
AD\1208654HU.docx PE650.380v04-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

Európai Parlament
2019-2024

Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság

2020/2076(INI)

26.6.2020

VÉLEMÉNY
a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság részéről

az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság részére

az új európai iparstratégiáról
(2020/2076(INI))

A vélemény előadója: Markus Buchheit



PE650.380v04-00 2/9 AD\1208654HU.docx

HU

PA_NonLeg



AD\1208654HU.docx 3/9 PE650.380v04-00

HU

JAVASLATOK

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

1. üdvözli az új európai iparstratégiát, különösen azt a fő törekvését, hogy globális szinten 
egyenlő versenyfeltételeket biztosítson, és a megfelelő eszközökkel képessé tegye az 
uniós ipart a jelenlegi és jövőbeli globális kihívásoknak az európai zöld 
megállapodással összhangban történő kezelésére; felhívja a Bizottságot, hogy a stratégia 
végrehajtása során alkalmazzon határozott holisztikus megközelítést; hangsúlyozza, 
hogy az „európai iparon” belül szoros szálakkal kapcsolódnak egymáshoz a szociális 
jogok, a digitalizáció, a közlekedés, a kereskedelem és a környezetvédelmi politikák;

2. megjegyzi, hogy az EU lemaradt a globális versenyképesség terén, és hogy a Covid19 
hatásai miatt a világkereskedelem 2020-ben várhatóan 13–32%-kal, az EU GDP-je 
pedig legalább 7,5%-kal csökken, és a 2021-re várható helyreállításra vonatkozó 
becslések továbbra is bizonytalanok; hangsúlyozza ezért, hogy a globális gazdaság 
gyors hanyatlása miatt Európa újraiparosítására van szükség, különös figyelmet fordítva 
a munkaerőpaic helyreállítására; felhívja az EU-t, hogy e célból egyesítse erőit a 
vállalatok és a munkahelyek megmentése érdekében; hangsúlyozza, hogy az uniós 
iparstratégiát a Covid19 megjelenése utáni új gazdasági forgatókönyvhöz kell igazítani, 
tekintettel a járványnak az EU versenyképességére gyakorolt káros hatásaira és arra, 
hogy csökkenteni kell az európai ipar függőségét a külső ellátástól; megerősített 
intézkedésekre szólít fel a kkv-k finanszírozásának támogatása, innovációjuk ösztönzése 
és globális értékláncaikban a Covid19-világjárvány miatt keletkezett jelenlegi zavarok 
felszámolása érdekében;

3. felszólít az európai zöld megállapodáshoz igazodó, erőteljes és következetes uniós 
iparstratégia kialakítására, a kkv-k támogatását, valamint a munkalehetőségek és a 
készségek javítását célzó stratégiai beruházások összevonásával átalakítva 
gazdaságainkat és erősítve azok ellenálló képességét; ismételten bátorítja a Bizottságot, 
hogy az európai kkv-k nemzetközi piacokon történő megjelenését gátló akadályok 
leküzdését támogató kezdeményezéseit erősítse meg és javítsa, célzott fejezeteket 
tárgyalva meg a kereskedelmi megállapodásokban, valamint segítve a nemzeti és 
regionális exportügynökségek arra irányuló erőfeszítéseit, hogy a kkv-k a lehető 
legjobban kihasználhassák e megállapodások előnyeit; kiemeli ezzel összefüggésben a 
hatékony kommunikációs és figyelemfelkeltő kampányok fontos szerepét a kkv-kre 
vonatkozó stratégia eredményes végrehajtásában; kéri a Bizottságot az adminisztratív és 
szabályozási terhek csökkentésére annak érdekében, hogy a kkv-k teljes mértékben 
kihasználhassák a piacra jutás előnyeit; hangsúlyozza, hogy a finanszírozáshoz való 
hozzáférést megkönnyítve tovább kell javítani az üzleti környezetet az EU-ban, különös 
tekintettel arra, hogy a globális értékláncokban jelenleg zavarok tapasztalhatók; 
hangsúlyozza továbbá, hogy bármely új uniós szabály bevezetése előtt jogbiztonságot, 
tényeken alapuló politikát, hatásvizsgálatokat és költséghatékonyságot kell szavatolni; 
emlékezteti a Bizottságot az „egy be, egy ki” elvre; üdvözli a Bizottság célkitűzését, 
amely szerint a jövőbeli Access2Market platformon 2020 elején a származási 
szabályokra vonatkozó önértékelési eszközt indít a kkv-k számára, segítve őket annak 
felmérésében, hogy adott termék esetében érvényesíthetők-e valamely uniós 
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kereskedelmi megállapodásban rögzített preferenciák, ezáltal megkönnyítve a kkv-k 
számára az e kereskedelmi megállapodások szerinti preferenciák kihasználását; 
véleménye szerint támogatást kell adni a klímasemlegességbe a versenyképességük 
megőrzése mellett beruházó kkv számára;

4. hangsúlyozza, hogy a tagállamoknak határozottan el kell kötelezniük magukat az 
európai ipar jövője és amellett, hogy az EU világelsővé váljon az alacsony szén-dioxid-
kibocsátású, fenntartható technológiák terén, de nem kibocsátásáthelyezés útján; kéri a 
Bizottságot, hogy terjesszen elő javaslatot a szén-dioxid-kibocsátás határokon történő 
kiigazítására irányuló mechanizmusra, és hangsúlyozza, hogy e mechanizmusnak teljes 
mértékben összeegyeztethetőnek kell lennie a WTO-val, figyelembe véve egy megfelelő 
hatásvizsgálat eredményeit is; hangsúlyozza, hogy az éghajlatváltozással kapcsolatos 
ambiciózus törekvéseinknek nem az uniós ipar leépüléséhez, hanem fenntartható, 
innovatív megoldásokhoz kell vezetniük, amelyek fokozzák a versenyképességet és 
gyarapítják a körforgásos gazdaság lehetőségeit; hangsúlyozza, hogy az uniós 
ágazatoknak hozzá kell járulniuk az európai zöld megállapodás célkitűzéseinek 
megvalósításához azáltal, hogy beruháznak a klímasemlegességbe és megfelelnek az új 
szabványoknak, ám eközben olyan harmadik országbeli versenytársakkal állnak 
szemben, amelyek korántsem ilyen nagyra törők a kibocsátáscsökkentés terén; 
hangsúlyozza annak veszélyét, hogy európai vállalatok, különösen kkv-k továbbra is 
versenyhátrányba kerülhetnek, jóllehet megpróbálnak versenyképesek maradni és 
boldogulni az exportpiacokon; felhívja a Bizottságot, hogy támogassa azokat a kkv-kat, 
amelyek termékeik és szolgáltatásaik kivitele során már most zöld technológiákat és 
innovatív megoldásokat keresnek azzal a céllal, hogy harmadik országokban 
környezetbarát technológiákat alkalmazzanak, valamint hogy teremtsen egyenlő 
versenyfeltételeket; 

5. felhívja a Bizottságot, hogy stratégiai készletek létrehozásával és megfelelő tartalékok 
felhalmozásával biztosítsa az ellátást Európában, csökkentve a néhány országtól való 
függést és az intelligens visszatelepítésre összpontosítva olyan alapvető ipari 
ágazatokban, mint a technológia és a távközlés, a gyógyszerek, a gyógyszerek és a 
stratégiai nyersanyagok; hangsúlyozza, hogy támogatást kell nyújtani a kutatás, a 
digitalizáció és a robotizáció számára annak érdekében, hogy megőrizhessék 
versenyképességüket a globális piacokon; hangsúlyozza, hogy ha a stratégiai termékek 
hiányát kizárólag a termelés visszatelepítésével és a hazai termelékenység előtérbe 
helyezésével kívánjuk orvosolni, akkor nem fog sikerülni, kiváltképp 
válsághelyzetekben nem; úgy véli, hogy az EU-nak vezető szerepet kell játszania a 
többoldalú fórumokon és intézményekben annak biztosítása érdekében, hogy a jövőben 
enyhíteni lehessen az ellátási hiányokat, mivel ezek a kérdések csak megerősített 
többoldalú együttműködés keretében kezelhetők; üdvözli e tekintetben a 
gazdaságélénkítési csomagban javasolt stratégiai beruházási eszköz létrehozását, és úgy 
véli, hogy azt ki lehetne egészíteni az ellátási lánc diverzifikálását célzó stratégiai 
alappal, csökkentve az egyetlen beszállítótól való túlzott függést, és aktívan támogatva a 
stratégiai ágazatokban működő vállalatokat a termelés diverzifikálásában; úgy véli, 
hogy az átfogó megközelítés kialakítása érdekében az uniós iparstratégiát ki lehetne 
egészíteni az ellátási láncok egyéb elemeire (többek között a kellő gondosságra, 
valamint az erős szociális biztosítékokat tartalmazó környezetvédelmi és munkajogra) 
vonatkozó szabályokkal;

6. megjegyzi, hogy a Covid19-válság során egyértelművé vált a digitális megoldások, 
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kereskedelmi és üzleti modellek szükségessége; hangsúlyozza az e-kereskedelemről, 
többek között a határokon átnyúló adatáramlásról jelenleg a WTO-ban folytatott 
tárgyalások fontosságát; kéri átfogó és nagyra törő, európai adatvédelmi normákat 
szavatoló szabálycsomag elfogadását; 

7. elismeri, hogy a következő ipari forradalomnak és az automatizálásnak jelentős 
potenciális hatása van a nemzetközi kereskedelemre; megjegyzi, hogy a termelés 
előzetes optimalizálásával átalakul a nemzetközi ellátási lánc szerkezete, ami jelentős 
hatást gyakorol majd a munkaerőpiacra, következésképpen kedvezőtlen 
következményekkel jár a jövőbeli munkahelyteremtésre és a piac egészére; felszólítja a 
Bizottságot, hogy iparpolitikájába építsen be erős szociális biztosítékokat;

8. hangsúlyozza, hogy az ipar az európai áruexport 80%-át biztosítja, és mintegy 35 millió 
embert foglalkoztat; felszólítja a Bizottságot, hogy vegye figyelembe, hogy az ipar 
jelentős hozzáadott értéket képvisel az európai munkaerőpiac és a szociális jogok 
szempontjából, valamint hogy a jólét és a versenyképesség egyik tényezőjeként a 
szerepe kulcsfontosságú;

9. kitart amellett, hogy az uniós ipari stratégiának inkluzívnak és átláthatónak kell lennie, 
és magában kell foglalnia a teljes értéklánc valamennyi szereplőjét a legkisebb induló 
vállalkozásoktól a legnagyobb vállalatokig, a tudományos köröktől a kutatásig, a 
szolgáltatóktól a beszállítókig, de rajtuk kívül a szakszervezeteket és a fogyasztói 
szervezeteket is;

10. felszólítja a Bizottságot szabályokon alapuló multilaterális rendszer biztosítására, amely 
megfelel az éghajlatváltozást és a biológiai sokszínűség csökkenését megállítani 
igyekvő globális erőfeszítésekkel összhangban álló, nyitott és tisztességes 
kereskedelmet folytató, a világban nagyobb erőt képviselő EU számára, ugyanakkor a 
fenntartható gazdasági fellendülést célozza; hangsúlyozza, hogy a tisztességes és szabad 
kereskedelemnek a teljesen működőképes WTO támogatását kell élveznie; kéri a 
Bizottságot, hogy a WTO többi tagországával együttműködve hajtson végre nagyra törő 
reformot, továbbra is törekedjen a Fellebbezési Testülettel kapcsolatos jelenlegi 
patthelyzet leküzdését célzó hosszú távú többoldalú megoldás kialakítására, biztosítson 
érvényesíthető vitarendezési rendszert is magában foglaló, nyitott és tisztességes 
kereskedelmet, szavatoljon valóban egyenlő versenyfeltételeket a kereskedelmi 
vállalatok számára, valamint maradéktalanul építse be a szociális és környezetvédelmi 
normákat az iparpolitikába; nyomatékosan kéri a Bizottságot új szabályok 
megtárgyalására annak érdekében, hogy fel lehessen venni a küzdelmet a 
kereskedelemtorzító gyakorlatokkal, többek között a nem piaci politikákkal és 
gyakorlatokkal, az állami tulajdonú vállalatok által teremtett többletkapacitással, az 
állami ipari támogatással, valamint a kényszerített technológiaátadással kapcsolatos 
politikákkal és gyakorlatokkal szemben; üdvözli a szolgáltatások kereskedelmével és a 
beruházások megkönnyítésével kapcsolatos kulcsfontosságú területekről a WTO-ban 
folyó többoldalú tárgyalásokat;  felszólít a gyógyszerek jelenleg nulla vámtételű 
besorolásának fenntartására a WTO-n belül, és támogatja a „nulla nulláért” 
kezdeményezés kiterjesztését más termékekre és országokra is;

11. eltökélt szándéka, hogy a lehető legszorosabb kapcsolatot alakítsa ki az Egyesült 
Királysággal, ez az ország ugyanis továbbra is Európa partnere, szövetségese és barátja; 
ösztönzi a Bizottságot, hogy ragadja meg az Egyesült Királyság kilépésekor létrejött 
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alkalmat az uniós szakpolitikák észszerűsítésére, a bürokrácia csökkentésére, valamint 
az európai vállalatok és a kkv-k versenyképességének fokozására; hangsúlyozza, hogy a 
szabadkereskedelmi megállapodásnak a kereskedelmi zavarok lehető legkisebbre 
csökkentése érdekében a lehető legnagyobb mértékben kell lehetővé tennie a piacra 
jutást és megkönnyítenie a kereskedelmet,  az egyenlő versenyfeltételekre vonatkozó 
rendelkezésekre támaszkodva, amelyek színvonalas szociális, munkaügyi és 
környezetvédelmi szabványokat, valamint verseny- és állami támogatási politikákat 
biztosítanak; ismételten felhívja a Bizottságot, hogy a 2019. októberi politikai 
nyilatkozattal összhangban hozzon tető alá az Egyesült Királyság és az EU közötti új és 
átfogó stratégiai partnerségi megállapodást, amely messze túlmutat a kereskedelmen;

12. felhívja a Bizottságot, hogy törekedjen hatékony és működőképes közbeszerzési eljárás 
kidolgozására, amely növeli a kölcsönösségről és a piacnyitásról szóló tárgyalásokhoz 
szükséges tőkeáttételt; felhívja a Tanácsot, hogy folytassa a tárgyalásokat, és mielőbb 
jusson megállapodásra a nemzetközi közbeszerzési eszközről;  hangsúlyozza, hogy az 
uniós vállalkozásokat harmadik országok közbeszerzési piacain alkalmazott, 
hátrányosan megkülönböztető gyakorlatokkal szemben védő, célzott eszközre van 
szükség; kéri, hogy az alapvető vészhelyzeti termékeket tartalmazó globális katalógus 
beépítését annak elkerülése érdekében, hogy harmadik országbeli szolgáltatók 
világszintű katasztrófahelyzetben visszaéléseket követhessenek el; 

13. üdvözli az Unió nemzetközi kereskedelmi és beruházási politikájának felülvizsgálatát, 
és felhívja a Bizottságot az uniós kereskedelmi eszköztár értékelésére a globális piaci 
torzulások kezelése érdekében; felszólít a kereskedelemvédő eszközök megerősítésére 
(többek között biztosítékokra) annak érdekében, hogy hatékonyabbá, valamint az 
európai ipar védelmére és a piaci torzulások hatékony kezelésére alkalmasabbá 
váljanak; kéri, hogy a hatékony verseny garantálása érdekében fordítsanak különös 
figyelmet a stratégiai fémekre és az acélágazatra; elutasítja a világgazdaságban zavart 
keltő, indokolatlan protekcionista intézkedéseket, valamint a harmadik országokban 
nyújtott jogszerűtlen állami támogatásokat, amelyek az előállítási költségeket a Párizsi 
Megállapodás céljaival, illetve a fenntartható fejlesztési célokkal összeegyeztethetetlen 
módon csökkentik; 

14. felszólítja a Bizottságot, hogy a Covid19-járvány miatt kialakult körülményeket 
figyelembe véve sürgősen módosítsa az acéltermékekre vonatkozó uniós védintézkedést 
annak érdekében, hogy megvédje az acélipart a tartós globális kapacitásfeleslegtől és a 
tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatoktól, valamint hatékony versenyt garantáljon;

15. nyomatékosan kéri a Bizottságot, hogy a szellemi tulajdonra vonatkozó cselekvési terv 
kulcsfontosságú céljaként tűzze ki a szellemitulajdon-jogok hatékony érvényesítését 
(ösztönözve az innovációt, hozzáférést biztosítva a gyógyszerekhez és megvédve a 
közegészséget), valamint a hamisított és kalózáruk kereskedelmével kapcsolatos 
problémák megoldását (együttműködve minden érdemleges szereplővel a nemzetközi 
ellátási lánc egészében); felszólítja a Bizottságot, hogy mind nemzetközileg, mind 
kétoldalú szinten mozdítsa elő és biztosítsa a földrajzi jelzések oltalmát, valamint 
folytasson vitát az olyan, nem mezőgazdasági termékek földrajzi jelzéseiről, amelyek 
támogathatnák az innovációt, a fenntartható termelést és a munkahelyteremtést az EU-
ban, világszerte javítva minőségi termékeink vonzerejét és hírnevét; hangsúlyozza, hogy 
a gyógyszerekkel kapcsolatos potenciális ellátási hiányok kezelése érdekében élni kell a 
TRIPS-megállapodásban rögzített rugalmassággal;
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16. felhívja a tagállamokat, hogy mielőbb hajtsák végre a közvetlen külföldi befektetések 
átvilágításáról szóló rendelet valamennyi rendelkezését; hangsúlyozza, hogy a tagállami 
tevékenységeket jobban össze kell hangolni, a hangsúlyt a koherenciára, a 
hatékonyságra és az átláthatóságra helyezve; felhívja a Bizottságot, hogy a stratégiai 
iparágakhoz, infrastruktúrákhoz, kulcsfontosságú alaptechnológiákhoz vagy bármely 
más eszközhöz való hozzáférés védelme érdekében szorosan kövesse nyomon e rendelet 
végrehajtását és biztosítsa a végrehajtásához szükséges segítséget, érvényesítve a 
biztonsági és kiberbiztonsági szempontokat, és megőrizve a versenyképességet az 
egységes európai piacon; üdvözli, hogy az egyenlő versenyfeltételek megteremtéséről 
szóló fehér könyv foglalkozik a külföldi támogatásokkal, és felhívja a Bizottságot, hogy 
egyrészt terjesszen elő jogalkotási javaslatot annak megakadályozása érdekében, hogy 
harmadik országokbeli, kormányaik által erőteljesen támogatott vállalatok ellenséges 
felvásárlásokat hajthassanak végre, másrészt számolja fel az egységes piacon belül 
okozott torzító hatásokat; felszólít a 654/2014/EK rendelet (a végrehajtásról szóló 
rendelet) gyors elfogadására. 
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