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JAVASLATOK

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

A. mivel Európa új iparstratégiájának tükröznie kell az uniós értékeket és szociális piaci 
hagyományainkat, és elő kell mozdítania Európa szuverenitását;

B. mivel a szellemi tulajdonra vonatkozó, tovább aktualizált uniós politika hozzá fog 
járulni az Unió technológiai és digitális szuverenitásának megerősítéséhez azáltal, hogy 
a szellemitulajdon-jogok fogják meghatározni az európai vállalkozások piaci értékét és 
versenyképességét, például a márkák, formatervezési minták, szabadalmak, adatok, 
know-how-k és algoritmusok révén;

C. mivel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikke előírja, hogy bizonyos 
állami támogatások a belső piaccal összeegyeztethetőnek tekinthetők, nevezetesen 
akkor, ha a támogatás egy közös európai érdeket szolgáló fontos projekt megvalósítását 
mozdítja elő;

1. megjegyzi, hogy az új iparstratégiáról szóló bizottsági javaslatot a Covid19-válság 
legelején tették közzé, és azt azóta az európai ipar és kkv-k számára további 
gazdaságélénkítő intézkedéscsomaggal egészítették ki; megjegyzi, hogy a stratégia az 
első szakaszban a vállalkozások helyreállítására, a második szakaszban pedig az 
újjáépítésre és az átalakításra összpontosít;

2. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy maximalizálják a méltányos átállást 
biztosító alapban rejlő potenciált az új, fenntartható foglalkoztatási lehetőségekbe való 
beruházások előmozdítása, valamint a munkavállalók, álláskeresők és a 
munkaerőpiacon kívüli személyek továbbképzésének és átképzésének támogatását célzó 
horizontális oktatási, képzési és szakképzési politikák és programok végrehajtása 
érdekében, biztosítva ugyanakkor mindenki számára a megkülönböztetés nélküli, 
egyenlő hozzáférést; 

3. úgy véli, hogy az EU-nak világos, iparorientált jövőképre van szüksége a 2030-ig 
terjedő időszak vonatkozásában, továbbá szem előtt kell tartania, hogy az európai ipar 
általános versenyképességének megőrzése érdekében valamennyi – európai, nemzeti és 
helyi – szinten összehangolt döntésekre és fellépésre van szükség;

4. megjegyzi, hogy a Covid19-világjárvány és a belőle eredő gazdasági válság szükségessé 
teszi az irreális uniós éghajlat-politikai célok felülvizsgálatát, különösen az olyan 
ágazatokban, mint az ipar és az energia;

5. megjegyzi, hogy a Covid19-válság súlyos gazdasági és társadalmi hatást gyakorolt, 
különösen a nőkre; felhívja a Bizottságot, hogy kezelje a nemek között az EU-ban 
tartósan fennálló egyenlőtlenségeket azáltal, hogy nemi szempontú hatásvizsgálatot 
végez az uniós iparstratégiához kapcsolódó valamennyi uniós beruházás és szakpolitikai 
döntés esetén, valamint intézkedéseket fogad el az esélyegyenlőség és a 
munkaerőpiachoz való hozzáférés biztosítása, a nemek közötti bérszakadék 
felszámolása és a döntéshozatal valamennyi szintjén a nemek közötti egyensúly 
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biztosítása érdekében;

6. megállapítja, hogy az említett válság rámutatott, hogy az EU-nak változtatnia kell 
iparstratégiáján, középpontba állítva stratégiai érdekeinek védelmét, de nem lemondva a 
nemzetközi kereskedelemről és bizonyos rendelkezések módosításáról, tovább menve a 
közvetlen külföldi beruházások átvilágításáról szóló rendeletben biztosított 
lehetőségeknél1; úgy véli, hogy az EU-nak meg kell találnia a megfelelő egyensúlyt 
piacai védelme és nyitottsága között, miközben globális szinten meg kell védenie a 
tisztességes versenyre vonatkozó szabályokat;

7. kiemeli, hogy a közbeszerzés jelentős szerepet játszik az európai ipar pályájának 
alakításában, és hangsúlyozza, hogy az uniós és nem uniós országok közötti 
kölcsönösség elvének érvényesítését, valamint az uniós és nem uniós vállalatok és 
termékeik közötti egyenlő versenyfeltételeket – például az állami támogatások, a 
környezetvédelmi szabályok és a gyermekmunka tekintetében – az Unió egészében a 
közbeszerzési eljárásokban való részvétel előfeltételévé kell tenni; hangsúlyozza, hogy 
tovább kell egyszerűsíteni a közbeszerzési eljárásokat az uniós vállalatok és a 
tagállamok kormányai számára;

8. úgy véli, hogy az EU-n belüli versenyszabályokat korszerűsíteni kell annak érdekében, 
hogy azok mind az egységes európai piac, mind a globális gazdasági környezet 
szempontjából megfelelőek legyenek, lehetővé téve a globális versenyre és sikerre 
képes „európai bajnokok” létrejöttét, támogatva az EU-t és tagállamait a technológiai 
vezető szerep fenntartásában, a digitális és technológiai szuverenitás megszerzésében, 
valamint a stratégiai fontosságú uniós vállalatok nem uniós államok vagy államilag 
támogatott szereplők általi ellenséges felvásárlásának megakadályozásában;

9. hangsúlyozza, hogy az EU jövőbeli iparstratégiája középpontjában az uniós 
munkaerőpiacnak kell állnia; rámutat, hogy minden ipari átalakulásnak – a gazdasági 
szempontok mellett – a meglévő munkahelyek megőrzésére és új munkahelyek 
teremtésére kell összpontosítania;

10. javasolja a Covid19-válság egyes ágazatokra gyakorolt gazdasági hatásainak értékelését 
annak érdekében, hogy az iparstratégiát bizonyított tények alapján lehessen kiigazítani;

11. hangsúlyozza, hogy a felsőoktatásba – különösen a természettudományok, a 
technológia, a műszaki tudományok és a matematika (STEM) területén – történő 
erőteljes és tartós beruházás kulcsfontosságú szerepet fog játszani a digitális innováció 
ösztönzésében, a képzett munkaerő létrehozásában, valamint a munkalehetőségek és a 
munkakeresők tekintetében fennálló strukturális munkaerőhiány csökkentésében;

12. úgy véli, hogy a közös európai érdeket szolgáló fontos projekteknek ki kell emelniük a 
digitális egységes piachoz kapcsolódó projekteket, amelyek célja, hogy összehozzák a 
köz- és a magánszektort az EU célkitűzéseihez hozzájáruló nagyszabású projektek 
megvalósítása érdekében, ezáltal ösztönözve a közös európai érdekeket – például a 
digitális átalakulást – előmozdító fontos, együttműködésen alapuló projektek 
kidolgozását; üdvözli a bizottsági iránymutatások ezzel kapcsolatos reformját;

1 HL L 79 I, 2019.3.21., 1. o.
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13. úgy véli, hogy az európai adatgazdaság létrehozása alapvető fontosságú lesz az európai 
iparstratégia alakításában; hangsúlyozza, hogy az európai adatgazdaságnak 
emberközpontúnak kell lennie, tiszteletben kell tartania az alapvető jogokat, és meg kell 
felelnie a magánélet védelmére vonatkozó szabályoknak, az adatvédelemnek és a 
szellemitulajdon-jogoknak;

14. hangsúlyozza az adatok európai egységes piacának fontosságát, amely kezeli a 
jogszerűen rendelkezésre álló adatmennyiség jelentős növekedéséből eredő kihívásokat; 
hangsúlyozza, hogy Európában a személyeknek, a munkavállalóknak és a 
vállalkozásoknak a biztonságos adatinfrastruktúrákra, valamint a megbízható 
értékláncokra építve meg kell őrizniük az adataik feletti ellenőrzést; alapvető 
fontosságúnak tartja, hogy az iparstratégia tartalmazzon olyan intézkedéseket, amelyek 
célja a szuverén digitális infrastruktúrák kiépítése és a vállalatok arra való ösztönzése, 
hogy adataikat Európa területén tárolják és dolgozzák fel;

15. alapvető fontosságúnak tartja a közigazgatási szervek, a vállalkozások, a kutatóintézetek 
és a nyilvánosság közötti adatmegosztás előmozdítását, tiszteletben tartva az 
adatvédelemre és a magánélet védelmére vonatkozó szabályokat, az üzleti titkokat és a 
szellemi tulajdonhoz fűződő jogokat;

16. üdvözli a Bizottság azon bejelentését, hogy javaslatot tesz egy szellemi tulajdonra 
vonatkozó cselekvési tervre, amely felméri, hogy szükség van-e a jogi keret 
korszerűsítésére a szellemitulajdon-jogok mesterséges intelligencia (MI) általi 
intelligens felhasználásának biztosítása és a hamisított termékek kérdésének kezelése 
érdekében; hangsúlyozza, hogy egy ilyen cselekvési terv célja Európa szuverenitásának 
megőrzése és a szellemitulajdon-jogok védelme terén az egyenlő versenyfeltételek 
világszintű előmozdítása;

17. hangsúlyozza, hogy a digitális átalakulás kulcsfontosságú mozgatórugója lesz annak, 
hogy Európa visszanyerje technológiai és digitális szuverenitását, és ezért minden új 
európai iparstratégia középpontjában kell állnia;

18. úgy véli, hogy az egyik stratégiai célkitűzésnek az ipari termelés fejlesztését és Unióba 
történő visszatelepítését ösztönző intézkedések előterjesztésének kell lennie olyan 
stratégiai ágazatok esetében, mint például az egészségügy, a védelem, a digitális ágazat 
és az energetika, a harmadik országoktól való túlzott függés elkerülése és Európa e 
stratégiai ágazatokra vonatkozó önállóságának visszaszerzése érdekében, legalább is 
olyan alapvető javak vonatkozásában, mint a gyógyszer-hatóanyagok és a 
nyersanyagok;

19. hangsúlyozza, hogy olyan európai uniós kereskedelem-, gazdaság- és iparpolitika 
kialakítására van szükség, amely képes az Unió ellátási forrásainak igényeknek 
megfelelő kiigazítására és diverzifikálásra, valamint abba az irányba kell ösztönözni az 
európai vállalatokat, hogy szükség esetén legyenek képesek termelésüket gyorsan 
átállítani a nélkülözhetetlen termékek gyártására; e tekintetben támogatja és 
szorgalmazza egy sor olyan intézkedés elfogadását, amelyek ösztönzik és támogatják a 
kkv-k belső piachoz való hozzáférését és a belső piacon belüli fejlődését;

20. rámutat a tagállamok és régiók gazdasági fejlettségi szintje tekintetében még mindig 
fennálló különbségekre; hangsúlyozza, hogy az Európa ipari potenciáljának 
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helyreállítása érdekében tervezett intézkedéseket fel kell használni e különbségek 
kiegyenlítésére, amely alapvető feltétele az Európai Unió kiegyensúlyozott 
fejlődésének;

21. hangsúlyozza, hogy a tagállamokat ösztönözni kell arra, hogy raktározzanak elegendő 
készletet bizonyos vészhelyzeti felszerelésekből, például a Covid19-járvánnyal 
szembeni megelőzéshez és küzdelemhez szükséges felszerelésekből, különösen FFP2 
típusú arcmaszkokból és sebészeti maszkokból; üdvözli e tekintetben a Bizottság 
„rescEU” kezdeményezését, amelynek célja, hogy a vészhelyzeti felszerelések 
összehangolt beszerzése és elosztása révén európai hozzáadott értéket teremtsen;

22. felhívja a Bizottságot, hogy a gyógyszerhiány megelőzése érdekében a stratégiába 
építsen be megoldásokat, valamint pénzügyi és jogi ösztönzőket az európai 
gyógyszeripar számára;

23. hangsúlyozza, hogy az importból származó termékeknek meg kell felelniük az európai 
uniós biztonsági, környezetvédelmi és egészségügyi szabványoknak, továbbá az Unió 
szellemitulajdon-jogának; felhívja a Bizottságot, hogy lépjen fel azzal az 
egyensúlyhiánnyal szemben, amely az uniós és olyan nem uniós vállalatok között áll 
fenn, amelyeknek nem kell megfelelniük az európai környezetvédelmi és 
munkavédelmi jogszabályoknak, és gyakran kevesebb adót kell fizetniük;

24. úgy véli, hogy rendkívül fontos egy kötelező emberi jogi és környezetvédelmi 
átvilágításra vonatkozó uniós keret létrehozása, amely hatékony bírósági jogorvoslatot 
biztosít a globális értékláncokban a vállalatok által elkövetett visszaélések áldozatai 
számára; üdvözli a Bizottság az iránti elkötelezettségét, hogy jogalkotási javaslatot 
nyújt be e tekintetben;

25. rámutat, hogy az Európa új iparstratégiájának létrehozása érdekében hozott 
intézkedések során prioritásként kell kezelni az egységes piac további erősítését és az 
EU-n belüli szabad verseny útjában álló meglévő adminisztratív és jogi akadályok 
felszámolását;

26. hangsúlyozza, hogy a Bizottság „európai zöld megállapodásában” meghatározott 
környezetvédelmi prioritás eredményeként az Uniónak ösztönöznie kellene a „zöld” 
technológiák hazai fejlesztését, a külső határokon pedig szén-dioxid-vámot kellene 
bevezetnie;

27. hangúlyozza, hogy a Bizottságnak továbbra is vezető szerepet kell vállalnia a jövőbeli 
globális iparpolitikában, és ezért ösztönzőket tartalmazó ambiciózus politikával kell 
hozzájárulnia az innovációhoz a digitalizáció és az ígéretes technológiák – így az MI, a 
robotika, a kvantum- és magas teljesítményű számítógépek – terén, amelyeknek 
sikeressége nagyban függ a beruházások aktív támogatásától, valamint a saját források 
létrehozásának támogatásától és a szabályozási környezet megváltoztatásától, különösen 
egy, a közbeszerzésekre vonatkozó, európai termékek vásárlására ösztönző jogszabály 
(„Buy European Act”) bevezetésétől;

28. hangsúlyozza, hogy az MI kulcsszerepet játszik az európai gazdaság helyreállításában, 
amelyre sürgősen szükség van a Covid19-világjárványt követően; felhívja ezért a 
Bizottságot, hogy az MI-re vonatkozó jogi keret létrehozása során kerülje a 
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túlszabályozást és csökkentse az adminisztratív terheket, elkerülve az innováció 
ütemének, valamint az európai vállalkozások gazdasági növekedésének lelassítását;

29. rámutat, hogy az EU rendelkezik az ahhoz szükséges tudományos és gazdasági 
potenciállal, hogy vezető szerepet játsszon a globális technológiai versenyben, 
különösen olyan területeken, mint az MI, a nagy adathalmazokon alapuló technológiák, 
valamint a gépi tanuláson alapuló rendszerek;

30. hangsúlyozza, hogy az EU-n belül néhány digitális szolgáltató erőfölényben van, és 
ezek a szolgáltatók nyereségük ügyes átcsoportosítása révén viszonylag kevés adót 
fizetnek; felhívja ezért a tagállamokat, hogy az OECD szintjén előnyben részesített 
nemzetközi megoldás hiányában vezessenek be európai digitális adót a digitális 
gazdaság számára, így biztosítva a tisztességes versenyt a digitális egységes piacon;

31. rámutat, hogy a közigazgatás digitalizálása hozzájárulhat a polgárok és a vállalkozások 
bürokratikus terheinek jelentős csökkentéséhez; felhívja ezért a tagállamokat, hogy 
tegyenek lépéseket jogi keretrendszereik oly módon történő strukturálása érdekében, 
hogy azok biztosítsák a digitalizálásban rejlő lehetőségek maradéktalan kihasználását;

32. hangsúlyozza, hogy az olyan új digitális technológiák, mint például a dolgok internete, 
megváltoztatják az ipar arculatát, és a jelenleg zajló technológiai forradalom alapvető 
szerepet játszhat egy modern és energiahatékony európai gazdaság kialakításában;

33. megállapítja, hogy a kis- és középvállalkozások – különösen az új technológiák 
területén működő vállalkozások – fontos szerepet játszanak az európai ipari 
átalakulásban; hangsúlyozza, hogy az ilyen típusú kkv-kat folyamatosan támogatni kell 
megfelelő pénzügyi segítségnyújtás, illetve preferenciális versenyfeltételek biztosítása 
révén a digitális piacon, ahol továbbra is EU-n kívüli nagy multinacionális vállalatok 
dominálnak; rámutat, hogy a szerzői jogra, az adatokhoz való hozzáférésre és az 
innovációra vonatkozóan javasolt rendelkezéseknek figyelembe kell venniük ezt a 
különbséget az ilyen radikálisan eltérő piaci pozíciókkal rendelkező vállalatok 
potenciálja között;

34. rámutat, hogy a szellemitulajdon-jogok harmadik országokban történő védelméről és 
érvényesítéséről szóló, 2020. januári bizottsági jelentés szerint a szellemi tulajdon –
 különösen Kína és India általi – lopása jelentős kárt okoz az európai vállalkozásoknak; 
felhívja ezért az EU-t és tagállamait, hogy fogadjanak el összehangolt, hatékony és 
eredményes megközelítést a szellemi tulajdont érintő bűncselekmények elleni 
küzdelemben;

35. rámutat, hogy a Covid19-világjárvány súlyosan érintett számos ágazatot, ezért az 
iparstratégiának különleges intézkedéseket kell tartalmaznia, például az ezen ágazatok 
számára további terhet jelentő, már elfogadott intézkedések elhalasztását;

36. felhívja a Bizottságot, hogy mielőbb tegye közzé a szellemi tulajdonra vonatkozó 
cselekvési tervét, mivel az kulcsfontosságú eszköz lehet Európa technológiai 
szuverenitásának megőrzésében, a tisztességes globális verseny előmozdításában, a 
szellemi tulajdon lopása elleni hatékonyabb küzdelemben, valamint a szellemi 
tulajdonra vonatkozó jogi keretnek a környezeti és digitális kihívásokhoz és 
lehetőségekhez való igazításában;
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37. felhívja a Bizottságot, hogy a szellemi tulajdonra vonatkozó cselekvési tervbe építsen 
be az egységes európai szabadalom előmozdítását célzó intézkedéseket, és javasoljon 
intézkedéseket a tevékenységet nem gyakorló szereplők szabadalmi jogokkal való 
visszaélésének megakadályozására annak érdekében, hogy hatékony és 
kiegyensúlyozott szabadalmi rendszer jöjjön létre egy versenyképes és tisztességes 
európai belső piac szolgálatában;

38. felszólít rá, hogy az új iparstratégia vegye figyelembe a technológiailag kevésbé fejlett 
ipari régiók sajátos szükségleteit, mely régiók nagymértékben függenek a szilárd 
fosszilis tüzelőanyagoktól, és melyeket az energetikai átalakulás a leginkább érint; 
hangsúlyozza, hogy mérlegelni kell az ipari átalakulás miatti munkahelymegszűnések 
kockázatát, és biztosítani kell, hogy a munkavállalók rendelkezzenek megfelelő szintű 
képzettséggel és digitális készségekkel;

39. rámutat, hogy a vállalkozások fizetésképtelensége gyakran számos járulékos 
fizetésképtelenséget von maga után, ezért üdvözli a Bizottság ideiglenes 
Fizetőképesség-támogatási Eszközre irányuló javaslatát; felhívja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy vegyenek fontolóra további megfelelő intézkedéseket és jogalkotási 
kezdeményezéseket annak megakadályozása érdekében, hogy a vállalkozások 
önhibájukon kívül fizetésképtelenné váljanak.



AD\1214002HU.docx 9/10 PE652.430v03-00

HU

INFORMÁCIÓ A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁG ÁLTALI 
ELFOGADÁSRÓL

Az elfogadás dátuma 10.9.2020

A zárószavazás eredménye +:
–:
0:

14
4
2

A zárószavazáson jelen lévő tagok Manon Aubry, Gunnar Beck, Geoffroy Didier, Angel Dzhambazki, Ibán 
García Del Blanco, Jean-Paul Garraud, Esteban González Pons, Mislav 
Kolakušić, Gilles Lebreton, Karen Melchior, Jiří Pospíšil, Franco 
Roberti, Marcos Ros Sempere, Liesje Schreinemacher, Stéphane 
Séjourné, Raffaele Stancanelli, Marie Toussaint, Adrián Vázquez 
Lázara, Axel Voss, Marion Walsmann, Tiemo Wölken, Lara Wolters, 
Javier Zarzalejos

A zárószavazáson jelen lévő póttagok Heidi Hautala, Emil Radev



PE652.430v03-00 10/10 AD\1214002HU.docx

HU

NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁS A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT 
BIZOTTSÁGBAN

14 +
EPP Geoffroy Didier, Esteban González Pons, Jiří Pospíšil, Emil Radev, Axel Voss, Marion Walsmann, Javier 

Zarzalejos 

RENEW Karen Melchior, Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara

ID Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud, Gilles Lebreton

NI Mislav Kolakušić

4 -
RENEW Stéphane Séjourné

VERTS/ALE Heidi Hautala, Marie Toussaint

GUE/NGL Manon Aubry

2 0
ECR Angel Dzhambazki, Raffaele Stancanelli

Jelmagyarázat:
+ : mellette
- : ellene
0 : tartózkodás


