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JAVASLATOK

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

1. sajnálja, hogy a Bizottság által javasolt költségvetés 474,6 millió euróval elmarad az 1a. 
fejezet felső határától, annak ellenére, hogy a vonatkozó programok túljegyzettek, és azok 
könnyen fel tudnának használni többletforrásokat;

2. elutasítja az 1a. fejezetben a Tanács által eszközölt összesen 747,4 millió euró összegű 
csökkentést, beleértve 424,9 millió eurót a „Horizont 2020” kutatási és innovációs 
keretprogramban, 28 millió eurót az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz IKT-részében, 
valamint 20 millió eurót a COSME programban; ami azzal a veszéllyel jár, hogy aláássa 
az Unió növekedésre és munkahelyteremtésre irányuló erőfeszítéseit;

3. úgy véli, hogy – különösen a többéves pénzügyi keret utolsó évében – az 1a. fejezetben 
ambiciózus költségvetésre van szükség ahhoz, hogy hidat építsenek a következő többéves 
pénzügyi keret számára, amelynek keretében minden új programnak időre lesz szüksége 
ahhoz, hogy teljes mértékben működőképessé váljon;

4. felszólít ezért 1a. fejezet felső határát elérő szintű kötelezettségvállalási előirányzatok 
biztosítására, továbbá a többéves pénzügyi keretről szóló rendelet értelmében 
rendelkezésre álló valamennyi lehetséges rugalmassági eszköz, valamint a költségvetési 
rendeletben meghatározott, a visszavont pénzeszközök kutatási programokra való újbóli 
felhasználásáról szóló külön rendelkezés alkalmazására, annak érdekében, hogy 
biztosítsa a kötelezettségvállalási előirányzatok lehető legmagasabb szintjét a 2020. évi 
költségvetésben;

5. tudomásul veszi a különböző programok, például a „Horizont 2020” keretprogram és a 
COSME túljegyzését, amelyet egy, a 2020. évre szóló ambiciózusabb költségvetés 
kezelhetne;

6. mélységesen sajnálja, hogy a Bizottság által javasolt költségvetés ismételten jóval 
elmarad az ACER által kértektől, és ez veszélyezteti az ACER működését, valamint a 
közelmúltbeli jogszabályok által ráruházott további feladatok teljesítésére vonatkozó 
képességét;

7. a hatáskörébe tartozó valamennyi ügynökség (ACER, BEREC, ENISA és GSA) 
tekintetében felszólít az előirányzatok és a személyi állomány ezen ügynökségek által 
kért szintjének jóváhagyására;

8. emlékeztet a Parlament, a Tanács és a Bizottság által az (EU) 2017/1953 európai 
parlamenti és tanácsi rendelethez1 csatolt együttes nyilatkozatban tett 
kötelezettségvállalásra, amelynek célja az internetkapcsolat helyi közösségekben történő 
előmozdítására nyújtott teljes, 120 millió euró összegű finanszírozás hároméves 
időszakon keresztül történő biztosítása, annak érdekében, hogy a kezdeményezés valódi 

1 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/1953 rendelete (2017. október 25.) az 1316/2013/EU és a 
283/2014/EU rendeletnek az internetkapcsolat helyi közösségekben történő előmozdítása tekintetében 
történő módosításáról (HL L 286., 2017.11.1., 1. o.).
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európai sikerré váljon a helyi közösségek és polgárok javára;

9. további forrásokat kér a tisztább technológiák fejlesztésének és elterjedésének 
felgyorsítására, annak érdekében, hogy segítse az Unió által a Párizsi Megállapodás 
keretében vállalt kötelezettségek teljesítését;

10. további előirányzatokat kér az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz, különösen annak 
energia- és IKT-része számára, annak érdekében, hogy biztosítsa az elszigetelt piacok 
kapcsolódását és a fennmaradó szűk keresztmetszetek felszámolását.


