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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. hangsúlyozza, hogy az EU költségvetési prioritásainak tükrözniük kell a fenntartható 
energiához és az éghajlatváltozás elleni küzdelemhez kapcsolódó kihívásokat; megjegyzi, 
hogy e kihívások további költségvetési forrásokat tesznek szükségessé, különösen az 
európai energiatechnológiai stratégiai terv finanszírozása és az energiahatékonyság 
támogatása érdekében; ismételten hangsúlyozza, hogy e költségvetési forrásoknak 
kiegészítő jellegűeknek kell lenniük, és a finanszírozás nem történhet a kutatás és az 
innováció terén már meglévő közösségi programok finanszírozásának kárára;

2. mélységes aggodalmát fejezi ki az 1A. alfejezet tartalékkeretének korlátozott volta miatt, 
mely azt jelzi, hogy nem lesz lehetőség arra, hogy az új prioritásokat átcsoportosítással, 
meglévő fontos programok súlyos ellehetetlenítése nélkül finanszírozzák; ezért azt 
javasolja, hogy új prioritások meghatározása esetén egészítsék ki a forrásokat;

3. tudomásul veszi a végrehajtás során intenzív nyomon követést és kiértékelést igénylő két 
kezdeményezés, a Galileo program és az Európai Technológiai és Innovációs Intézet 
finanszírozásáról szóló, nemrégiben hozott költségvetési határozatokat;

4. hangsúlyozza, hogy szorosan nyomon kell követni a 7. keretprogram végrehajtását, 
valamint a közös technológiai kezdeményezéseket végrehajtó közös vállalkozások –
különösen az Európai Kutatási Tanács – munkáját;

5. kétségbe vonja, hogy előremutató fejlődés lenne az a mostanában tapasztalható tendencia, 
hogy olyan adminisztratív feladatokkal megbízott új szabályozó ügynökségeket hoznak 
létre, mint amilyen az Európai Elektronikus Hírközlési Piacfelügyeleti Hatóság és az 
Energiaszabályozói Együttműködési Ügynökség; úgy véli, hogy a prioritást jelentő 
területeken dolgozó európai bizottsági részlegek személyzettel való megfelelő ellátása 
esetlegesen jobb módszernek bizonyulhat a politikai célok eléréséhez;

6. úgy véli, hogy az 1A. alfejezeten belül rendelkezésre álló tartalékkeret korlátozott volta 
miatt prioritásként kell kezelni a folyamatban lévő kísérleti projektek és előkészítő 
intézkedések megfelelő végrehajtását és kiértékelését.
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