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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 Erópa 2020 stratégiában rögzített kiemelt kezdeményezéseket; széleskörű 
politikai koncepció kidolgozására szólít fel az EU versenyképes, szociális és fenntartható 
jövője érdekében; hangsúlyozza, hogy az EU 2020-ra vonatkozó kulcsfontosságú 
célkitűzéseinek megvalósításához az EU 2020 stratégiában kifejtett kiemelt 
kezdeményezések szilárd, hiteles és fenntartható uniós pénzügyi támogatást igényelnek;

2. hangsúlyozza, hogy a következő többéves pénzügyi keretben a már meglévő és új hosszú 
távú úttörő kezdeményezésekre vonatkozóan szükséges a hosszú távú pénzügyi 
előirányzatok biztosítása a növekedés, a fejlődés és különösen a meglévő hosszú távú 
programok stratégiai nyomon követése terén; emlékeztet, hogy ezeknek a végrehajtása 
intenzív nyomon követést és értékelést, emellett költségvetési rugalmasságot is 
megkövetel;

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 programokat;

Energiapolitika 

4. azt a nézetet vallja, hogy az új többéves pénzügyi keretnek tükröznie kell az Uniónak az 
EU 2020-as stratégiában megjelölt politikai prioritásait; kiemeli, hogy az Uniónak hosszú 
távra – 2050-ig– szóló hatékony és fenntartható energiapolitikai elképzelésre van 
szüksége; megjegyzi, hogy az európai energia-infrastruktúra lényeges beruházásokat 
követel annak érdekében, hogy ne fenyegesse veszély az EU 2020 stratégia 
célkitűzéseinek megvalósítását; üdvözli azokat az energia uniós költségvetésen belüli 
részarányának növelésére irányuló terveket, amelyek annak érdekében járulnak hozzá 
elsőbbséget élvező energetikai infrastruktúrával kapcsolatos kulcsfontosságú európai 
projektek finanszírozásához, hogy áthidalható legyen a Bizottság által azonosított mintegy 
60 milliárd eurós beruházási szakadék, továbbá üdvözli az új és a megújuló energia-
technológiákkal kapcsolatos kutatások európai finanszírozására irányuló terveket; 
véleménye szerint az energiahatékonyság és az energiatakarékosság továbbra is prioritást 
kell, hogy élvezzen valamennyi jövőbeli energiastratégia keretén belül, ez által 
csökkentve az új kiegészítő energiainfrastruktúrák szükségét;

5. hangsúlyozza, hogy szükséges az innovációs, alacsony szén-dioxid-kibocsátást biztosító, 
hosszú távon szükséges energiatermelő technológiák fejlesztésének hosszú távra szóló 
finanszírozása, mivel azok elengedhetetlenek a fenntartható fejlődéséhez, valamint az EU 
ipara számára új piacok megteremtéséhez; üdvözli az európai stratégiai 
energiatechnológiai terv (SET-terv) végrehajtását, amely konkrét intézkedéseket határoz 
meg a tiszta, fenntartható és hatékony, alacsony szén-dioxid-kibocsátással járó 
technológiák ösztönzésére;
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Iparpolitika

6. üdvözli, hogy az EU 2020 stratégia fontos szerepet tulajdonít az iparpolitikának európai 
szinten a fenntartható növekedés, valamint a foglalkoztatás kérdésében; felszólít egy, az 
európai ipar számára 2020-ra vonatkozó átfogó elképzelés kialakítására, amely biztosítaná 
a diverzifikált és versenyképes ipari bázis fenntartását és továbbfejlesztését, és ezzel 
együtt munkahelyek jönnének létre; határozottan támogatja a garanciaeszközök 
fenntartását a versenyképességi és innovációs keretprogram (CIP) keretén belül, és a CIP 
kiterjesztésére, valamint jelentős bővítésére szólít fel; felhívja a Bizottságot, hogy a 
programok következő generációja estében fektessen nagyobb hangsúlyt a köztes pénzügyi 
instrumentumokra, és kockázatmegosztó alapokkal valamint segédeszközökkel támogassa 
azokat;

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

Kutatás, innováció és fejlesztés

8. véleménye szerint az aktív kutatás, innováció és fejlődés hozzájárulnak napjaink 
legnagyobb kihívásainak leküzdéséhez; emlékeztet az EU azon célkitűzésére, amely egy 
Európai Kutatási Térség kialakítása által az EU tudományos és technikai alapjainak 
megerősítésére összpontosul; elismeri az Európai Innovációs és Technológiai Intézet 
(EIT) létfontosságú szerepét, amely a világszinten vezető innováció ösztönzésével az EU 
fenntartható növekedésének és versenyképességének egyik fő mozgatóerejeként tartható 
számon; hangsúlyozza a kutatási, az innovációs és a fejlesztési finanszírozások 
egyszerűsítésére irányuló folytonos erőfeszítések jelentőségét;

9. kiemeli, hogy szükséges a kutatás, az innováció, valamint a fejlesztés finanszírozásának 
fenntartása, ösztönzése és biztosítása uniós szinten megfelelő programirányítás és 
legalább akkora mértékű finanszírozás útján, amely eléri a hetedik keretprogram 
végeztével rendelkezésre álló egész uniós költségvetés százalékos arányát; felszólít a 
kutatásokra fordított kiadások 2013-tól történő jelentős növelésére, – az uniós cél a 
közkiadásokból a GDP 1%-ának megfelelő összeg; a kutatás-fejlesztés terén fokozott 
nemzetközi együttműködésre szólít fel;

10. 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 kockázatmegosztási pénzügyi mechanizmus sikerét és szorgalmazza, 
hogy nagyobb pénzösszegeket bocsássanak a rendelkezésére;

Információs társadalom

11. véleménye szerint Európának vezető szerepet kellene játszania az információs és 
kommunikációs technológiák létrehozásában, valamint alkalmazásában; 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;
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Űrpolitika

12. hangsúlyozza az európai globális műholdas rádiónavigációs rendszerek (Galileo és 
EGNOS) stratégiai fontosságát, és meggyőződéssel állítja, hogy a megvalósításuk intenzív 
nyomon követést és értékelést tesz szükségessé; elismeri, hogy az újonnan kidolgozott 
európai űrpolitika továbbfejlesztése logikus módon maga után vonja, hogy az EU 
pénzügyi kapacitásának bővülnie kell.


