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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

a frissített új európai iparstratégia végrehajtásáról: a kiadások összehangolása a 
szakpolitikával
(2022/2008(INI))

Az Európai Parlament,

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

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

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

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

– tekintettel „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 tisztább és versenyképesebb Európát szolgáló, körforgásos gazdaságra 
vonatkozó új cselekvési terv” című, 2020. március 11-i bizottsági közleményre 
(COM(2020)0098),

– tekintettel a „Hidrogénstratégia a klímasemleges Európáért” című, 2020. július 8-i 
bizottsági közleményre (COM(2020)0301),

– tekintettel „A 2020. évi új iparstratégia frissítése: Erősebb egységes piac kiépítése 
Európa fellendülése érdekében” című, 2021. május 5-i bizottsági közleményre 
(COM(2021)0350),

– tekintettel a Bizottság „»Irány az 55%!«: Az EU 2030-ra vonatkozó éghajlat-politikai 
célkitűzésének megvalósítása a klímasemlegesség elérése érdekében” című, 2021. július 
14-i közleményére (COM(2021)0550),

– tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság „Ipari ökoszisztémák, stratégiai 
autonómia és jóllét” című, 2022. január 19-i véleményére,

– tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság „A 2020. évi új iparstratégia 
frissítése: Erősebb egységes piac kiépítése Európa fellendülése érdekében” című, 2021. 
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december 2-i véleményére1,

– tekintettel az „Annual Single Market Report 2021” (Az egységes piacra vonatkozó 
2021. évi éves jelentés) című, 2021. május 5-i bizottsági szolgálati 
munkadokumentumra (SWD(2013)0351),

– tekintettel a „Strategic dependencies and capacities” (Stratégiai függőségek és 
képességek) című, 2021. május 5-i bizottsági szolgálati munkadokumentumra 
(SWD(2013)0352),

– tekintettel a „Towards Competitive and Clean European Steel” (A versenyképes és 
tiszta európai acélra történő átállás) című, 2021. május 5-i bizottsági szolgálati 
munkadokumentumra (SWD(2013)0353),

– tekintettel a Bizottság energiaigényes iparágakkal foglalkozó magas szintű 
munkacsoportjának „Masterplan for a Competitive Transformation of EU Energy-
Intensive Industries – Enabling a Climate-neutral, Circular Economy by 2050” (Az 
energiaigényes uniós iparágak versenyképes átalakítását célzó főterv – A 
klímasemleges, körforgásos gazdaság 2050-ig történő megvalósításának lehetővé tétele) 
című, 2019. évi jelentésére,

– tekintettel a Nemzetközi Energiaügynökség „Net Zero by 2050: A Roadmap for the 
Global Energy Sector” (Nulla nettó kibocsátás 2050-re: ütemterv a globális 
energiaágazat számára) című, 2021. évi különjelentésére,

– tekintettel a Tanács 2018. november 21-én elfogadott, az EU jövőbeli iparpolitikai 
stratégiájáról szóló következtetéseire,

– tekintettel „Az EU iparpolitikai stratégiája 2030 távlatában” című, 2019. május 27-i 
tanácsi következtetésekre,

– tekintettel „A dinamikusabb, reziliensebb és versenyképesebb európai ipar felé való 
átmenetet elősegítő helyreállítás” című, 2020. november 16-i tanácsi következtetésekre,

– tekintettel a „Helyreállítás a körforgásos és zöld gazdaság jegyében” című, 2020. 
december 17-i tanácsi következtetésekre,

– tekintettel az európai zöld megállapodásról szóló, 2020. január 15-i állásfoglalására2,

– tekintettel a Covid19-világjárvány és annak következményei elleni küzdelemre irányuló 
összehangolt uniós fellépésről szóló, 2020. április 17-i állásfoglalására3,

– tekintettel az új európai iparstratégiáról szóló, 2020. november 25-i állásfoglalására4,

– tekintettel az európai kkv-kra vonatkozó új stratégiáról szóló, 2020. december 16-i 

1 HL C 97., 2022.2.28., 43. o.
2 HL C 270., 2021.7.7., 2. o.
3 HL C 316., 2021.8.6., 2. o.
4 HL C 425., 2021.10.20., 43. o.
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állásfoglalására5,

– tekintettel a körforgásos gazdaságra vonatkozó új cselekvési tervről szóló, 2021. február 
10-i állásfoglalására6,

– tekintettel az európai hidrogénstratégiáról szóló, 2021. május 19-i állásfoglalására7,

– tekintettel az energiarendszerek integrációjára vonatkozó uniós stratégiáról szóló, 2021. 
május 19-i állásfoglalására8,

– tekintettel a kritikus fontosságú nyersanyagokra vonatkozó európai stratégiáról szóló, 
2021. november 24-i állásfoglalására9,

– tekintettel az Egyesült Nemzetek Éghajlatváltozási Keretegyezménye Feleinek 21. 
Konferenciáján (COP21) Párizsban, 2015. december 12-én elfogadott megállapodásra 
(Párizsi Megállapodás),

– tekintettel eljárási szabályzata 54. cikkére,

– tekintettel a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság, a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi 
Bizottság, a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság és a Regionális Fejlesztési 
Bizottság véleményére,

– tekintettel az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság jelentésére (A9-0000/2022),

A. mivel alapvető fontosságú annak lehetővé tétele, hogy az iparban végrehajtsák az 
energetikai és digitális átállást, miközben megőrzi a munkahelyeket, a 
versenyképességet és a tiszta termékek kifejlesztésére és előállítására való képességét;

B. mivel a változó globális geopolitikai környezetben létfontosságú az EU kritikus 
fontosságú nyersanyagoktól, termékektől és technológiáktól való függőségének 
csökkentése;

C. mivel az EU világelső kutatóintézeteknek, vállalatoknak és képzett embereknek ad 
otthont, és világelső lehet az ipari innováció terén;

1. üdvözli az ipari stratégia frissítését; hangsúlyozza, hogy a zöld megállapodást 
ambiciózus iparpolitikának kell kísérnie ahhoz, hogy valódi növekedési stratégia 
legyen, csökkentse a függőségeket és megőrizze az egyenlő versenyfeltételeket az 
európai ipar számára az átállás során;

2. hangsúlyozza, hogy az EU nem függhet nem uniós országoktól a gazdaságunk és a jövő 
társadalma számára alapvető fontosságú termékek és technológiák tekintetében; 
hangsúlyozza, hogy az EU-nak vissza kell nyernie erős pozícióját a kulcsfontosságú 
globális értékláncokban, és válság idején is biztosítania kell a kritikus fontosságú 

5 HL C 445., 2021.10.29., 2. o.
6 HL C 465., 2021.11.17., 11. o.
7 HL C 15., 2022.1.12., 56. o.
8 HL C 15., 2022.1.12., 45. o.
9 Elfogadott szövegek, P9_TA(2021)0468.
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nyersanyagok rendelkezésre állását;

3. felhívja a Bizottságot, hogy a lehető leghamarabb mutasson be az ipari ökoszisztéma 
átállása felé vezető egyértelmű pályákat, többek között a sikeres átálláshoz szükséges 
infrastrukturális, technológiai és készségbeli igények azonosítása révén; felhívja a 
Bizottságot, hogy biztosítsa minden olyan kezdeményezés, célkitűzés, finanszírozási és 
szabályozási eszköz következetességét és összehangoltságát, amely segíti az ipart az 
átállás folyamatában; kéri az ipari ökoszisztémáink versenyképességének és ellenálló 
képességének, valamint az átállási pályákon elért előrehaladásának éves nyomon 
követését és az arra vonatkozó jelentéstételt annak érdekében, hogy az eszközöket 
szükség esetén gyorsan ki lehessen igazítani;

4. megjegyzi, hogy a GDP százalékában kifejezett kutatás-fejlesztési (K+F) kiadások terén 
az EU-t más gazdasági hatalmak túlteljesítik; ismételten hangsúlyozza a K+F-be történő 
ambiciózus beruházások fontosságát; sajnálja, hogy a tagállamok túlnyomó többségében 
még mindig nem sikerült elérni azt a célt, hogy a GDP 3%-át kutatásra és fejlesztésre 
fordítsák;

5. felhívja a Bizottságot, hogy szüntesse meg a globális versenytársakhoz képest fennálló 
beruházási szakadékot a kulcsfontosságú alaptechnológiák terén; e tekintetben üdvözli a 
Bizottságnak a csipekről szóló európai jogszabályra10 irányuló javaslatát, valamint az 
Európai Ipariadat- és Számításifelhő-szövetség létrehozását; felhívja a Bizottságot, hogy 
terjessze ki ezeket a kezdeményezéseket a kulcsfontosságú alaptechnológiákra, például 
a fotonikára és a kvantumtechnológiára;

6. hangsúlyozza, hogy meg kell erősíteni a „Made in EU” kezdeményezést, és fel kell 
gyorsítani az Ipar 4.0 technológiák bevezetését, különösen a kis- és középvállalkozások 
(kkv-k) körében; felhívja a Bizottságot, hogy a „Made in Europe” partnerséget 
erőteljesen építse be a Horizont Európa programba;

7. üdvözli a Bizottság azon bejelentését, hogy iránymutatást ad ki a közbeszerzésről; 
hangsúlyozza, hogy a közbeszerzés a nemzeti és gazdasági biztonság alapvető eszköze, 
amely támogatja a tiszta termékek elterjedését és keresletét is; e tekintetben felhívja a 
Bizottságot, hogy szükség esetén vizsgálja felül a közbeszerzési és versenyszabályokat;

8. kiemeli annak fontosságát, hogy az oktatást, a továbbképzést és az átképzést beépítsék 
az átállási pályákba; felhívja a Bizottságot, hogy a készségek fejlesztése és a piacra kész 
innovációk kkv-k általi átvételének fokozása érdekében dolgozzon ki stratégiát a 
szakképzésre és a regionális ipari klasztereken belül az üzleti világ és az oktatás közötti 
partnerségekre vonatkozóan;

9. hangsúlyozza, hogy a kkv-k és az induló vállalkozások központi szerepet játszanak az 
EU digitalizációjában, és az innováció kritikus fontosságú forrásai; hangsúlyozza, hogy 
javítani kell a finanszírozáshoz való hozzáférésüket;

10. hangsúlyozza a szabályozás stabilitásának és kiszámíthatóságának szükségességét; 
felhívja a Bizottságot, hogy az átállási pályákba építsen be ütemterveket az európai 
vállalkozások, különösen a kkv-k adminisztratív terheinek legalább 30%-os 

10 COM(2022)0046.
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csökkentésére vonatkozóa; kiemeli az „egy be, egy ki” elvet;

11. hangsúlyozza az iparpolitika regionális dimenzióját és a regionális intelligens 
szakosodási stratégiák szerepét; felhívja a Bizottságot, hogy tegyen ennek részévé olyan 
eszközöket, amelyek regionális szinten növelik a „Made in EU” megnevezés 
használatát;

12. felhívja a Bizottságot, hogy ösztönözze a megfizethető és bőségesen rendelkezésre álló 
megújuló és alacsony szén-dioxid-kibocsátású energia előállítását; felhívja a 
Bizottságot, hogy tegye összehangoltabbá a szükséges villamosenergia-, energia-, 
hidrogén-, szén-dioxid- és fűtési/hűtési infrastruktúra tervezését és finanszírozását;

13. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy jelentősen csökkentsék az engedélyek 
kiadásához szükséges időt, és hozzanak létre gyorsított engedélyezési eljárásokat az 
ipart az energetikai átállásban támogató infrastruktúrára vonatkozóan;

14. felhívja a tagállamokat és a Bizottságot, hogy gyorsítsák fel az olyan eszközök – köztük 
a közös európai érdeket szolgáló fontos projektek – végrehajtását és az olyan ipari 
szövetségek létrehozását, amelyek az energetikai átálláshoz szükséges innovatív, 
áttörést jelentő technológiákat fejlesztenek ki, mint amilyen a tiszta acél, a tiszta légi 
közlekedés, az e-üzemanyagok, a tiszta műtrágyák, az e-krakkolás és a kisméretű 
moduláris reaktorok;

15. üdvözli a Bizottság stratégiai függőségekre és kapacitásokra vonatkozó elemzését; 
felhívja a Bizottságot, hogy a lehető leghamarabb véglegesítse az elemzéseket és a 
technológiai ütemterveket, és javasoljon intézkedéseket az azonosított kritikus 
fontosságú termékektől és készletektől való függőség csökkentésére; hangsúlyozza, 
hogy az EU kritikus értékláncokon belüli kapacitásainak megerősítése érdekében a 
kölcsönös függőségek további mélyreható elemzésén alapuló stratégiára van szükség;

16. felhívja a Bizottságot, hogy bővítse ki a Kritikus Technológiák 
Megfigyelőközpontjának feladatkörét, hogy az magában foglalja az uniós iparágak 
ellenálló képességére vonatkozó mutatók – például a kulcsfontosságú technológiáktól 
való kölcsönös függőségek, a stratégiai függőségek és a stratégiai ágazatokban nyújtott 
külföldi támogatások – folyamatos nyomon követését, értékelését és az azokról való 
jelentéstételt;

17. mély aggodalmát fejezi ki a nem uniós, állami finanszírozású vállalatok által az 
egységes piacon támasztott tisztességtelen verseny, valamint az általuk végrehajtott 
beruházások és felvásárlások miatt, különösen a stratégiai ágazatokban; felhívja a 
Bizottságot, hogy elemezze és előzze meg az ilyen beavatkozásokat;

18. felhívja a Bizottságot, hogy bővítse ki a közvetlen külföldi befektetésekre vonatkozó 
keretet annak érdekében, hogy kezelje a külföldi támogatásoknak az uniós gazdaság 
biztonságára gyakorolt hatását, valamint a stratégiai ágazatokban működő uniós 
vállalatok nem uniós országokban végrehajtott technológiatranszfereinek hatását;

19. aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy egyre nagyobb mértékű a nem uniós gyártóktól való 
függőség társadalmunk létfontosságú és érzékeny területeit érintő biztonsági 
berendezések terén, például a (határ)biztonság tekintetében; hangsúlyozza, hogy a 
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biztonsági technológiát és felszereléseket stratégiai ágazatként el kell különíteni; kéri, 
hogy dolgozzanak ki cselekvési tervet ezen uniós iparág fellendítésére, többek között 
kiigazított közbeszerzési szabályok révén;

20. kiemeli az Európai Számvevőszék következtetéseit az 5G hálózatok megvalósításának 
késedelméről és a nem uniós forgalmazókkal kapcsolatos kockázatokról11; felhívja a 
Bizottságot, hogy ösztönözze az 5G összehangolt bevezetését az EU-ban, és csökkentse 
az 5G-vel és az új generációs kommunikációs technológiával kapcsolatos függőségeket 
és beavatkozási kockázatokat;

21. üdvözli az európai adatterekre vonatkozó kezdeményezést; hangsúlyozza az adatterek 
szerepét az intelligens gyártásban; úgy véli, hogy a nem uniós vállalatok uniós adattérrel 
kapcsolatos kezdeményezésekben való részvétele gyengíti az EU digitális 
szuverenitásának megerősítésére vonatkozó célkitűzést;

22. felhívja a Bizottságot, hogy vezessen be olyan intézkedéseket, amelyek 
megakadályozzák az olyan uniós bejelentett szervezetek nem uniós tulajdonlását, 
amelyeket egy uniós ország bizonyos termékek megfelelőségének forgalomba hozatal 
előtti értékelésére jelöl ki;

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

11 Az Európai Számvevőszék 03/2022. sz. különjelentése: „Az 5G bevezetése az Unióban: a hálózatok kiépítése 
késedelmes, egyes biztonsági kérdések továbbra is megoldatlanok”, az Európai Unió Kiadóhivatala, 
Luxembourg, 2022.
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INDOKOLÁS

Az európai iparágak döntő fontosságúak mai és jövőbeli társadalmaink jóléte szempontjából. 
Nemcsak azért, mert 35 millió munkahelyet biztosítanak, hanem azért is, mert ők hozzák létre 
és állítják elő a jövő gazdaságához és társadalmához szükséges innovációkat, fenntartható 
anyagokat és termékeket. 

Az éghajlatváltozás kezeléséhez gyors energetikai átállásra, az új technológiákkal és 
eljárásokkal kapcsolatos kutatás és fejlesztés felgyorsítására, valamint a szükséges 
megoldások gyors elfogadására és végrehajtására van szükség. Az előadó úgy véli, hogy egy 
versenyképes és innovatív európai iparpolitika alapvetően szükséges az ambiciózus uniós 
éghajlat-politikai célok eléréséhez. 

Az EU-nak teljesítenie kell a zöld megállapodással kapcsolatos, arra vonatkozó ígéretét, hogy 
az olyan növekedési stratégia lesz, amely előmozdítja mind a zöld, mind a digitális átállást. 
Központi szempont egy olyan együttműködési keret létrehozása az ipar és a tagállamok 
között, amely lehetővé teszi a világelső európai innovációk fejlesztését, bevezetését és 
exportját. Ez nemcsak a kibocsátások tényleges csökkenését eredményezi, hanem a 
társadalmunk és a világ többi része számára szükséges technológiák, áruk és szolgáltatások 
egyidejű fejlesztését is. Így létrejön egy valódi európai növekedési stratégia. 

Az EU iparának átalakítására vonatkozó tervek számos kihívást vonnak maguk után. 
Egyértelmű, hogy az EU-nak és tagállamainak az átállás egésze során kötelezettséget kell 
vállalniuk arra, hogy szükség esetén elősegítik, koordinálják és megvédik az ipart. A változás 
megvalósításához testre szabott megoldásokra és eszközökre van szükség, amelyek 
megfelelnek az Európai Unióban létező különböző ipari ökoszisztémáknak. 

A tiszta energiába való infrastrukturális beruházások, a stratégiai innovációs program, az 
adminisztratív terhek csökkentése és a közpénzek felhasználásával kapcsolatos állami 
kötelezettségvállalás viszonzásaként elvárjuk a kedvezményezett vállalkozások hosszú távú 
kötelezettségvállását arra vonatkozóan, hogy beruházásokat eszközöljenek régióikba, annak 
lakosaiba és környezetükbe, hogy a helyi társadalmak javát szolgálják.

Versenyképesség és tisztaság

Egy gyorsan változó világban szükség van az Európai Unió ipari versenyképességének 
fokozására. Az EU világelső kutatóintézeteknek, vállalatoknak és magasan képzett 
embereknek ad otthont. Az európai vállalatokban nagy lehetőségek rejlenek a 
munkahelyteremtés, az export és a fenntartható növekedés terén. Egy olyan világban, amelyet 
a geopolitikai viszonyok változása jellemez, meg kell őrizni és ki kell bővíteni Európa 
erősségeit a globális értékláncokban.

Az ipar, az egyetemek és más oktatási intézmények, a kutatási és innovációs szervezetek és a 
kormányok közötti európai együttműködés elengedhetetlen a szükséges infrastruktúra 
kiépítéséhez és az olyan mindennapi szükségletek előállításához nélkülözhetetlen, áttörést 
jelentő technológiák kifejlesztéséhez, mint a tiszta acél, a tiszta vegyi anyagok, a tiszta 
műtrágya, az e-üzemanyagok, a napelemek, a szélturbinák és az alapvető gyógyszerek. 
Minden egyes ökoszisztéma esetében olyan átállási pályákra van szükségünk, amelyek együtt 
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egy közös menetrendet alkotnak ezeknek az áttörést jelentő technológiáknak a fejlesztésére és 
alkalmazására vonatkozóan.

Külön és hatalmas kihívást jelent annak biztosítása, hogy a jövőben ki tudjuk elégíteni 
iparunk energiaigényét. Egyértelművé vált, hogy az Európában előállított megújuló energia 
erre önmagában nem képes. Ezért „energiadiplomáciát” kell folytatnunk más országokkal, 
például a szintetikus tüzelőanyagokkal való ellátás biztosítása érdekében. 

Ellenállóképesség

A Covid-válság még inkább ráirányította a figyelmet arra, hogy az Európai Unió túlságosan 
függ a világ más részeitől a kulcsfontosságú termékek és erőforrások tekintetében. A belföldi 
termeléssel kapcsolatos megközelítésünk túl hosszú ideig a rövid távú költségeket részesítette 
előnyben a biztonsággal, a fenntarthatósággal és a rezilienciával szemben. Nem hagyhatjuk, 
hogy a gazdaságunkban és a jövő társadalmában alapvető fontosságú termékek és 
technológiák rendelkezésre állása és megfizethetősége nagymértékben függjön a világ más 
részeitől. Az Európai Uniónak vissza kell nyernie erős pozícióját a kulcsfontosságú globális 
értékláncokban, és válság idején is biztosítania kell a kritikus fontosságú nyersanyagokkal 
való ellátást.

Az EU túl sokáig figyelmen kívül hagyta, hogy Kína, Oroszország és más nemzetek eltérő 
szabályok szerint játszanak. Egyes országok nem vonakodnak attól, hogy ipari szereplők 
vezető pozícióba hozásához stratégiai közberuházásokat és védettséget biztosítsanak. Az EU-
ban nem lehetséges minden ágazat állami finanszírozása, ezért védelmi eszköztárra van 
szükség ahhoz, hogy saját piacunkon fenntartsuk az európai ipar számára az egyenlő 
versenyfeltételeket, küzdjünk a diszruptív külföldi támogatások ellen, megelőzzük az 
államilag támogatott külföldi vállalatok által támasztott tisztességtelen versenyt, és 
megvédjük a kulcsfontosságú európai ágazatokat és technológiákat. Ezt az EU képességeinek 
megerősítését célzó határozott stratégiai beavatkozásoknak kell kísérniük. 

A versenyképes, tiszta és reziliens ipar kulcsfontosságú az Európai Unió következő generációi 
számára. 
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MELLÉKLET: AZON SZERVEZETEK ÉS SZEMÉLYEK FELSOROLÁSA, 
AMELYEKTŐL VAGY AKIKTŐL AZ ELŐADÓ ÉSZREVÉTELEKET KAPOTT

A következő felsorolás tisztán önkéntes alapon, az előadó kizárólagos felelősségi körében 
készült. Az előadó a következő szervezetektől vagy személyektől kapott észrevételeket a 
jelentéstervezet elkészítése során: 

Szervezet és/vagy személy
Alstom
ASD
ASML
BASF
Cecimo
Damen Shipyards
E3G
ECFR
EFPIA
ERT
Eurometaux
FME
France Industrie
HydrogenEurope
Industriall
Katapult
NXP
SeaEurope
SEMI Europe
Signify
SolarPower Europe
Tata Steel
TenneT
TNO
UNIFE
VNO-NCW


