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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az Európa ipari jövőjére irányuló hosszú távú stratégiáról
(2020/2076(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre (EUMSZ) és különösen 
annak 9., 151., 152. cikkére, 153. cikke (1) és (2) bekezdésére, valamint 173. cikkére, 
amely az uniós iparpolitikára vonatkozik, és többek között az uniós ipar 
versenyképességére utal,

– tekintettel az Európai Unió Alapjogi Chartájának 14., 27. és 30. cikkére,

– tekintettel az EUMSZ-re és az Európai Unióról szóló szerződésre (EUSZ), különösen az 
EUSZ 5. cikkének (3) bekezdésére, valamint a szubszidiaritás és az arányosság elvének 
alkalmazásáról szóló 2. jegyzőkönyvre,

– tekintettel az új többéves pénzügyi keretről, a saját forrásokról és a helyreállítási tervről 
szóló, 2020. május 15-i állásfoglalására (2020/2631(RSP))1,

– tekintettel a Bizottság európai gazdasági előrejelzésére (2020. tavasz),

– tekintettel az Európai Tanács elnökének az Európai Tanács tagjaival tartott 
videokonferenciát követő, 2020. április 23-i következtetéseire,

– tekintettel a Covid19-világjárvány és annak következményei elleni küzdelemre irányuló 
összehangolt uniós fellépésről szóló, 2020. április 17-i állásfoglalására 
(2020/2616(RSP))2,

– tekintettel a Bizottságnak és a főképviselőnek a Covid19-re adott globális uniós 
válaszról szóló, 2020. április 8-i közös közleményére (JOIN(2020)0011),

– tekintettel az Európai Tanács elnökének az Európai Tanács tagjaival a Covid19-ről 
tartott videokonferenciát követő, 2020. március 17-i következtetéseire,

– tekintettel a 2020. március 13-i „A Covid19-járvány nyomán hozott koordinált 
gazdasági válaszintézkedések” című bizottsági közleményre (COM(2020)0112),

– tekintettel az „Új európai iparstratégia” című, 2020. március 10-i bizottsági 
közleményre (COM(2020)0102),

– tekintettel a „Kkv-stratégia a fenntartható és digitális Európáért” című, 2020. március 
10-i bizottsági közleményre (COM(2020)0103),

– tekintettel a Bizottságnak a klímasemlegesség elérését célzó keret létrehozásáról és az 

1 Elfogadott szövegek, P9_TA(2020)0124.
2 Elfogadott szövegek, P9_TA(2020)0054.
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(EU) 2018/1999 rendelet (európai klímarendelet) módosításáról szóló rendeletre 
irányuló, 2020. március 4-i javaslatára (COM(2020)0080),

– tekintettel az „Európa digitális jövőjének megtervezése” című, 2020. február 19-i 
bizottsági közleményre (COM(2020)0067),

– tekintettel a Bizottság „Ambiciózusabb Unió” elnevezésű 2020. évi munkaprogramjára 
(COM(2020)0037),

– tekintettel az európai zöld megállapodásról szóló, 2020. január 15-i állásfoglalására 
(2019/2956(RSP))3,

– tekintettel a Fenntartható Európa beruházási tervről szóló, 2020. január 14-i bizottsági 
közleményre (COM(2020)0021),

– tekintettel a „Méltányos adózás a digitalizált és globalizált gazdaságban: BEPS 2.0” 
című, 2019. december 18-i állásfoglalására (2019/2901(RSP))4,

– tekintettel az Európai Tanács 2019. december 12-i következtetéseire (EUCO 29/19),

– tekintettel az európai zöld megállapodásról szóló, 2019. december 11-i bizottsági 
közleményre (COM(2019)0640),

– tekintettel az Európai Tanácsnak a 2019–2024-es időszakra vonatkozó új uniós 
stratégiai menetrendről szóló, 2019. június 20-i következtetéseire (EUCO 9/19),

– tekintettel az EU jövőbeli iparpolitikai stratégiájáról szóló következtetésekre, amelyeket 
a Tanács a 2018. november 29-i, 3655. ülésén fogadott el (14832/18),

– tekintettel a „Beruházás az intelligens, innovatív és fenntartható iparba – az Európai 
Unió megújított iparpolitikai stratégiája” című, 2017. szeptember 13-i bizottsági 
közleményre (COM(2017)0479),

– tekintettel az európai növekedés, foglalkoztatás és innováció stratégiai prioritása 
jegyében nagyratörő európai uniós ipari stratégia kidolgozásáról szóló, 2017. július 5-i 
állásfoglalására (2017/2732(RSP))5,

– tekintettel az európai ipar digitalizálásáról szóló, 2017. június 1-jei állásfoglalására 
(2016/2271(INI))6,

– tekintettel a Bizottsághoz intézett, „Nagyratörő európai uniós ipari stratégia kidolgozása 
Európában a növekedés, a foglalkoztatás és az innováció stratégiai prioritása jegyében” 
című szóbeli választ igénylő kérdésre (O-000047/2017),

– tekintettel a digitális egységes piac megvalósításáról szóló, 2016. január 19-i 

3 Elfogadott szövegek, P9_TA(2020)0005.
4 Elfogadott szövegek, P9_TA(2019)0102.
5 HL L 334, 2018.9.19., 124. o.
6 HL C 307., 2018.8.30., 163. o.
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állásfoglalására (2015/2147(INI))7,

– tekintettel „Az európai ipar digitalizálása, a digitális egységes piac előnyeinek teljes 
körű kiaknázása” című, 2016. április 19-i bizottsági közleményre (COM(2016)0180),

– tekintettel a Párizsi Megállapodásra, amelyet az Európai Parlament 2016. október 4-én 
megerősített,

– tekintettel „Az európai újraiparosítási politika szükségessége a közelmúltbeli 
Caterpillar- és Alstom-ügy fényében” című, 2016. október 5-i állásfoglalására 
(2016/2891(RSP))8,

– tekintettel az Európai Tanács 2016. december 15-i és 2017. szeptember 23-i 
következtetéseire,

– tekintettel az ipari versenyképességi menetrendről, az európai ipar digitális 
átalakításáról, valamint a digitális egységes piac technológiáira és a közszolgáltatások 
korszerűsítésére vonatkozó csomagról szóló tanácsi következtetésekre,

– tekintettel „A mindenki számára előnyös kereskedelem: A felelősebb kereskedelem- és 
beruházáspolitika felé” című, 2015. október 14-i bizottsági közleményre 
(COM(2015)0497),

– tekintettel a versenyképesség és a fenntarthatóság javítása érdekében Európa 
újraiparosításáról szóló, 2014. január 15-i állásfoglalására (2013/2006(INI)9,

– tekintettel „Az európai ipar »reneszánszáért«” című, 2014. január 22-i bizottsági 
közleményre (COM(2014)0014),

– tekintettel eljárási szabályzata 54. cikkére,

– tekintettel a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság, a Foglalkoztatási és Szociális 
Bizottság, a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság, a 
Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság, a Regionális Fejlesztési Bizottság, a 
Kulturális és Oktatási Bizottság és a Jogi Bizottság véleményére,

– tekintettel az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság jelentésére (A9-0000/2020),

A. mivel az Uniónak olyan új ipari stratégiára van szüksége, amely globálisan 
versenyképesebbé, ellenállóbbá és környezeti szempontból fenntarthatóbbá teszi 
iparágait; mivel egy ilyen stratégiának ki kell terjednie az európai iparágak 
digitalizációra és klímasemlegességre való átállására, előnyben részesítve az „első az 
energiahatékonyság” elvét, az energiamegtakarítást és a megújulóenergia-
technológiákat;

B. mivel az Unió ipari stratégiájának biztosítania kell az egységes piac megfelelő 
működését, egyenlő versenyfeltételeket kell teremtenie az EU-n belül és kívül, és 

7 HL C 11., 2018.1.12., 55. o.
8 HL C 215., 2018.6.19., 21. o.
9 HL C 482., 2016.12.23., 89. o.
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könnyebb hozzáférést kell biztosítania a finanszírozáshoz, a nyersanyagokhoz és a 
piacokhoz, valamint megfelelő szintű beruházásokat, kutatást és innovációt, oktatást és 
készségeket kell biztosítania a versenyképesség és a fenntarthatóság fokozása 
érdekében;

C. mivel a Covid19-világjárvány és annak kitörése példátlan gazdasági visszaesést okozott 
Európában; mivel ebben az összefüggésben minden jövőbe tekintő ipari stratégiának az 
ipar helyreállításával kell kezdenie;

D. mivel a gazdasági visszaesés túlélésére felvett új kölcsönök miatt a vállalatok pénzügyi 
struktúrája valószínűleg törékenyebbé válik, ami hosszú távon lassú növekedéshez 
vezet;

1. úgy véli, hogy a digitális és ökológiai átállásnak valamennyi uniós stratégia 
középpontjában kell állnia 2050-ig; ezzel összefüggésben felhívja a Bizottságot, hogy 
határozzon meg átfogó ipari stratégiát, amely kezeli ezeket az átállásokat, előmozdítja 
az átalakulást és garantálja az Unió stratégiai autonómiáját;

2. tudatában van annak, hogy a piaci dinamika önmagában nem hidalja át az átalakulási 
folyamat során keletkezett töréseket, ha az átállásokat nem kezelik megfelelően, és 
nincsenek erős iparpolitikák; tudatában van továbbá annak, hogy míg a piacok, a 
verseny és az innováció gyorsan az átalakulás felé terelnek, a társadalom és a környezet 
néz szembe ezen átalakulások hatásaival; úgy véli, hogy a hagyományos iparágakban 
elvesztett munkahelyek számának a digitális és környezetvédelmi ágazatokban 
létrehozott új munkahelyekkel való kiegyensúlyozása önmagában nem elegendő, mivel 
ezeket az új munkahelyeket nem ugyanazokban a régiókban hozzák létre, és nem is 
ugyanazok a munkavállalók töltik be; ezért felhívja a Bizottságot annak biztosítására, 
hogy ezek az átállások tisztességesek és társadalmilag igazságosak legyenek, és hogy 
minden olyan fellépést, amelynek célja a (digitális, ökológiai stb.) átalakulási folyamat 
felgyorsítása, a munkavállalók továbbképzésére és átképzésére irányuló megfelelő 
kezdeményezés kísérje, a felgyorsított folyamat által mind a régiókra, mind az 
emberekre gyakorolt hatások kezelése érdekében;

3. a jelenlegi helyzetben úgy véli, hogy az Uniónak új, testre szabott ipari stratégiára van 
szüksége, amely két különálló szakaszra összpontosít; az első a helyreállításra, a 
második pedig az újjáépítésre és az átalakításra irányul; felhívja ezért a Bizottságot, 
hogy a 2020 márciusában közzétett stratégiát igazítsa hozzá a jelenlegi helyzethez, és 
foglalkozzon mindkét szakasszal, prioritásként kezelve a digitális és a környezetvédelmi 
célkitűzéseket;

Első szakasz – Helyreállítás

4. üdvözli az ideiglenes állami támogatási keretet, amely a likvid eszközök sürgős esetben 
történő gyors átutalásának egyik módja; felhívja ugyanakkor a Bizottságot annak 
biztosítására, hogy a sürgősségi szakaszban nyújtott támogatás ne vezessen állandó 
torzulásokhoz az egységes piacon;

5. úgy véli, hogy az egyes tagállamok által a kkv-k és a vállalkozások rövid távú 
készpénzhiánnyal való megküzdése érdekében bevezetett gazdasági rendszerek 
hasznosak, de növelni fogják e cégek adósságszintjét; ezzel összefüggésben felhívja a 
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Bizottságot, hogy könnyítse meg a helyreállítást olyan adóprogramok révén, amelyek a 
saját tőkét részesítik előnyben az adóssággal és a vissza nem térítendő támogatásokat a 
kölcsönökkel és/vagy garanciákkal szemben;

6. felhívja a Bizottságot, hogy a helyreállítási tervbe foglaljon bele egy stratégiát az 
európai iparágak átrendezésére és a stratégiai ágazatokban az ipari termelés 
áthelyezésére; felhívja továbbá a Bizottságot, hogy fogadjon el határozottabb 
álláspontot az állami tulajdonú vállalatok és az állami alapok tisztességtelen globális 
versenyével és ragadozó jellegű részesedésszerzésével kapcsolatban; az a véleménye, 
hogy ezzel összefüggésben az Uniónak ideiglenes piacvédelmi rendszert kell 
bevezetnie;

7. kiemeli, hogy ebben a kritikus szakaszban az Uniónak meg kell védenie piacát a 
stratégiai ágazatokban, és blokkolnia kell a felvásárlásokat és a közvetlen külföldi 
befektetéseket, amelyek tovább növelhetik a külföldi hatalmaktól való függőségét;

8. úgy véli, hogy az ipari helyreállítási tervnek elő kell segítenie új, ambiciózus és 
innovatív európai ipari projektek létrehozását, amelyek együtt járnak a közös európai 
érdeket szolgáló fontos projektekre vonatkozó iránymutatások jelenlegi 
felülvizsgálatával annak érdekében, hogy ösztönözzék az európai vezetők megjelenését 
a globális szinten versenyképes stratégiai ipari ágazatokban;

9. úgy véli, hogy a helyreállítási alap (a továbbiakban: az alap) az első szakasz pillére: az 
uniós ipar helyreállítása a Covid19 után; felhívja a Bizottságot, hogy biztosítsa az alap 
gyors végrehajtását, és azt, hogy

a. az alap elegendő pénzügyi kapacitással rendelkezzen ahhoz, hogy ellensúlyozza a 
Covid19-válság által az európai iparágaknak okozott károkat;

b. az egységes piac további torzulásának elkerülése érdekében lehetőség szerint 
közvetlenül a Bizottság irányítsa azt európai programokon keresztül;

c. az elszenvedett károk, az előttük álló kihívások és a nemzeti támogatási 
rendszereken keresztül már megkapott nemzeti pénzügyi támogatás összege 
alapján ossza szét a pénzügyi támogatást a különböző ipari ágazatok között;

d. támogassa azokat a nemzeti fiskális rendszereket, amelyek ösztönzik a 
magántőke-befektetéseket, és lehetővé teszik a vállalatok számára, hogy az alap 
által nyújtott hitelek egy részét saját tőkévé alakítsák át;

e. részesítse előnyben azokat a vállalatokat és kkv-kat, amelyek üzleti terveiket a 
digitális és környezeti átalakulásra összpontosítják;

f. erősítse meg az EBB garanciaprogramját, és azzal egészítse ki a nemzeti 
programokat a hatás erősítése és a nemzeti rendszerek fokozatos felváltása 
érdekében;

10. hangsúlyozza, hogy a Covid19-válságon felül is támogatni kell a fenntartható és 
méltányos helyreállítást annak érdekében, hogy a digitális és zöld átállásba való 
beruházások növelése révén fokozni lehessen a növekedést az EU-ban; kéri a 
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Bizottságot, hogy támogasson egy ambiciózus helyreállítási alapot, amely egy erősebb 
többéves pénzügyi keret keretén belül működik, és amely beépül a saját forrásokról 
szóló rendeletbe, valamint hogy az európai költségvetési keret megerősítése érdekében 
folytassa a költségvetési politikák összehangolását; úgy véli, hogy a pandémia 
csúcspontját követően az alapnak állandó újjáépítési alappá kell válnia a digitális és 
zöld ipari átállás előmozdítása érdekében;

11. felhívja a Bizottságot, hogy új jogalkotási javaslatok előterjesztése vagy új intézkedések 
elfogadása előtt végezzen részletes hatásvizsgálatot az európai vállalatok és kkv-k 
potenciális költségeiről és terheiről; felhívja a Bizottságot, hogy javasoljon arányos 
támogatást az érintett ágazatok számára minden olyan esetben, amikor a negatív hatás 
nem kerülhető el;

Második szakasz – Újjáépítés és átalakítás

12. úgy véli, hogy amint véget ér a vészhelyzeti szakasz, az Uniónak el kell indítania ipari 
stratégiájának második szakaszát: hosszú távon biztosítania kell iparágai 
versenyképességét, ellenálló képességét és fenntarthatóságát;

13. kiemeli a körforgásos gazdaságban rejlő lehetőségeket az uniós gazdaság 
modernizálása, az energia- és erőforrás-felhasználás csökkentése, valamint teljes ipari 
ágazatok és értékláncaik átalakítása tekintetében;

14. úgy véli, hogy a hazai és globális piacokban jelentős lehetőségek rejlenek az alacsony 
kibocsátású technológiák és a fenntartható termékek, folyamatok és szolgáltatások 
tekintetében a teljes értékláncban, a nyersanyagoktól az energiaigényes iparágakig, a 
feldolgozóiparig és az ipari szolgáltatási ágazatig; úgy véli továbbá, hogy a 
klímarendelet az első lépés az éghajlat-politikai célok uniós jogszabályokba való 
belefoglalása felé; úgy véli, hogy holisztikusabb és szisztematikusabb célkeretre is 
szükség van az összes uniós politika közötti szakpolitikai koherencia és az összes 
szakpolitikai területen egységes irányítási megközelítés biztosítása érdekében, 
előkészítve az utat egy világos és stabil stratégia felé az európai iparágak számára;

15. fenntartja, hogy a valóban hatékony európai iparpolitikához az éghajlat-politikai célok 
jelzőrendszerére van szükség, amely ütemtervként szolgál a jövő iparának alakításához; 
úgy véli, hogy minden ágazatnak hozzá kell járulnia az Unió éghajlattal kapcsolatos 
célkitűzéseinek eléréséhez, és e tekintetben hangsúlyozza a gáznak mint az energetikai 
átállás eszközének, valamint a hidrogénnek mint potenciális áttörést jelentő 
technológiának a fontosságát; felszólít továbbá arra, hogy fordítsanak nagyobb 
figyelmet a hálózatbiztonságra és az energiaellátásra; felhívja a Tanácsot, hogy növelje 
az uniós költségvetésből az éghajlatváltozással kapcsolatos erőfeszítésekre fordított 
kiadásokat; felhívja a Bizottságot annak biztosítására, hogy a magas 
kibocsátásáthelyezési potenciállal rendelkező iparágak ne részesüljenek uniós 
támogatásokban, valamint az EBB mint az Unió „klímabankja” jobb kihasználására, az 
állami és a magánszektor fenntartható finanszírozásának növelésére és a vállalatok szén-
dioxid-mentesítési folyamatban való segítésére, valamint a szén-dioxid-kibocsátás 
határokon történő kiigazítására irányuló mechanizmusnak az uniós gyártók és 
munkahelyek tisztességtelen nemzetközi versennyel szembeni védelme érdekében 
történő felhasználására;
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16. kiemeli, hogy támogatni kell a méltányos átállást, és úgy véli, hogy egy jól megtervezett 
méltányos átállási mechanizmus – beleértve a Méltányos Átállást Támogató Alapot is – 
fontos gazdasági eszköz lenne az átállás megkönnyítéséhez és az ambiciózus éghajlat-
politikai célok eléréséhez, a társadalmi hatások kezelése mellett; hangsúlyozza, hogy 
ezen eszköz erőteljes finanszírozása – további költségvetési források bevonása mellett – 
kulcsfontosságú eleme lenne az európai zöld megállapodás sikeres végrehajtásának;

17. felhívja a Bizottságot, hogy ipari stratégiáját igazítsa hozzá az áttörést jelentő 
technológiák uniós növekedéséhez és kereskedelmi hasznosításához azáltal, hogy 
kockázati finanszírozást biztosít a korai szakaszban lévő technológiák számára, és korai 
értékláncokat fejleszt ki az első kereskedelmi léptékű, klímasemleges technológiák és 
termékek támogatása érdekében;

18. elengedhetetlennek tartja az uniós iparágak digitalizálását, beleértve a hagyományos 
iparágakat is; felhívja a Bizottságot, hogy többek között ruházzon be az adatgazdaságba, 
a mesterséges intelligenciába, az intelligens termelésbe, a mobilitásba, valamint az 
ellenállóképes és biztonságos, nagyon nagy sebességű hálózatokba; e tekintetben felkéri 
a Bizottságot, hogy értékelje a társfinanszírozott nemzeti adójóváírási rendszerek 
hatékonyságát, amelyek kiegészíthetik vagy helyettesíthetik a hagyományos „lekérhető” 
támogatásokat/ajánlati alapú támogatást, különösen a kkv-k esetében; kiemeli az 
Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) és a Kohéziós Alap (KA) jelentőségét a 
munkahelyteremtés, a vállalkozások versenyképessége, a gazdasági növekedés és a 
fenntartható fejlődés támogatásában;

19. felhívja a Bizottságot, hogy hozzon létre egy egységes európai digitális és adatpiacot, 
mozdítsa elő a vállalatok és a közintézmények közötti adatcserét, fejlessze és dolgozza 
fel az európai talajra vonatkozó adatokat, különösen a közigazgatási szervektől 
származó adatokat, alakítson ki egy jobb digitális adózási rendszert, amelyben a 
nyereséget ott adóztatják meg, ahol a vállalkozások jelentős kapcsolatban vannak a 
felhasználókkal, valamint fejlessze tovább az európai kiberbiztonsági szabványokat, 
különösen a kritikus infrastruktúrák tekintetében;

20. úgy véli, hogy az ipari átalakulás megköveteli az új ismeretek és innováció integrálását 
a meglévő piacokba, valamint azok felhasználását az új piacok létrehozása során; e 
tekintetben sajnálja, hogy az Unió a GDP százalékában kifejezve kevesebbet fektet be a 
K+F-be, mint a globális versenytársak, és hogy a szükséges kockázati tőke hiánya miatt 
a kis- és középvállalkozásokban komoly innovációs kapacitáshiány tapasztalható; 
felhívja a Bizottságot, hogy növelje az uniós ipar átalakítását támogató programok – 
köztük az Európai horizont – költségvetését, és az összes uniós program közötti 
szinergiák kihasználása révén mozdítsa elő a regionális, nemzeti, európai és magán 
pénzügyi források közötti szinergiákat;

21. úgy véli, hogy az ökoszisztémák kulcsfontosságú elemei lesznek a következő ipari 
forradalomnak, mivel megfizethető és tisztább energiát, transzformatív gyártási és 
szolgáltatásnyújtási módszereket biztosítanak; úgy véli továbbá, hogy az ipar, a 
tudományos élet, a kkv-k, az induló vállalkozások, a szakszervezetek, a civil 
társadalom, a végfelhasználói szervezetek és minden más érdekelt fél közötti 
együttműködés támogatása kulcsfontosságú lesz a piaci hiányosságok megoldásához és 
a „halálvölgyön” való áthaladást szolgáló erőfeszítések támogatásához, többek között az 
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ipari érdekek által még nem lefedett területeken is;

22. úgy véli, hogy a közbeszerzés az ipari átalakulás kulcsfontosságú hajtóereje; felhívja a 
Bizottságot, hogy vizsgálja meg, hogyan lehet teljes mértékben kihasználni a 
közkiadások és a beruházások multiplikátorhatását a szakpolitikai célkitűzések elérése 
érdekében, többek között a környezetvédelmi és szociális kritériumok közbeszerzésben 
való kötelezővé tétele révén; felhívja továbbá a Bizottságot, hogy szorgalmazzon egy 
ambiciózusabb nemzetközi közbeszerzési eszközt, amely kölcsönösséget és kölcsönös 
normákat ír elő;

23. felhívja a Bizottságot, hogy fogadjon el egy erős fő teljesítménymutató-rendszert az 
uniós rendeletek és eszközök előzetes hatásának elemzésére, valamint az előrehaladás 
és az eredmények nyomon követésére;

24. a gyökeresen megváltozott nemzetközi gazdasági környezet fényében felhívja a 
Bizottságot, hogy vizsgálja felül trösztellenes szabályait, és továbbra is biztosítsa, hogy 
az uniós versenyjog érvényesítése hatékonyan fenntartsa az Unió globális 
versenyképességét, egyensúlyt teremtve az úgynevezett „európai bajnokok” támogatása 
és az ellátási lánc tisztességtelen versennyel szembeni védelme között, hogy 
ellensúlyozza a globálisan egyenlő versenyfeltételek hiányát, tekintettel a gazdaságban 
tapasztalható magasabb koncentrációra, árrésre és egyenlőtlenségre;

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

Háttér

Az EU iparpolitikájáról szóló e jelentés a gazdasági tevékenységek szempontjából világszerte 
drámai pillanatban jelenik meg. A koronavírus gazdasági következményei olyan 
megrázkódtatásokhoz vezettek mind a kereslet, mind a kínálat tekintetében, amelyek precedens 
nélküliek a második világháború óta. Az európai vállalatok pénzügyi helyzete drámaian 
romlott, megnehezítve befektetési képességüket.

Bár az Unió készen állt arra, hogy felgyorsítsa a hatalmas magán- és közberuházásokat igénylő 
kétféle – digitális és ökológiai – átállást, a modern idők első világjárványának voltunk tanúi. A 
jelentés ezért két különálló szakaszt javasol az iparpolitika vonatkozásában: az első a termelési 
rendszer helyreállítása, a második pedig a rendszer újjáépítése és átalakítása. A termelési 
ökoszisztémák Bizottságban jelenleg folyó beazonosításának kell iránymutatásként szolgálnia 
valamennyi iparpolitikai kezdeményezéshez, lehetővé téve a beavatkozások és prioritások 
kiválasztását, valamint a kutatási, oktatási és beruházási kezdeményezések koordinálását.

Az Unió eddigi iparpolitikája gyakran homályos és elméleti volt: az elvi nyilatkozatok, az 
erőforrások szűkössége, a túlszabályozás és a túlságosan bürokratikus mechanizmusok 
kombinációja. Ezért a jelentés a szándéknyilatkozatok helyett inkább az eszközökre és a 
meghozandó konkrét intézkedésekre összpontosít. A hatékony európai iparpolitikához olyan 
európai költségvetésre van szükség, amely arányos a nemzeti költségvetések szintjével és 
további forrásaival, valamint az európai értékpapírok kibocsátásával. A tények nélküli szavak 
ideje lejárt. További hibás lépéseket nem engedhetünk meg magunknak.

Nemzetközi kontextus – határozottabb Unió

Tudjuk, hogy mindkét szakasz a nemzetközi gazdasági kapcsolatok sokkal nehezebb és 
összetettebb rendszerében fog megvalósulni, mint az elmúlt három évtizedben. Ez a rendszer 
zártabb és protekcionista lesz, amely egyértelműen szétválasztja a piacgazdasággal rendelkező 
országokat és azon országokat, ahol az állami kapitalizmus még mindig túlsúlyban van és 
időnként agresszív. Ezért az EU-nak – amellett, hogy továbbra is szilárdan a szabad 
kereskedelem elvéhez és a multilaterális rendszerhez tartja magát – piacvédelmi eszközöket és 
hatékonyabb külföldi befektetés-átvilágítási rendszert kell bevezetnie. Ugyanez vonatkozik az 
ellátás biztonságára, beleértve a stratégiai termelési ágazatok visszatelepítési 
mechanizmusainak előmozdítását is. Hasonlóképpen alapvető fontosságú lesz, hogy az európai 
iparágak minden szén-dioxid-mentesítési tervéhez a kibocsátásáthelyezést megakadályozó, 
határokon átnyúló szén-dioxid-adó társuljon. A szabadkereskedelmi megállapodásokról 
folytatott tárgyalásoknak ezen felül tükrözniük kell a nemzetközi kapcsolatok változó jellegét 
és az Unió környezetvédelmi célkitűzéseit. Ki kell választani a megfelelő piaci szerződő feleket 
és fenntarthatósági záradékokat kell beépíteni a jelenlegieken jóval túlmutatóan.

1. szakasz – Helyreállítás

Az egységes piac megőrzésének az 1. szakasz uniós fellépésének egyik pillérét kell képeznie. 
A belső piac széttöredezettebbé és kiegyensúlyozatlanabbá vált a koronavírus-válság előtti 
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helyzethez képest. Az állami támogatások részleges felfüggesztése a több pénzügyi forrással 
rendelkező országoknak kedvezett. Gyors fellépésre van szükség a vállalkozásokra és 
munkavállalókra vonatkozó nemzeti támogatási rendszereknek a Bizottság által irányított 
európai programokkal való felváltása révén. Ennek elsősorban a helyreállítási alapot kell 
szolgálnia, előnyben részesítve azokat az országokat, ahol a segélyek szintje alacsonyabb volt, 
és ahol a járvány több kárt okozott.

A helyreállítási stratégia másik kulcsfontosságú elemének a vállalatok feltőkésítésének kell 
lennie. A saját tőke/adósság arány romlott; erős költségvetési támogatást és a tőkéhez való 
közvetlen hozzáférést kell biztosítani a nagyobb vállalatok számára, egyértelmű kilépési 
záradékkal és semleges irányítással. A helyreállítási alapnak tartalmaznia kell az erre a célra 
elkülönített forrásokat.

A koronavírus következményei által különösen érintett termelő ökoszisztémáknak – például a 
turizmusnak és a légi közlekedésnek – nagyobb mértékben kell részesedniük az alapból és 
hosszabb ideig, mint a különleges állami támogatási programból.

2. szakasz – Újjáépítés és átalakítás

Az európai gazdaság csak erős közberuházási program révén fog eredményeket felmutatni. 
Ezért rendkívül fontos, hogy legalább a digitalizálásra és a környezetvédelemre irányuló 
beruházások tekintetében folytatódjon a stabilitási paktum szabályainak felfüggesztése. 

Az európai zöld megállapodásban előirányzott finanszírozás már a válság előtt is teljes 
mértékben elégtelennek tűnt a környezetvédelmi átállás támogatásához. Ezért rendelkezni kell 
a helyreállítási alap Újjáépítési és Átalakítási Alap formájában történő folytatásáról. A 
beavatkozások és programok szerkezetét úgy kell átalakítani, hogy egy sürgetőbb világban a 
digitális és környezetvédelmi célkitűzések felé irányuljanak. Egy dolgot tisztán kell látnunk: a 
megerősített költségvetés által nyújtott erőteljes európai támogatás, a helyreállítási alap 
Újjáépítési és Átalakítási Alapként való folytatása és a tagállamok beruházási szabadságának 
növelése nélkül 2050-ben nem teljesül a klímasemlegesség célkitűzése. A helyreállítási alappal 
együtt, az Európai horizont programtól kezdve valamennyi európai programot meg kell 
erősíteni és össze kell kapcsolni a nemzeti tervekkel. Alaposan meg kell vizsgálni az állami 
támogatásokra és az összefonódásokra vonatkozó szabályok felülvizsgálatának lehetőségét a 
pénzügyi források nagyobb részének mozgósítása, az ipari átalakulás és az európai bajnokok 
felemelkedésének ösztönzése révén; rendelkezni kell az egységes piacot és a beszállítói láncot 
érő károk megelőzését szolgáló nyomon követési eszközökről. 

A szükséges változás mértékét és mélységét nem szabad alábecsülni. Vegyük például az 
acélipart, amely alapvető fontosságú a gépgyártás és a gépjárműipar teljes termelési lánca 
számára. Annak szén-dioxid-mentesítéséhez a következőkre lesz szükség: 1) erőteljes 
ösztönzőket kell biztosítani a gépek és technológiák megváltoztatásához; 2) gázártámogatásra 
van szükség, mivel a gáz ára jelenleg nem versenyképes az acélgyártás szempontjából; 3) szén-
dioxid-adót kell bevezetni az olcsó, szennyező behozatal megakadályozására. Amint látszik, 
csak egy rendkívül költséges, holisztikus megközelítés tudja biztosítani a 
kibocsátáscsökkentésre való áttérést anélkül, hogy az kárt okozna az európai iparnak.

Eszközök és módszertanok – Hatékonyabb iparpolitika

A jelentés néhány változtatást javasol az iparpolitika előrehaladásának eddigi módjában. 
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Először is, az új szabályok végleges bevezetése előtt hatásvizsgálatot kell végezni. Az első 
szakaszban, koronavírus-válság idején elképzelhetetlen az ipari rendszer megerősítése olyan 
szabályokkal, amelyek költséges kiigazításokat igényelnek. Ezért inkább a második szakaszban 
kell megfelelő támogatást nyújtani az átálláshoz. 

A módszertan tekintetében a jelentés kulcsfontosságú teljesítménymutatók rendszerének 
elfogadását javasolja az Unió által bevezetett eszközök hatékonyságának értékelésére. 

Végezetül javasoljuk, hogy a szokásos ösztönzők helyett a nemzeti adójóváírási rendszer 
társfinanszírozását használják fel a beruházások és a kutatás ösztönzésére. Ez a lehetőség, 
amelyet valamennyi európai eszközre és alapra ki kell terjeszteni, nagyobb hozzáférést biztosít 
a kkv-k számára, valamint nagyobb hatékonyságot és gyorsaságot az alapok felhasználásában, 
kevesebb bürokrácia és folyósítási költség mellett.


