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JAVASLATOK

A Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság felkéri az Ipari, Kutatási és Energiaügyi 
Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele 
az alábbi javaslatokat:

1. elismeri, hogy a járvány kitörése előtt kidolgozott és az európai pandémia korai 
szakaszában közzétett ipari stratégia jelentős felülvizsgálatra szorul, hogy tükrözze az 
alapvető tényezők megváltozását és a von der Leyen vezette Bizottság új küldetését: 
hogy a gazdaságokat EU-szerte visszaállítsa a növekedési pályára, és valamennyi 
gazdaságot megerősítse, északon, délen, keleten és nyugaton egyaránt, a polgárok és a 
vállalkozások javára;

2. felhívja a Bizottságot, hogy a tagállamokkal együtt készítsen átfogó és ágazatokon 
átívelő elemzést az EU gazdaságairól annak érdekében, hogy meg lehessen érteni a 
Covid19-világjárvány által kifejtett hatások mélységét; ezen elemzés elvégzését 
alapvetőnek tekinti ahhoz, hogy a Bizottság aktualizált ajánlásokat adhasson ki, és 
meghatározhassa azokat a kulcsfontosságú szakpolitikákat, amelyeket az egységes 
piacon belüli kollektív hosszú távú fellendülés megerősítése érdekében fognak 
végrehajtani;

3. úgy véli, hogy az átfogó tényadatok alapján a Bizottság új ipari stratégiájának 
prioritásként kell kezelnie a gazdasági fellendülést, valamint a polgárok jólétét és 
lehetőségeit annak érdekében, hogy hangsúlyozza az egységes piac újjáépítése, valamint 
az összes tagállam és polgáraik hasznára váló előnyök biztosítása iránti közös 
elkötelezettséget;

4. hangsúlyozza, hogy az EU ipari versenyképessége a szolgáltatások teljes körűen 
működő egységes piacán alapul; hangsúlyozza, hogy a Bizottságnak meg kell 
vizsgálnia, hogy a felülvizsgált prioritások részeként hogyan kezelje a határokon 
átnyúló szolgáltatások előtt álló akadályokat;

5. hangsúlyozza a fenntarthatóság fontosságát, amely központi szerepet játszik az európai 
ipar fejlesztésére irányuló tervekben; e tekintetben emlékeztet az Európai Tanács 2019. 
december 12-i következtetéseire, amelyek kiemelik, hogy olyan cselekvési keretet kell 
létrehozni, amely valamennyi tagállam javát szolgálja;

6. elismeri, hogy a köz- és a magánszektor az elkövetkező években jelentős pénzügyi 
korlátokkal fog szembesülni, ami kihat a beruházási programok támogatására irányuló 
képességükre, különösen a zöld megállapodás célkitűzései tekintetében; aggodalmát 
fejezi ki a fejlődés egyenlőtlen üteme miatt, különösen az EU kevésbé fejlett részein, 
ahol az átalakulás véghezviteléhez sokkal jelentősebb intézkedésekre van szükség; 
határozottan felszólítja a Bizottságot, hogy felülvizsgált ipari stratégiájában rugalmas és 
támogató modellt fogadjon el annak érdekében, hogy senki ne maradjon le;

7. kiemeli, hogy a közbeszerzés jelentős szerepet játszik az európai ipar pályájának 
alakításában;

8. úgy véli, hogy az EU-n belüli versenyszabályokat tovább kell finomítani annak 
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érdekében, hogy azok mind az európai piac, mind a globális gazdasági környezet 
szempontjából megfelelőek legyenek; addig is felhívja a Bizottságot annak 
biztosítására, hogy az állami támogatásokra jóváhagyott ideiglenes keretszabályok 
közép- és hosszú távon ne torzítsák a versenyt az egységes piacon belül;

9. hangsúlyozza, hogy az ipari stratégiának támogatnia kell a szabadkereskedelmet és az 
EU elkötelezettségét a globális partnereinkkel való együttműködés mellett; felhívja a 
Bizottságot annak tisztázására, hogy miként szándékozik fenntartani ezeket a 
kötelezettségvállalásokat úgy, hogy közben Európából származó, globálisan 
meghatározó piaci szereplők megjelenését is előmozdítja; felhívja a Bizottságot annak 
további tisztázására, hogy hol tartja szükségesnek az autonómiát az EU gazdasági 
érdekeinek szolgálatában;

10. emlékeztet arra, hogy a gépjárműipart számos, a jövőbeli gazdaságban várható 
átalakulás érinti, és hogy mélyen érintette a Covid19-világjárvány hatása; úgy véli, hogy 
a felülvizsgált ipari stratégiának külön intézkedéseket, többek között megfelelő 
pénzügyi támogatást kell előirányoznia erre az ágazatra vonatkozóan.


