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JAVASLATOK

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

1. úgy véli, ahhoz hogy az Unió képessé váljon a jelenlegi gazdasági és szociális válságból 
való kikerülésre, valamint jövőbeli versenyképességének egy globalizált világban történő 
biztosítására, rendkívül fontos, hogy az Európa 2020 stratégiában megfogalmazott célok –
intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés – megvalósuljanak; úgy véli, hogy a 21. 
század kihívásainak való megfeleléshez szükséges pénzügyi igények hatékonyabb 
kielégítéséhez mindenképpen szükség van az Unió költségvetésének megreformálására;

2. üdvözli a Bizottságnak egy méltányosabb, egyszerűbb és átláthatóbb sajátforrás-
rendszerre irányuló javaslatát, amely legkésőbb 2018-ra az uniós költségvetésben akár 
60%-ra növelné a saját forrásokok arányát; teljes mértékben támogatja a Bizottságnak egy 
uniós szintű pénzügyi tranzakciós adó mint uniós saját forrás 2014-től tervezett 
bevezetésére irányuló javaslatát;

3. úgy véli, hogy az uniós költségvetés a reform erőteljes eszköze lehet, amennyiben az 
uniós kiadások azokra a területekre összpontosulnak, amelyek ösztönzik a gazdasági 
növekedést, azaz az innovációra, kutatásra és fejlesztésre;

4. hangsúlyozza, hogy számos területnek, például az innovációnak, a kutatásnak és 
fejlesztésnek, a transzeurópai infrastrukturális hálózatokkal kapcsolatos stratégiai 
beruházásoknak és a külpolitikának prioritást kell biztosítani a többi területhez képest, 
hogy meg tudjanak felelni a jelenlegi és jövőbeli politikai és gazdasági kihívásoknak;

5. hangsúlyozza, hogy az EU egyik legfontosabb célkitűzése versenyképességének fokozása, 
és a tudásalapú gazdasághoz vezető világba történő átmenet támogatása; kiemeli, hogy a 
következő többéves pénzügyi keretnek valamennyi uniós politikai területen ezt a 
folyamatot kell támogatnia;

6. hangsúlyozza az Unió kulcsfontosságú szerepét a közösen kialakított Európa 2020 
stratégia célkitűzéseinek megvalósításában; hangsúlyozza, hogy a célnak egy intelligens 
és modern költségvetésnek kell lennie, amely a mindenre kiterjedő, nagy méretű 
költségvetés helyett prioritásokat állapít meg az Unió fő politikai célkitűzései, különösen a 
növekedést generáló területek tekintetében; úgy véli, hogy az uniós finanszírozás, ha jól 
meg van szervezve, kezdeményezhet és előmozdíthat olyan abszolút uniós hozzáadott 
értéket biztosító tevékenységeket, amelyeket a tagállamok egyedül nem képesek 
megvalósítani, továbbá megteremti a tagállamok tevékenységeivel való kiegészítő jelleget 
és szinergiákat azáltal, hogy lehetővé teszi a tagállamoknak a kulcsfontosságú, jövőre 
irányuló beruházásokra való összpontosítást; üdvözli ezért a Bizottságnak a kutatás, 
innováció, versenyképesség, kis- és középvállalkozások (kkv-k) és infrastruktúra területén 
folytatott uniós programok finanszírozásának − a jelenlegi 2007–2013 közötti időszakra 
vonatkozó többéves pénzügyi keretet illetően történő − növelésére irányuló javaslatát; 
meggyőződése, hogy ezek a javasolt pénzügyi támogatások az éppen csak hogy elegendő 
minimumot jelentik, és szigorúan figyelmezteti az egyes tagállamokat, hogy ne 
kíséreljenek meg ezen a szinten csökkenteni, mivel ez a lépés az Unió hitelességén, 
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valamint a növekedés és a foglalkoztatás irányába tett politikai elkötelezettségén 
csorbítana; ugyanakkor kiemeli a megfelelő költségvetési rugalmasság szükségességét 
annak érdekében, hogy a költségvetési forrásokat a változó körülményeknek és 
prioritásoknak megfelelően lehessen alakítani;

7. sürgeti a jelenlegi többéves pénzügyi keret kiadásainak teljes körű felülvizsgálatát 
egyrészt azon kiadások azonosítása érdekében, amelyek döntő fontosságúak az Unió 
politikai céljainak eléréséhez, másrészt azonosítva azokat a kiadásokat, amelyeket kevésbé 
fontosak, azzal a céllal, hogy az immár nem fontos területekről a kiadások 30%-át 
átcsoportosítsák a kiemelt területekre, ezzel felszabadítva pénzügyi erőforrásokat más 
területek számára;

8. különösen hangsúlyozza, hogy az Unióban növelni, ösztönözni és biztosítani kell a 
kutatás, fejlesztés és innováció finanszírozását a 2014–2020 közötti időszakra vonatkozó 
többéves pénzügyi keretben a Horizont 2020 programnak juttatott kiadások nagyarányú 
növelése, a finanszírozási eljárások jelentős mértékű egyszerűsítése, ugyanakkor a 
hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elvének szigorú megőrzése révén; 

9. meggyőződése, hogy a Horizont 2020 forrásainak összhangban kell állniuk az Európa 
2020 stratégiában megfogalmazott prioritásokkal, valamint katalizátorként kell 
működniük az Unió hozzáadott értéket teremtő tevékenységeinek, az uniós közpénzek 
fokozott áramvonalasításának és a magántőke bevonásának tekintetében; úgy véli, a 
Horizont 2020 programra szánt költségvetés minimum 15%-át a kkv-kra kell fordítani;

10. kiemeli a kkv-kat támogató uniós programok hozzáadott értékét, ugyanis ezek a 
programok rendkívüli mértékben hozzájárultak a tagállamok az irányú erőfeszítéseihez, 
amelyek a mélyreható pénzügyi válság idején a kkv-k finanszírozási lehetőségekhez és 
külföldi piacokhoz való hozzáférésének biztosítása érdekében történtek; úgy véli, hogy a 
jövőre nézve hatékonyabb, egyszerűsített és megfelelőbb hozzáférést kell biztosítani a 
finanszírozások terén valamennyi uniós iparági szereplőnek; úgy véli, hogy a vonatkozó 
pénzügyi eszközök körét ki kell bővíteni, hogy az kiterjedjen az üzleti ciklus összes 
szakaszára;

11. meggyőződése, hogy a vállalkozások versenyképességét és a kis- és középvállalkozásokat 
segítő programra (COSME) szánt kiadásokat meg kell kétszerezni vagy legalább 
jelentősen növelni;  

12. azon az állásponton van, hogy a fenntartható energiarendszerek egy új generációjának 
kifejlesztése az Unión belül az energiakutatás és -fejlesztés terén jelentős beruházási 
erőfeszítéseket fog megkövetelni; hangsúlyozza ezért, hogy szükség van a kutatásra és a 
technológiai fejlesztésre fordított támogatások növelésére, valamint az energia területéhez 
kapcsolódó demonstrációs projektek biztosítására; felszólít az „Intelligens energia –
Európa” program Versenyképességi és Innovációs Végrehajtó Hivatal által kezelt 
költségvetésének fenntartására és kiegészítésére; felszólít a már elfogadott európai 
stratégiai energiatechnológiai terv (SET) teljes körű végrehajtására; felkéri a Bizottságot 
és a Tanácsot, hogy a 2014–2020 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi kereten 
belül pontosítsa a finanszírozásait; felszólítja a Bizottságot és a Tanácsot, hogy biztosítson 
megfelelő finanszírozást az intelligens energiahálózatok fejlesztésére;
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13. hangsúlyozza az elegendő szintű alapok kiosztását a tagállamok számára, amelyek az 
Európai Unióhoz való csatlakozási tárgyalások során ígéretet tettek az reaktorblokkok 
bezárására, majd az ezt követő leszerelésére, felismerve annak tényét, hogy ez a korai 
bezárás rendkívüli pénzügyi terhet jelentett az érintett tagállamok számára;

14. kiemeli a nagyszabású infrastrukturális projektek (ITER és GMES) stratégiai jelentőségét 
az Unió jövőbeli versenyképességére, valamint az uniós iparágak megerősítésére nézve; 
úgy véli, hogy finanszírozásukat a többéves pénzügyi kereten kívül (a többéves pénzügyi 
keret felső korlátain felül), egy teljes mértékben önálló és átfogó többéves költségvetés 
alapján az Unió költségvetéséből kell biztosítani, míg a nagyszabású ipari projektek 
irányítását érintő fejlesztésekkel kapcsolatban az EU-Szerződés szabályai szerint kell 
eljárni; felhívja a figyelmet, hogy ha ezen projektek valamelyikének a végrehajtása során 
túlköltekezés lép fel, olyan megoldást kell találni, amely nem fenyegeti az Európa 2020 
stratégia céljainak eléréséhez hozzájáruló más nagyszabású projektek vagy uniós politikák 
finanszírozását és sikeres végrehajtását;

15. úgy véli, hogy az állami költségvetési megszorítások jelenlegi helyzetében az Európa 
2020 stratégia megvalósításához szükséges hosszú távú beruházások létrejöttéhez 
egyértelműen szükség van más finanszírozási források kiegyenlítő igénybevételére; 
meggyőződése, hogy az Unió hozzáadott értéke növekszik, különösen a nagy kockázattal 
járó költséges és a tagállamok felett álló hosszú távú programok támogatásán keresztül; 
felszólítja ezért az Unió intézkedéseiben részt vevőket, hogy a nagyszabású 
tevékenységek esetében csökkentsék a beruházási kockázatokat, és a többi projekt között 
fejlesszék az európai energiaügyi és IKT-infrastrukturális beruházásokat; üdvözli ezzel 
kapcsolatosan az uniós projektkötvényekkel kapcsolatos kezdeményezés 2012−2013-as 
kísérleti szakaszának beindulását, valamint a Bizottságnak az Európai 
Hálózatfinanszírozási Eszközre (CEF) vonatkozó javaslatát mint az ebbe az irányba tett 
első lépéseket; javasolja, hogy a Bizottság ellenőrizze és vizsgálja felül az új vagy 
módosított jogszabályoknak a magánszektor hosszú távú befektetéseire gyakorolt 
halmozott hatását, továbbá biztosítsa a befektetéseket akadályozó korlátok mihamarabbi 
csökkentését; hangsúlyozza, hogy fontos a CEF megfelelő finanszírozása annak
érdekében, hogy biztosítsák annak végrehajtását, többek között az energiaellátás védelme, 
az ellátás különböző forrásainak diverzifikálásával az Unió belső piacának megvalósítása, 
valamint a fenntartható fejlődéshez való hozzájárulás céljából;

16. ennek ellenére úgy véli, hogy az Unión belüli hosszú távú beruházások nagyobb mértékű 
támogatása egy alaposabb átgondolást igényel; hangsúlyozza, hogy szükség van az Unió 
költségvetésén alapuló kockázatmegosztó pénzügyi eszközök fejlesztésére és 
hatékonyságának fokozására, továbbá ezen pénzügyi eszközökön keresztül a prioritást 
élvező ágazatokban lévő befektetésfinanszírozások megkönnyítésére, amelyek a projektek 
egy szélesebb és kiterjedtebb, valamint különféle kockázatokat magával vonó skáláját 
teszik lehetővé („projektek gyűjteménye” megközelítés); meggyőződése, hogy az Unió és 
a nemzeti rendszerek közötti szinergiákat és az egymást kiegészítő lehetőségeket ki kell 
használni az ilyen eszközök növekedési potenciáljának maximalizálása érdekében; 
kiemeli, hogy ezeknek az eszközöknek a projektek támogathatóságára és kiválasztására 
vonatkozóan világos és átlátható kritériumokon kell alapulniuk;

17. fokozottan hangsúlyozza, hogy a haszon újbóli befektetése („reflows”) kell legyen minden 
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innovatív pénzügyi eszköz alapelve; kiemeli, hogy ez a rulírozó elv nemcsak 
államháztartási megtakarításokat von maga után, hanem erősíti ezen eszközök kiegyenlítő 
és multiplikációs hatását, amely végeredményben elősegíti a gazdaságba való beruházások 
magasabb szintű biztosítását;

18. hangsúlyozza a kohéziós politika közötti átjárhatóság és szinergiák, valamint az egyedi 
programok (pl. Horizont 2020, COSME, CEF) alkalmassá tételének és előmozdításának 
fontosságát; meggyőződése, hogy minden egyes tagállamban ösztönözni kell a kumulatív 
vagy összetett finanszírozást a rendelkezésre álló uniós alapokból való részesedés 
maximalizálása érdekében, amely által a tagállamok egyedi programokban való részvételi 
aránya is növelhető, valamint annak érdekében, hogy az Unió egész területén 
egyenletesebb gazdasági fejlődés valósuljon meg;

19. különösen hangsúlyozza az Erasmus fiatal vállalkozóknak program további 
finanszírozásának fontosságát a 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó többéves 
pénzügyi kereten belül; megállapítja, hogy a program célja az európai vállalkozás 
előmozdítása, a tudás és a bevált gyakorlatokra épülő modellek cseréje, valamint 
hálózatok és partnerségek kiépítése ezen célok elérése érdekében;

20. kiemeli, hogy az uniós programok sikeres megvalósítása érdekében a működési 
költségvetés növelésének együtt kell járnia az igazgatási költségvetés megfelelő 
növelésével.
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