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JAVASLATOK

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

1. hangsúlyozza azt a tényt, hogy a gazdasági válság súlyosan károsította a gazdasági, 
társadalmi és területi kohéziót, és emiatt nagy különbségek keletkeztek a tagállamok 
között; emlékeztet arra, hogy a válság kezdete óta több mint 3,8 millió munkahely szűnt 
meg a feldolgozóiparban1;

2. hangsúlyozza, hogy az ipari ágazat az európai gazdasági és társadalmi kohézió egyik 
sarokkövét alkotja, mivel az európai kivitel közel 80%-a az ipari ágazattól függ, és az ipar 
az európai kutatási és fejlesztési kiadások 80%-át teszi ki2;

3. úgy véli, hogy a számos európai országban bevezetett megszorító intézkedések negatív 
hatást gyakorolnak az ipari struktúrákra, ami a beruházások csökkenéséhez vezet, és a 
gyártók számára megnehezíti a hitelhez való hozzáférést;

4. úgy véli, hogy az uniós források által támogatott valamennyi új projektnek és 
beruházásnak tartalmaznia kell egy foglalkoztatással kapcsolatos előírást, amely magában 
foglalja az új és biztos álláshelyek teremtésére vonatkozó kötelezettséget;

5. kéri, hogy tegyenek több szociális és állami beruházást, amelyek nélkül lehetetlen lesz 
elérni azt a célkitűzést, hogy 2020-ra az ipar GDP-hez való hozzájárulását akár 20%-ra 
növeljék; emlékeztet arra, hogy valamennyi befektetésnek és projektnek fokoznia kell a 
környezetvédelmet;

6. kéri olyan inkluzív ipari stratégia kialakítását, amely kezeli a munkanélküliséget és 
biztosítja a következőket: nagyobb növekedést, több munkahelyet, több jogot a 
munkavállalóknak, továbbá a közegészségügyhöz és az oktatáshoz való hozzáférést, 
amely az Unióban szükséges gazdasági, társadalmi és területi kohézió megvalósításának 
egyik módja; úgy véli, hogy a legfőbb cél a fenntartható fejlődés és a magas életszínvonal, 
továbbá a jólét és a tisztességes munka mindenki számára.

                                               
1 2013. évi ipari eredménytábla, bizottsági szolgálati munkadokumentum, 6. o.
2 A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális 
Bizottságnak és a Régiók Bizottságának, COM(2014)0014: az európai ipar „reneszánszáért”, 3. o.


