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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. üdvözli az európai szemeszter folyamatát, amelynek célja a gazdasági kormányzás 
erősítése; úgy véli, hogy az Európa 2020 stratégia sikeres végrehajtásához lényeges, 
összehangolt és megfelelő pénzügyi kötelezettségvállalásokra van szükség a stratégia 
elsődleges céljainak mind uniós, mind tagállami szinten való elérése érdekében, valamint 
hogy az ezzel kapcsolatos uniós költségvetési előirányzatok bármiféle csökkentése 
aláásná a célok elérését;

2. rámutat, hogy a kutatás, fejlesztés és innováció feltételeinek javítása, különös tekintettel a 
fenntartható energiával kapcsolatos elsődleges célokra, az energiatárolási technológiákra, 
a forráshatékonyságra és a zöld technológiákra, alapvető fontosságú az Európa 2020 
stratégia céljainak eléréséhez; nemcsak a költségvetés növelését kéri, hanem több 
fenntarthatósági kritérium bevezetését az EU kutatási, fejlesztési és innovációs 
programjaiba;

3. emlékeztet arra, hogy a hetedik keretprogramot teljes körűen végre kell hajtani; támogatja 
azokat az erőfeszítéseket, amelyek a beruházásösztönzés, valamint a kutatás- és 
innovációtámogatás újító módjainak, mint például a kockázatmegosztási pénzügyi 
mechanizmusnak (RSFF) az EBB-vel és az EBA-val közösen történő kidolgozására 
irányulnak; támogatja további költségvetési előirányzatok felszabadítását a 
kockázatmegosztási pénzügyi mechanizmus számára, de azok kkv-k általi jobb 
felhasználását kéri;

4. kéri az európai kisvállalkozói intézkedéscsomag további végrehajtását a kkv-kkal 
kapcsolatos szakpolitikai intézkedések indításával, beleértve a külön programokhoz és 
innovatív pénzügyi mechanizmusokhoz való hozzáférés javítását és azok kidolgozását 
célzó intézkedéseket; kéri a versenyképességi és innovációs keretprogram – a kkv-kkal 
kapcsolatos kiemelt program – megújítását;

5. úgy véli, hogy a fenntartható energiapolitika, az energiahatékonyság és a 
forráshatékonysági politika terén egyértelmű célok kitűzése költséghatékony előnyökkel 
járhat az európai gazdaság egésze számára; uniós, illetve tagállami állami és 
magánforrások biztosítását kéri az ezen elsődleges fontosságú ágazatokba történő 
befektetésekhez;

6. hangsúlyozza, hogy a nagyszabású projektekhez megfelelő irányítást, pontos tervezést, 
hatékony és eredményes pénzgazdálkodást, az uniós részvétel egyértelmű korlátozását és
külön költségvetési sort kell biztosítani bármely további finanszírozás elkülönítése előtt; 
hangsúlyozza, hogy az ilyen projektekhez nyújtott uniós támogatás nem származhat 
egyéb uniós kutatási és fejlesztési programokból átcsoportosított pénzeszközökből, és 
hogy minden esetlegesen felmerülő további költséget a tagállamoknak vagy 
magánbefektetőknek kell fedezniük; a Galileóval kapcsolatban rámutat, hogy a 
kormányzati ellenőrzésű szolgáltatás és a kereskedelmi szolgáltatás felhasználóinak 
hozzá kell járulniuk a költségekhez.
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