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JAVASLATOK 

Az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság felhívja a Költségvetési Bizottságot mint illetékes 

bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat: 

1. úgy véli, hogy a Bizottságnak meg kell kezdenie a jelenlegi többéves pénzügyi keret 

működésének átfogó felülvizsgálatát, és ezt a jogszabályok felülvizsgálatának kell 

követnie; 

2. hangsúlyozza, hogy a Szerződés értelmében a Parlament és a Tanács alkotja a 

költségvetési hatóság két ágát; ezért kéri a Parlament teljes körű bevonását a többéves 

pénzügyi keretről szóló rendelet félidei értékelésébe és felülvizsgálatába; 

3. hangsúlyozza, hogy a többéves pénzügyi keretről szóló rendelet jórészt nem változott 

ugyan az elfogadása óta, ám végrehajtásának keretfeltételei megváltoztak; hangsúlyozza, 

hogy a tényleges felülvizsgálatot követően jogalkotási javaslatot kell tenni a problémák 

orvoslása céljából; hangsúlyozza ezzel összefüggésben, hogy a többéves pénzügyi keretről 

szóló rendelet elfogadása óta bevezetett új eszközöket, például az Európai Stratégiai 

Beruházási Alapot, megfelelően integrálni kell az uniós költségvetésbe anélkül, hogy ez 

pénzügyi szempontból negatívan hatna a megállapodás tárgyát képező programokra; 

4. megjegyzi, hogy az Európai Stratégiai Beruházási Alap hosszú távon jelentős hatást 

gyakorol az EU költségvetésére; úgy véli, hogy az Európai Stratégiai Beruházási Alap 

nem ugyanolyan projektekbe ruház be, mint amelyekre a Horizont 2020 költségvetési 

sorai és az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz vonatkozik, ezért az nem ellensúlyozza 

teljes mértékben a Horizont 2020 által érintett költségvetési sorokat és az Európai 

Hálózatfinanszírozási Eszközt;; hangsúlyozza ezért, hogy teljes a többéves pénzügyi keret 

felülvizsgálata során mértékben vissza kell állítani e programok egyhangúlag elfogadott 

finanszírozási szintjét, valamint fenn kell tartani a megfelelő egyensúlyt a támogatások és 

a finanszírozási eszközök között, amennyiben az EU el akarja érni a kutatás és az 

innováció terén kitűzött céljait; emlékeztet ezzel összefüggésben arra, hogy az Európai 

Hálózatfinanszírozási Eszköz az energia és a távközlés terén alapvető fontosságú az 

energiaunió és a digitális unió megvalósítása szempontjából; hangsúlyozza ezzel 

összefüggésben, hogy biztosítani kell a CEF-finanszírozást a villamosenergia-hálózatok 

10%-os vagy azt meghaladó mértékű összekapcsolási arányára irányuló cél eléréséhez; 

5. hangsúlyozza, hogy a Horizont 2020 és a COSME végrehajtása igen magas felhasználási 

arányt eredményezett, és ennek következtében a Horizont 2020 igen kevéssé volt sikeres, 

ami elriasztja a potenciális igénylőket projektjeik beterjesztésétől; 

6. ismételten hangsúlyozza, hogy biztosítani kell az ITER projekt finanszírozását annak 

érdekében, hogy a fúziós energiát hiteles fenntartható energiaforrásként és az 

energiaszerkezet jövőbeli elemeként lehessen előtérbe helyezni, továbbá ipari szereplőket 

és kkv-kat lehessen a kutatóközpontokhoz vonzani; 

7. úgy véli, hogy az új politikai prioritásokat nem szabad a jelenlegi többéves pénzügyi keret 

már jóváhagyott programjainak (különösen a Horizont 2020, az Európai 

Hálózatfinanszírozási Eszköz, a COSME, a Galileo és a Kopernikusz), illetve az 

előzetesen előirányzott nemzeti keretösszegek kárára kijelölni; hangsúlyozza, hogy a 
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többéves pénzügyi keret hátralévő időszakában minden új prioritást új forrásokból kell 

támogatni;  

8. felkéri a Bizottságot, hogy őrizze meg a 2014–2020-as időszak többéves pénzügyi 

keretében már elkülönített finanszírozást a Galileo, EGNOS és Kopernikusz programok 

gyors és teljes megvalósítására és infrastruktúrájuk működtetésére, valamint a 

downstream és upstream GNSS-alkalmazások és a Föld-megfigyelési tevékenységek 

támogatására; ismét megállapítja, hogy a Horizont 2020 keretprogram igen fontos szerepet 

játszhat annak elősegítésében, hogy az EU csökkentse függőségét a kritikus világűrbeli 

technológiák terén; ezzel kapcsolatban emlékeztet arra, hogy a Horizont 2020 világűrre 

vonatkozó része az „Ipari vezető szerep” elnevezésű prioritáshoz, és ezen belül a „Vezető 

szerep az alap- és az ipari technológiák területén” különös célkitűzéshez tartozik; 

9. kéri az európai strukturális és beruházási alapok és az uniós programok (például az 

Európai Stratégiai Beruházási Alap, az európai strukturális és beruházási alapok, a 

Horizont 2020, a COSME és az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz) koordinálásának 

további erősítését és a köztük lévő szinergia maximalizálását; 

10. felkéri a költségvetési hatóságokat, hogy biztosítsák a lehető legnagyobb rugalmasságot 

annak érdekében, hogy a fel nem használt éves előirányzatokat át lehessen irányítani az 

1a. fejezetbe tartozó programokra, például a Horizont 2020-ra, a COSME programra és az 

Európai Hálózatfinanszírozási Eszközre; 

11. megjegyzi, hogy az uniós programok hozzájárultak ahhoz, hogy az uniós kkv-k 

finanszírozáshoz jussanak, és különösen igaz ez a súlyos és tartós pénzügyi válságban 

lévő tagállamokban működő kkv-kra; kéri, hogy még több forrást juttassanak a program 

révén még több kkv-nak, és még jobban tegyenek eleget a kkv-k különféle igényeinek; 

kéri különösen a Horizont 2020 kkv-kal kapcsolatos eszközeinek jelentős kiterjesztését 

annak érdekében, hogy legalább a Horizont 2020-ról szóló rendeletben kijelölt összeget 

sikerüljön elérni; hangsúlyozza, hogy a finanszírozáshoz jutás továbbra is komoly 

problémát jelent sok kkv számára, különös tekintettel a kockázatfinanszírozásra; felkéri a 

Bizottságot, hogy biztosítson fokozottabb átláthatóságot a kkv-k finanszírozását illetően 

az egyértelműbb költségvetési felügyelet és ellenőrzés lehetővé tétele érdekében, és 

biztosítsa a végrehajtás ténylegesen alulról építkező megközelítését; 

12. emlékeztet rá, hogy az Unió egyedülálló módon képes nemzetközi együttműködést 

kezdeményezni és közfinanszírozást mobilizálni határokon átnyúló kérdésekben; úgy véli, 

hogy az uniós finanszírozás kezdeményezhet és előmozdíthat olyan tevékenységeket, 

amelyeket a tagállamok egyedül nem képesek megvalósítani, továbbá megteremtheti a 

tagállamok tevékenységeivel való kiegészítő jelleget és szinergiákat;  

13. úgy véli, hogy a fenntartható energiapolitika, az energiahatékonyság és a 

forráshatékonysági politika terén nagyra törő célok kitűzése költséghatékony előnyökkel 

járhat az európai gazdaság egésze számára; uniós és tagállami köz- és magánforrások 

biztosítását kéri az ezen elsődleges fontosságú ágazatokba történő befektetésekhez; úgy 

véli, hogy elő kell segíteni a Horizont 2020 és az intelligens szakosodási 

kezdeményezések (RIS3) közötti további szinergiákat annak érdekében, hogy biztosítani 

lehessen a K+F kínálta lehetőségek jobb kiaknázását, és támogatni lehessen a regionális 

gazdasági konvergenciát; 
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14. kéri a többéves pénzügyi keret programjainak félidei értékelését a kitűzött célokhoz való 

közeledés, a felvevőképesség, az uniós hozzáadott érték, valamint az uniós kiadások 

igazgatása tekintetében kulcsfontosságúnak számító, újonnan felmerülő politikai 

prioritások alapján, figyelembe véve a még mindig fennálló kifizetési elmaradást és a 

jelenlegi keret késedelmes végrehajtását; hangsúlyozza azt is, hogy a választások utáni 

felülvizsgálat lehetőséget teremt a többéves pénzügyi keret javítására, ami magában 

foglalja a források alkalmazására, kezelésére, illetve a forrásokkal kapcsolatos 

jelentéstételre és ellenőrzésekre vonatkozó reformokat is; kéri, hogy a többek között az 

eredményes pénzgazdálkodásra összpontosító teljesítményértékelés alapján a nem 

megfelelően végrehajtott programokra elkülönített előirányzatokat csoportosítsák át a jól 

működő programokra; 

15. úgy véli, hogy a beruházásokat és az innovációt támogató valamennyi uniós költségvetési 

eszközt meg kell tartani és tovább kell fejleszteni, és nincs szükség arra, hogy ezen 

eszközök bármelyikét a többi rovására favorizálják; megjegyzi, hogy az EU költségvetése 

alapvető szerepet játszik abban, hogy ösztönzi a kohéziót és az unión belüli 

szakpolitikákat támogató jövőbeni kiadásokat. 
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