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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. rámutat azokra a jelentős kihívásokra, amelyekkel az Uniónak szembe kell néznie az 
energia, az információs technológia, valamint a kutatás és innováció területén, 
kiváltképpen az energiaellátás biztonságának szavatolása, az éghajlatváltozás elleni 
küzdelem, az ökológiai szempontból hatékony gazdaság fejlődésének elősegítése, a 
digitális szakadék megelőzése és az innováció ösztönzése érdekében a pénzügyi válságot 
és gazdasági visszaesést követő időszakban; meggyőződése, hogy az e problémák 
kezelését szolgáló költségvetési tételek jelentős csökkentése káros hatással lenne az uniós 
gazdaság fenntartható helyreállítására, regionális fejlődésre és munkahelyteremtésre;

2. sajnálattal veszi tudomásul különösen azt, hogy a Tanács a 7. keretprogram kifizetési 
előirányzatait mintegy 6%-kal, egyes költségvetési tételekét pedig akár 59%-kal 
csökkentette (08 01 05 03. jogcím), ami veszélyezteti a lisszaboni stratégia célkitűzéseit; 
kéri a kutatási politikák megfelelő finanszírozását, különösen hangsúlyozza a nők 
kutatásban való részvételének ösztönzését és a nemek közötti egyenlőség szempontjainak 
jobb megértését a nemek közötti egyenlőség elősegítése érdekében;

3. üdvözli az európai környezetbarát autókkal, az energiahatékony épületekkel és a jövő 
üzemeivel kapcsolatos kezdeményezéseket mint a 7. keretprogramból finanszírozandó 
ígéretes, a köz- és magánszféra közötti partnerségeket, melyek célja az ipar támogatása a 
fenntarthatóbb közúti szállítás, az új technológiák és az új, ökológiai szempontból 
hatékony anyagok fejlesztésében;

4. hangsúlyozza a megújuló energiaforrásból származó energia előállítása, az 
energiahatékonyság és az alacsony szén-dioxid-kibocsátást biztosító technológiák –
többek között a szén-dioxid kinyerése és tárolása – ösztönzésének szükségességét, ami 
hozzájárul a munkahelyteremtéshez, a fenntartható regionális fejlődéshez és az ökológiai 
szempontból hatékony gazdaságot célzó fejlődéshez;

5. úgy véli, hogy nagyobb hangsúlyt kell fektetni a beruházásokra az energetikai 
infrastruktúra, a szállítóhálózatok fejlesztése és korszerűsítése, valamint a 
rendszerösszekötők építése terén, különösen az európai energiahálózatokkal nem 
kielégítő mértékben összekötött térségek, az ún. „energiaszigetek” elszigetelődésének 
megakadályozása érdekében; felhív ezért a gazdasági fellendülés támogatását szolgáló 
energiaágazatbeli projektek (06 01 04 13. jogcím) végrehajtása megfelelő 
finanszírozásának biztosítására;

6. kéri a nukleáris létesítmények, illetve lebontásuk biztonságának növeléséhez szükséges 
megfelelő finanszírozást;

7. kéri a kis- és középvállalkozások (kkv-k) támogatásának megfelelő finanszírozását, 
különösen a gazdasági visszaesést követően, mivel a kkv-k elsődleges szerepet játszanak 
a munkahelyteremtésben és a regionális fejlődés ösztönzésében; ebben az összefüggésben 
hangsúlyozza az Európai Beruházási Bank kkv-nak szóló támogatási programjainak 
fontosságát, mivel a pénzügyi válság következtében megnehezült hitelhez jutás a kkv-kat 
sújtja leginkább;
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8. meggyőződése, hogy az információs és kommunikációs technológiákba történő 
beruházások elősegítik a növekedést és az innovációt, így hozzájárulnak a lisszaboni 
stratégia céljaihoz; ebben az összefüggésben felhív az információs technológiák területén 
végzett kutatási tevékenységek, mint például a versenyképességi és innovációs 
keretprogram támogatásának növelésére.


