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JAVASLATOK

Az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság felhívja a 2013 utáni Fenntartható Európai 
Unióval Kapcsolatos Politikai Kihívásokkal és Költségvetési Forrásokkal Foglalkozó 
Különbizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába 
foglalja bele a következő javaslatokat:

1. üdvözli az Európa 2020 stratégiában rögzített kiemelt kezdeményezéseket; széles körű 
politikai koncepció kidolgozására szólít fel az Európai Unió versenyképes, szociális és 
fenntartható jövője érdekében, és hangsúlyozza az Unión belüli gazdasági, társadalmi és 
területi kohézió megvalósításának szükségességét; hangsúlyozza, hogy az Európai 
Uniónak az Európa 2020 stratégiában rögzített kiemelt kezdeményezései – amelyek 
többségében az iparral, a kutatással és az energiával kapcsolatos uniós szakpolitikákhoz 
kötődnek – szilárd, hiteles és fenntartható uniós pénzügyi támogatást igényelnek ahhoz, 
hogy teljesíteni lehessen az Unió 2020-ra vonatkozó kulcsfontosságú célkitűzéseit, és 
egyidejűleg kezelni lehessen az uniós finanszírozási eszközök széttöredezettségének 
jelenleg fennálló problémáját; ezért kéri, hogy a 2013 utáni többéves pénzügyi keret 
tartalmazzon referenciaösszegeket a kiemelt kezdeményezésekre vonatkozóan;

2. hangsúlyozza, hogy a következő többéves pénzügyi keretben a már meglévő és új hosszú 
távú kiemelt programokra vonatkozóan hosszú távú pénzügyi előirányzatokat kell 
biztosítani a növekedést és fejlődést célzó versenyképesség, valamint különösen a 
meglévő hosszú távú programok stratégiai nyomon követése terén; emlékeztet arra, hogy 
ezek végrehajtásakor intenzív nyomon követésre és értékelésre, emellett költségvetési 
rugalmasságra és egyszerűsítésre is szükség van annak érdekében, hogy javuljon az 
európai programok teljesítménye; hangsúlyozza, hogy az uniós pénzeszközök 
felhasználását elemezni kell a hozzáadott érték szempontjából, többek között a nemzeti és 
az uniós költségvetések jobb összehangolásán keresztül;

3. hangsúlyozza továbbá, hogy az EU versenyképességével és fenntartható növekedésével 
kapcsolatos hosszú távú kihívásoknak tükröződniük kell a költségvetési forrásokban, 
ugyanakkor nem veszélyeztethetik a folyamatban lévő uniós programok finanszírozását; 
hangsúlyozza a kutatás, az innováció, az információs társadalom és az energiaügy fontos 
szerepét a jelentős társadalmi kihívások – például a gazdasági növekedés, az 
éghajlatváltozás, az energia és az erőforrások szűkössége, az egészségügy és az idősödő 
lakosság – kezelésében;

4. úgy véli, hogy az EU kiadásainak az európai hozzáadott értéket képviselő politikákra 
kellene összpontosulniuk, összhangban a szubszidiaritás, az arányosság és a szolidaritás 
elvével; hangsúlyozza, hogy a kutatás, az energia és az IKT-infrastruktúrák az európai 
hozzáadott érték példái;

5. sürgeti a Bizottságot, hogy a minőségi teljesítménymutatók jobb nyomon követése és az 
azokról szóló jelentések javítása révén növelje a jövőbeli pénzügyi eszközök 
hatékonyságát és eredményességét;

6. úgy véli, hogy az Európai Unió nemzetközi megállapodásainak teljesítése érdekében 
biztosítani kell a megfelelő finanszírozást;
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Energiapolitika 

7. úgy véli, hogy az új többéves pénzügyi keretnek tükröznie kell az EU energiapolitika és 
éghajlat-változási politika terén meghatározott politikai prioritásait és célkitűzéseit, 
amelyeket több európai parlamenti állásfoglalás – így például „A 2011–2020-as időszakra 
vonatkozó új európai energiastratégia felé” című állásfoglalás1 és különösen az Európa 
2020 stratégiáról szóló állásfoglalás2 – is felvázolt; kiemeli, hogy az Uniónak rövid, 
közép- és hosszú távú elképzelésre van szüksége a 2050-ig folytatandó hatékony és 
fenntartható energiapolitikára vonatkozóan; megjegyzi, hogy az európai 
energiainfrastruktúra terén lényeges beruházásokra van szükség annak érdekében, hogy ne 
fenyegesse veszély az Európa 2020 stratégia célkitűzéseinek megvalósítását és a 2050-re 
kitűzött hosszú távú célok elérését;

8. felhív az energia uniós költségvetésen belüli arányának növelésére, és rámutat az egyéb, 
tényleges európai hozzáadott értékkel rendelkező pénzügyi eszközökben rejlő potenciálra 
egyrészt az elsőbbséget élvező energetikai infrastruktúrával kapcsolatos kulcsfontosságú 
európai projektek finanszírozásához való, regionálisan kiegyensúlyozott hozzájárulás 
terén azokban az esetekben, ha például a projektek nem finanszírozhatóak a piacról, 
másrészt az új és megújuló energiára épülő technológiák, illetve az energiahatékonyságra 
és az energiatakarékosságra irányuló politikák és intézkedések európai támogatásának 
növelése szempontjából; meggyőződése, hogy ez utóbbiaknak továbbra is prioritást kell 
élvezniük, megfelelően tükröződniük kell és támogatást kell kapniuk az EU jövőbeli 
pénzügyi tervében, és csökkenteniük kell az új kiegészítő energiainfrastruktúrák, illetve 
fejlesztő és termelő létesítmények szükségességét a jövőbeli energiastratégiák 
vonatkozásában;

9. hangsúlyozza, hogy biztosítani kell a hosszú távú finanszírozást az innovatív és 
fenntartható energiatechnológiák fejlesztéséhez, amelyekre hosszú távon szükség lesz, és 
amelyek elengedhetetlenek a fenntartható fejlődéséhez és az uniós ipar új piacainak 
megteremtéséhez; felhív az európai stratégiai energiatechnológiai terv (SET-terv) azonnali 
végrehajtására, amely konkrét intézkedéseket határoz meg a tiszta, fenntartható és 
hatékony, alacsony szén-dioxid-kibocsátással járó energiatechnológiákra irányuló 
kutatásra vonatkozóan, ami hatalmas lépést jelent az EU energiarendszerében; továbbá 
felhív arra, hogy az uniós finanszírozás a kis léptékű és decentralizált projektekre 
irányuljon ezen a területen; hangsúlyozza, hogy ezen a területen közfinanszírozású 
támogatásra van szükség; hangsúlyozza, hogy a mindenki számára elérhető, tiszta és 
megfizethető energia fejlesztése érdekében növelni kell a kutatásra, a technológiai 
fejlesztésre és a demonstrációra fordított finanszírozást az energia területén;

10. hangsúlyozza, hogy az európai érdekű infrastruktúrákra – többek között a Déli 
Gázfolyosóra és egyéb, a gázellátás diverzifikálását célzó útvonalakra – szánt köz- és 
magánforrások mobilizálása, egyesítése és megtöbbszörözése terén katalizátor szerepet 
betöltve maximalizálni kell az európai finanszírozás hatását;

                                               
1 Az Európai Parlament 2010. november 25-i állásfoglalása a 2011–2020-as időszakra vonatkozó új európai 
energiastratégia felé (P7_TA PROV(2010)0441).
2 Az Európai Parlament 2010. június 16-i állásfoglalása az Európa 2020 stratégiáról (P7_TA(2010)0223).
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Iparpolitika

11. üdvözli, hogy az Európa 2020 stratégia fontos szerepet tulajdonít az iparpolitikának az 
Európán belüli fenntartható növekedés, társadalmi és gazdasági jólét, valamint 
foglalkoztatás szempontjából; átfogó elképzelés kialakítására szólít fel az európai iparra 
vonatkozóan 2020-ra előretekintve, biztosítva a diverzifikált, versenyképes, fenntartható 
és alacsony szén-dioxid-kibocsátású ipari bázis fenntartását és továbbfejlesztését, valamint 
azt, hogy ennek eredményeképpen tisztességes zöld munkahelyek jöjjenek létre; 
határozottan támogatja a garanciaeszközök fenntartását a versenyképességi és innovációs 
keretprogram (CIP) keretén belül, és felhív a CIP-re elkülönített források kiterjesztésére és 
jelentős bővítésére; felhívja a Bizottságot, hogy a programok következő generációja 
estében fektessen nagyobb hangsúlyt a köztes pénzügyi eszközökre, és kockázatmegosztó 
alapokkal és eszközökkel támogassa azokat;

12. emlékeztet a Parlament 2009. március 10-i felhívására, amelyben meglévő közösségi 
eszközök és a kkv-k számára biztosított források külön költségvetési fejezet alatt történő 
összekapcsolását kéri a kkv-kkal kapcsolatos politikai intézkedések láthatósága és az 
azokkal kapcsolatos ismeretek javítása érdekében;

13. hangsúlyozza, hogy a megfelelő költségvetési finanszírozási eszközöket kell előirányozni 
a Bizottság által 2011-ben előterjesztett „erőforrás-hatékonysági stratégia” kiemelt 
kezdeményezés célkitűzéseinek támogatására;

14. kiemeli, hogy az Európai Beruházási Banknak (EBB) jelentős szerepet kell vállalnia a 
kutatási és innovációs tevékenységek finanszírozásában, különösen az ipari innovációs 
projektek terén;

15. örömmel veszi tudomásul a Bizottság arra irányuló javaslatát, hogy az energia, a 
közlekedés, az IKT és hasonló területeken eszközölt, egyértelmű európai hozzáadott 
értékkel bíró, jelentős európai beruházási projektek számára új finanszírozási forrásokat 
kell feltárni; 

Kutatás, innováció és fejlesztés

16. meggyőződése, hogy a jól működő kutatás, innováció és fejlesztés támogatja a napjaink 
társadalmi kihívásaival – többek között az éghajlatváltozás, az erőforrás-hatékonyság, az 
egészségügy, az idősödő népesség, a városirányítás és mobilitás, az élelmiszer- és 
vízgazdálkodás jelentette problémákkal – való szembenézést, emlékeztet az EU azon 
célkitűzésére, amely az Európai Kutatási Térség kialakítása által az EU tudományos és 
technikai alapjainak megerősítésére összpontosul; elismeri, hogy a szakpolitikai 
orientációjú, transznacionális, együttműködésre épülő uniós programok kiemelten fontos 
szerepet játszanak a kutatási és innovációs készségek összegyűjtése által, a szakpolitikai 
kihívások európai szintű kezelése és a legfőbb társadalmi célok elérése érdekében; 
elismeri az Európai Innovációs és Technológiai Intézet (EIT) szerepét, amely a 
világszinten vezető innováció ösztönzésével az EU fenntartható növekedésének és 
versenyképességének egyik fő mozgatóerejeként tartható számon, és kéri, hogy a 
tudományos és innovációs társulások számára kiemelt területeket bővítsék ki és 
finanszírozzák megfelelően; hangsúlyozza, hogy továbbra is erőfeszítéseket kell tenni a 
kutatás, innováció és fejlesztés finanszírozásának egyszerűsítésére és arra, hogy a kisebb 
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kutatóintézetek, vállalatok és civilszervezetek is hozzáférjenek ezekhez a forrásokhoz;

17. hangsúlyozza, hogy az EU versenyképessége nagymértékben függ az innovációs 
képességtől, a kutatási és fejlesztési infrastruktúrától, valamint az innováció és a gyártási 
folyamat összeköttetésétől;

18. hangsúlyozza, hogy szükséges a kutatás, az innováció, valamint a fejlesztés 
finanszírozásának fenntartása, ösztönzése és biztosítása uniós szinten, a kutatási kiadások 
2013-tól való jelentős növelése révén, valamint szükségesek a kutatás, az innováció és a 
fejlesztés finanszírozásának egyszerűsítése és a megfelelő programirányítás érdekében tett 
további erőfeszítések; kiemelten kéri, hogy a jövőbeli kutatási, fejlesztési és innovációs 
finanszírozási programok a jelentős társadalmi problémákra összpontosítsanak, így 
biztosítva a nagyobb erőforrás-biztonságot és különösen a hatékonyságot; a kutatás-
fejlesztés terén fokozott nemzetközi együttműködésre szólít fel, és kéri, hogy nagyobb 
összegben finanszírozzák a mobilitási programokat; úgy véli, hogy a nagyszabású 
projektek uniós támogatása nem történhet a más területek kutatására szánt összegek 
rovására, és az ilyen projektek megvalósítását megfelelően nyomon kell követni;

19. hangsúlyozza, hogy az innováció a versenyképesség és a növekedés egyik fő 
mozgatórugója; az alapkutatás és az ipari innováció közötti kapcsolat megerősítésére 
szólít fel; kiemeli a kockázatmegosztó finanszírozási mechanizmus sikerét, és 
szorgalmazza, hogy nagyobb pénzösszegeket bocsássanak a rendelkezésére; úgy véli, 
hogy a teljes innovációs láncot figyelembe kellene venni, a felderítő kutatástól kezdve a 
technológiai fejlesztésen, demonstráción, ismeretterjesztésen és az eredmények 
értékelésén keresztül a kutatási eredmények gyors piaci integrációjáig; támogatja a 
Bizottságnak az egységes szabadalmi oltalmi rendszerre irányuló javaslatát, amelynek 
révén jelentősen csökkennének a fordítási és adminisztrációs költségeket;

20. hangsúlyozza, hogy szükség van az állami és magánszféra közötti partnerségek 
fejlesztésére, többek között a bürokrácia csökkentésére és a meglévő eljárások 
ésszerűsítésére; felszólítja a Bizottságot, hogy programjainak tegye részévé az 
eredményközpontú, teljesítményalapú megközelítést; 

Információs társadalom

21. véleménye szerint Európának vezető szerepet kellene játszania az információs és 
kommunikációs technológiák létrehozásában, valamint alkalmazásában; meggyőződése, 
hogy az IKT segít a jelenlegi strukturális problémák megoldásában és a fenntartható 
gazdasági növekedés megvalósításában; hangsúlyozza a szélessávú vezetékes és 
mobilinternethez való, az összes polgár és fogyasztó számára biztosítandó általános és 
nagysebességű hozzáférés 2020-ig történő megvalósítására irányuló törekvés fontosságát, 
különösen a kevésbé fejlett tagállamokban, valamint az európai digitális menetrend gyors 
végrehajtását biztosító e-kezdeményezések előmozdításának fontosságát;

22. felhívja a Bizottságot, hogy szorosabban működjön együtt a régiókkal annak érdekében, 
hogy segítse ez utóbbiakat a szélessávú infrastruktúrába történő beruházásra szánt 
strukturális és vidékfejlesztési alapok maximális felhasználásában, és további 
iránymutatást nyújtson nekik az állami és magánszféra közötti partnerségekből származó 
finanszírozás és egyéb pénzügyi eszközök felhasználására;
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23. hangsúlyozza, hogy az építőmérnöki költségek az új, helyhez kötött és mozgatható 
infrastruktúrák létrehozása költségeinek nagy hányadát teszik ki, ezt pedig csökkenteni 
lehetne jobb tervezéssel és a szinergiák programozásával; ezért kéri, hogy az 
infrastruktúra-programokat jobban hangolják össze és integrálják, a tagállami, regionális 
és helyi szintű tervezés javítása révén, a költségek csökkentése és a beruházások 
előmozdítása érdekében;

24. támogatja a Bizottság azon kezdeményezését, hogy az EBB-vel együttműködve javítsa a 
következő generációs hálózatokra szánt finanszírozás elérhetőségét, és hangsúlyozza, 
hogy ezt a finanszírozást a szolgáltatások sokféleségét támogató infrastruktúra-prjektek 
felé kell irányítani;

25. felhívja a Bizottságot és az EBB-t, hogy 2011 tavaszáig terjesszenek elő konkrét 
javaslatokat a szélessávú infrastruktúra finanszírozását szolgáló eszközöket kiegészítő, új 
pénzügyi eszközökre vonatkozóan, amelyek magukban foglalják többek között a 
garanciákat, a tőkeeszközöket és a hitelviszonyt megtestesítő eszközöket, vagy ezek 
kombinációját;

Űrpolitika

26. hangsúlyozza az európai globális műholdas rádiónavigációs rendszerek (Galileo és 
EGNOS) és az európai Föld-megfigyelési program (GMES) stratégiai fontosságát, és 
meggyőződéssel állítja, hogy a megvalósításuk intenzív nyomon követést és értékelést 
tesz szükségessé; kéri, hogy az európai űrpolitikai kezdeményezések – mint például a 
Galileo – finanszírozására a jövőben elkülönített források a kutatási és innovációs alapok 
mellett külön fejezetben szerepeljenek; hangsúlyozza, hogy az ehhez hasonló projektekbe 
fektetett közpénzeknek hasznot kell hajtaniuk az uniós közszférának, ennek pedig 
pénzügyi megtérülés és az uniós polgárok számára biztosított kedvező árak formájában 
kell megnyilvánulnia.
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