
beruházásokat, a finanszírozáshoz való hozzáférést és a megfelelő infrastruktúrát.1 A főként a 
vállalkozásoknak nyújtandó támogatásokon, az állami tulajdonon és a vámvédelmen alapuló 
régimódi iparpolitikákban benne rejlik a kormányzati kudarcnak, a járadékvadász 
magatartásnak és a hagyományos, saját érdekek állandósításának kockázata, ami költségeket 
jelent a termelők, a fogyasztók és tágabb értelemben a gazdaság számára.

G. mivel a hitelekhez való csekély mértékű hozzáférés korlátozza a befektetéseket, 
akadályozza az innovációt, valamint az új hatékony technológiák alkalmazását; az 
európai iparpolitikának ezért egy szilárd pénzügyi struktúrára van szüksége, amely 
előmozdítja a befektetéseket, 

A Bruegel agytröszt által az ECOFIN 2013. évi informális ülése számára készített 
szakpolitikai állásfoglalás szerint az Unió gazdaságának egyik közismert strukturális 
gyengesége, hogy nem irányul elegendő befektetés a kutatásra és a humán tőkére, ami 
akadályozza az innováción alapuló gazdaságra való átállást. A bank- és az állami szektorban 
végbemenő tőkekivonás miatt kevesebb forrás áll rendelkezésre, ez további akadályt jelent az 
innovatív és fenntartható gazdaságra való átállás szempontjából.2 Ezzel összefüggésben a 
finanszírozáshoz való hozzáférés megkönnyítése és az innovációval és technológiákkal 
kapcsolatos hosszú távú befektetések előmozdítása érdekében szakpolitikai intézkedéseket 
kell előterjeszteni.

H. mivel Dél-Európában a finanszírozási feltételek szigorúbbak, ami személyre szabott 
pénzügyi megoldásokat tesz szükségessé,

Az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság 2013. május 29-i meghallgatásán Guntram Wolff 
(Bruegel) által tartott előadáson elhangzottak szerint 2013 márciusában Németországban a 
kkv-knek nyújtandó kölcsön után fizetendő kamat közel 3% volt, míg ugyanez 
Olaszországban, Portugáliában és Spanyolországban 6% volt. Az előadás azt is kiemelte, 
hogy a tavaly év végi állapot szerint a német kkv-k az általuk kért finanszírozás 90%-át 

                                               
1 OECD Perspectives on Global Development 2013 Industrial Policies in a Changing World [„A globális 
fejlődés perspektívái (2013) – Iparpolitikák a változó világban”].
2 Darvas Zsolt; Pisani-Ferry, Jean; Wolff, Guntram. „Europe's Growth Problem (and what to do about it)” 
[Európa növekedési problémája – és mit lehet tenni ellene?], Bruegel Policy Brief, 2013. április.
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megkapták, míg a görög kkv-k esetében ez csupán 25%-ot tett ki.

I. mivel az Uniónak olyan iparpolitikai szemléletmódra van szüksége, amely a hatalmas 
társadalmi kihívások kezelése érdekében egyesíti a versenyképességet, a 
fenntarthatóságot és a tisztességes munkát,

Nyilvánvaló, hogy az Európai Unió iparpolitikáját az Európa 2020 stratégiának megfelelően a 
hatalmas társadalmi kihívások kezeléséhez kell kialakítani és össze kell hangolni a 
fenntarthatóság, a versenyképesség és a tisztességes munka stratégiai „hármasával”. Az 
Európai Parlament az „Iparpolitika a globalizáció korában”című, 2011. évi állásfoglalásában1

elismerte ezt.

J. mivel a munkaerő termelékenysége az elmúlt évtizedekben sokkal gyorsabban 
fejlődött az erőforrás-termelékenységnél, miközben a becslések szerint a 
munkaerőköltség a terméknek kevesebb, mint 20%-át teszi ki, míg az erőforrások 
költsége a 40%-át,

+A németországi Szövetségi Statisztikai Hivatal szerint a termelő ágazat költségszerkezetén 
belül az anyagköltségek 43%-ot tesznek ki, a személyi költségek pedig csak körülbelül 18%-
ot, míg az energiaköltségek 2%-ot.2 Az Európai Parlament a hatékony európai nyersanyag-
politikai stratégiáról szóló, 2011. évi állásfoglalásában elismerte ezt.

K. mivel a globális változások tükrében – és ha az európai ipar a jövőben fenn kívánja 
tartani versenyképességét – alapvető fontosságú, hogy az energia- és az erőforrás-
hatékonyság szolgáljon az európai ipari megújulás alapjául,

Az Európai Bizottság az erőforrás-hatékonysági ütemtervében kiemelte, hogy az erőforrás-
hatékonyságból származó haszon csak Németországban 20–30% közötti költségmegtakarítást 
eredményezhetne a gyártásban. Az Egyesült Királyságban készült másik tanulmány szerint 
alacsony költségekkel vagy költségráfordítás nélkül megvalósítható erőforrás-hatékonysági 
intézkedésekkel mintegy 23 milliárd fontot lehetne megtakarítani.4 Mivel a bérek tekintetében 
Európa nem veheti fel a versenyt a feltörekvő gazdaságokkal, a hatékonyság kiaknázásával az 
energia- és az erőforrásköltségek csökkentését kell középpontba helyeznie. Az Európai 
Bizottság a 2012. évi versenyképességi jelentésben kiemelte, hogy az ökoinnováció és a 
forrás- és energiahatékonyság pozitív szerepet tölt be az Unió versenyképességét illetően. Az 
Unió élen jár az ökoberuházások és ökoinnovációk nemzetközivé tétele és határokon átnyúló 
áramlása terén is. Ez különösen fontos, mivel az ökoinnovációval foglalkozó vállalkozások 
összességében sikeresebbek a hagyományos innovációval foglalkozóknál.

L. mivel az Európai Uniónak nagyra törő, ökohatékony és zöld ipari stratégiára van 
szüksége a gyártási kapacitás felfrissítése és a magas képzettséget igénylő és jól 
fizetett munkahelyek létrehozása érdekében,

                                               
1 Az Európai Parlament „Iparpolitika a globalizáció korában” című, 2011. február 3-i állásfoglalása.
2 Dr. Christian Kühne előadása, amely a Reinhard Bütikofer, európai parlamenti képviselő által szervezett 2013. 
április 24-i iparpolitikai kerekasztal-beszélgetésen hangzott el. A Powerpoint-prezentáció kérésre beszerezhető.
3 Az Európai Parlament 2011. július 25-i állásfoglalása a hatékony európai nyersanyag-politikai stratégiáról.
4 Az Európai Bizottság 2011. szeptember 20-i közleménye az erőforrás-hatékony Európa megvalósítására 
vonatkozó európai bizottsági ütemtervről.
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A fent említett számadatok már rávilágítottak arra, hogy az energia- és erőforrás-
hatékonyságon alapuló zöld uniós ipari stratégia a költségek jelentős csökkentésével növelné 
a versenyképességet. Ugyanakkor felfrissítené a gyártási kapacitást és új munkahelyeket 
biztosítana. Az erőforrás-hatékonyságból származó haszon csak Németországban mintegy 
egymillió munkahelyet teremtene.1 Az Ecofys tanácsadó szervezet által készített tanulmány 
azt is kiemelte, hogy a környezetbarát tervezésről szóló irányelv megfelelő végrehajtása 
évente nettó 90 milliárd euró megtakarítást jelentene az európai fogyasztók és vállalkozások 
számára, ezáltal több mint 50%-kal csökkentve az Oroszországból származó földgáztól való 
függőséget. Ha ezeket a megtakarításokat újra befektetnék a gazdaságba, további 1 millió 
munkahely jönne létre.2 Az Európai Parlament ezért felhívta az Európai Bizottságot, hogy 
dolgozzon ki egy nagyra törő, ökohatékony és zöld uniós ipari stratégiát.3

M. mivel egyedül az energiahatékonysági és a megújulóenergia-ágazatban akár 5 millió 
új munkahely is létrejöhet 2020-ig,

Az Európai Bizottság a munkahelyteremtő fellendülésről szóló közleményében világosan 
kimondta, hogy kizárólag az energiahatékonysági és a megújulóenergia-ágazatban akár 5 
millió új munkahely is létrejöhet 2020-ig.4

N. mivel az Európai Unió óriási innovációs kapacitást rejt magában, hiszen 6 uniós 
tagállam a világ 50 leginnovatívabb országa között benne van az első 10-ben,

A Bloomberg innovációs index kimutatta, hogy a világ 10 leginnovatívabb országa között 6 
uniós tagállam található (Németország, Finnország, Svédország, Ausztria, Dánia, 
Franciaország).5 Ez rávilágít arra, hogy az Unió már jelentős erősségekkel rendelkezik, ha az 
innovációról és a K+F-ről van szó, hangsúlyozza azonban azt is, hogy az említett tagállamok 
és a többi tagállam között szakadék tátong, és ezért újólag megismétli, hogy nagyra törő 
innovációs stratégiára van szükség nemcsak a meglévő erősségek fenntartása, hanem az 
összes tagállam innovációs kapacitásának növelése érdekében,

O. mivel az iparpolitika transzverzális kérdés, és az Európai Bizottságnak ezért 
nyilvánvalóan integrálnia kell iparpolitikáját az Európa 2020 stratégiába, az 
alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság 2050-ig történő megvalósítására 
vonatkozó ütemterv kidolgozásába, a SET-terv ipari kezdeményezéseibe és az 
erőforrás-hatékony Európa 2050-ig történő megvalósításának ütemtervébe,

Egyértelmű, hogy az iparpolitika horizontális megközelítést igényel. Az Európai Bizottság 
„Az iparpolitikáról szóló közlemény frissítése” című, nemrégiben közzétett közleményében 
elismerte ezt azáltal, hogy kimondta: „A közösségi politikákat megfelelően össze kell 
hangolni, és szinkronizálni kell”, illetve „Sikerünk jelentős mértékben függ majd attól, hogy 
képesek leszünk-e mindezeken a területeken maximális közös hatékonysággal teljesíteni”. Az 
Európai Parlament ebben az összefüggésben az általa 2011. február 3-án elfogadott, az 
„Iparpolitika a globalizáció korában” című állásfoglalásában szintén felhívta az Európai 
                                               
1 Ibid.
2 Economic benefits of the EU Ecodesign Directive [Az ökotervezésről szóló uniós irányelv gazdasági előnyei], 
ECOFYS, 2012. április.
3 Az Európai Parlament „Iparpolitika a globalizáció korában” című, 2011. február 3-i állásfoglalása.
4 Az „Út a munkahelyteremtő fellendülés felé” című, 2012. április 18-i európai bizottsági közlemény.
5 Bloomberg Innovációs Index, 2013.
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Bizottságot, hogy az iparpolitikát integrálja az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság 
megvalósításának ütemtervébe, a SET-tervbe és az erőforrás-hatékonysági ütemtervbe.

P. mivel az európai iparpolitika erős munkaerőt feltételez, miközben általánosságban 
az alacsonyan képzett munkaerőnek csupán 7%-a részesült képzésben,

Az európai munkaerőnek készen kell állnia a jövőbeni munkalehetőségekre és a változó piaci 
dinamikára. Különösen fontos foglalkozni ezzel a kérdéssel az alacsonyan képzett munkaerő 
vonatkozásában, amely nem részesül képzésben. Ebben az összefüggésben a képzéshez való 
jog alapvető jelentőségű.


