
 

AD\1136557HU.docx  PE606.112v02-00 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

Európai Parlament 
2014-2019  

 

Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság 
 

2017/2044(BUD) 

10.10.2017 

VÉLEMÉNY 

az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság részéről 

a Költségvetési Bizottság részére 

az Európai Unió 2018-as pénzügyi évre szóló általános költségvetésének 

tervezetéről 

(2017/2044(BUD)) 

A vélemény előadója: Jerzy Buzek 

 



 

PE606.112v02-00 2/6 AD\1136557HU.docx 

HU 

PA_NonLeg 



 

AD\1136557HU.docx 3/6 PE606.112v02-00 

 HU 

JAVASLATOK 

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

illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő 

javaslatokat: 

1. elutasítja, hogy a Tanács a Bizottság javaslatához képest 4,5%-kal csökkenti a 

kötelezettségvállalási előirányzatokat és 1,4%-kal a kifizetési előirányzatokat az ipar, a 

kutatás és az energia területére vonatkozó költségvetési tételek esetében a 2018. évi uniós 

költségvetés 1a. fejezetében; tudomásul veszi a kötelezettségvállalási előirányzatok 5,5%-

os és a kifizetési előirányzatok 5,3%-os növekedését 2017-hez viszonyítva az ipar, a 

kutatás és az energia területére vonatkozó tartozó költségvetési tételek esetében a 2018. 

évi uniós költségvetés 1a. fejezetében; üdvözli, hogy a Bizottság a 2018-as 

költségvetésben hangsúlyt helyez a fiatal generációk sikerére, valamint a stabil és 

minőségi munkahelyek létrehozására; tudomásul veszi a Bizottság által a fiatal kutatók 

számára javasolt új, megnövelt támogatási összeget; ennek kapcsán nem ért egyet azzal, 

hogy a Tanács csökkenti az EIT által biztosított vállalkozói programok finanszírozását; 

2. mélyen sajnálja, hogy a Tanács jelentősen, 0,5 milliárd euróval csökkentette a 

kötelezettségvállalási előirányzatokat és 120 millió euróval a kifizetési előirányzatokat a 

védelmi kutatás és technológia közös stratégiai keretében, ami rendkívül negatív hatást 

fog gyakorolni a Horizont 2020-ra; megjegyzi, hogy ilyen csökkentéseket annak ellenére 

javasolnak, hogy jelenleg évente hozzávetőleg 150 milliárd eurónyi kutatás-fejlesztési 

beruházás hiányzik; ezért teljesen meg kívánja fordítani a Tanács által javasolt 

csökkentéseket; aggódik amiatt, hogy a Horizont 2020 elégtelen finanszírozása miatt a 

pályázatok sikerességi aránya alacsony; felszólítja a Bizottságot, hogy tartsa tiszteletben a 

Horizont 2020 költségvetésének felbontását, ahogyan azt az 1291/2013/EU rendelet II. 

melléklete részletezi; 

3. kéri a Horizont 2020-ra és az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközre szánt költségvetési 

sorok (az ESBA garanciaalap ellátása miatt megkurtított) eredeti éves profiljának 

helyreállítását, többek között a jelenlegi többéves pénzügyi keretről szóló rendeletben 

szereplő minden rendelkezésre álló pénzügyi eszköz felhasználásával; emlékeztet, hogy 

az ESBA-tárgyalások során a Parlament kérte az említett két programot érő negatív 

hatások lehető legkisebbre csökkentését;  aggódik amiatt, hogy az ESBA javasolt 

kibővítése ismét gyengítheti a Horizont 2020-at és az Európai Hálózatfinanszírozási 

Eszközt; 

4. emlékeztet, hogy az energiauniós és az európai éghajlat-politikai célok a jelenlegi fő 

jogalkotási prioritások közé tartoznak; felkéri a Bizottságot, hogy gondoskodjék az e téren 

teendő beruházásokhoz szükséges pénzügyi erőforrásokról; úgy véli, hogy az integrált 

uniós energiapiac elmélyítése érdekében meg kell őrizni a CEF Energia fejezetéhez 

szükséges alapokat, és aggódik a Tanács által a kötelezettségvállalási és kifizetési 

előirányzatok szintjén javasolt csökkentések miatt;  

5. hangsúlyozza, hogy az uniós gazdaság, az állami szektor és a lakosság digitális integrálása 

érdekében teljesíteni kell a digitális egységes piac célkitűzéseit, e célok elérése érdekében 

kulcsfontosságúak az olyan jogalkotási kezdeményezések, mint a WIFI4EU; felhívja a 

Bizottságot, hogy biztosítson elegendő finanszírozást a megfelelő költségvetési sorokon, 
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és tartsa magát a WIFI4EU 2017 és 2020 közötti finanszírozására vállalt 

kötelezettségéhez; 

6. ragaszkodik ahhoz, hogy az Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége (ACER) 

elegendő személyzethez és pénzügyi forráshoz jusson, hogy megbirkózhasson a 

ráruházott feladattal; megjegyzi továbbá, hogy a megbízatásának teljesítésére és a Galileo 

megfelelő, hatékony jövőbeli működésének támogatására hivatott Európai Globális 

Navigációs Műholdrendszer (GNSS) Ügynökség, továbbá az Európai Hálózat- és 

Információbiztonsági Ügynökség, illetve az Európai Innovációs és Technológiai Intézet 

pénzügyi forrásai és további álláshelyeik száma még mindig nem elegendőek az uniós 

jogalkotás által rájuk ruházott új feladatok ellátásához; 

7. tisztában van a társadalmi kihívásokkal kapcsolatos költségvetési sorok, és különösen az 

egész életen át tartó egészség és jólét javítását célzó tétel jelentőségével az életszínvonal 

növelése szempontjából az Unióban; arra buzdítja a Bizottságot, hogy őrizze meg az ilyen 

célkitűzések megfelelő finanszírozását, és sajnálja a Tanács által javasolt csökkentéseket; 

8. hangsúlyozza, hogy a kkv-k alapvető részét képezik az uniós gazdaságnak, hiszen sok 

munkahelyet biztosítanak az Unión belül, és úgy véli, hogy kedvező klímát kell 

biztosítani a kkv-k számára és támogatni kell a kkv-k összekapcsolódását és hálózatait; 

üdvözli a kkv-k számára szánt eszköz előirányzatainak növelését és az EFSI megőrzését a 

Bizottság javaslatában; aggodalommal állapítja azonban meg, hogy a Bizottság 

csökkentette a COSME előirányzatait, és hogy a Tanács csökkentette a kkv-k számára 

szánt eszköz előirányzatait, ami ellentmondásos üzenetet közvetít az európai 

vállalkozásoknak; 

9. tudomásul veszi az előkészítő intézkedést a védelem területén; hangsúlyozza azonban, 

hogy e tevékenység számára új forrásokat kell biztosítani, tekintettel az uniós 

költségvetésre gyakorolt jelentős hatására; hangsúlyozza, hogy a Kutatás fejezetben újabb 

forrásokra van szükség a 2020-at követő többéves pénzügyi keretben; aggódik az 

előirányzatok CEF Energia fejezetében való annak érdekében történő koncentrálódása 

miatt, hogy 2019-2020-ban elegendő forrást tudjanak biztosítani például az uniós védelem 

számára; 

10. tudomásul veszi a nukleáris létesítmények leszerelését támogató programokat; elismeri, 

hogy pénzügyi támogatást kell nyújtani leszerelésükhöz, de sajnálja, hogy a programok 

késedelmet szenvedtek; felhívja a Bizottságot, hogy ésszerűen és megbízható elemzések 

alapján növelje az előirányzatokat, tekintettel e késedelmekre; 

11. hangsúlyozza, hogy ha az Unió képtelen lesz a kifizetési előirányzatokkal kapcsolatos jogi 

és politikai kötelezettségvállalásainak eleget tenni, az súlyos negatív következményekkel 

járna szavahihetőségére nézve, és hátrányosan befolyásolná az uniós intézmények azon 

képességébe vetett hitet, hogy el tudják játszani szerepüket. 
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