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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. úgy véli, hogy az uniós politikáknak és az Unió költségvetésének jelentős mértékben 
hozzá kellene járulniuk a fenntartható növekedés újbóli beindításhoz az Unióban és 
foglalkozniuk kellene olyan jelentős társadalmi kihívásokkal, mint az erőforrások 
szűkössége és az éghajlatváltozás;

2. meggyőződése, hogy az uniós költségvetésben egyedülálló lehetőség rejlik olyan politikák 
végrehajtására vonatkozó szinergiák megteremtésére, amelyeket a tagállamok önmaguk 
nem lennének képesek megvalósítani; sürgeti az uniós források optimális felhasználását az 
uniós hozzáadott értékre, a hatékony ésszerűsítésre és az áttételes gazdaságélénkítő 
hatásokra összpontosítva;

3. felhívja a figyelmet a finanszírozás megerősítésének és összehangolásának 
szükségességére az EU 2020 stratégia végrehajtása érdekében; aggasztónak tartja, hogy a 
jelenlegi pénzügyi keret 1a. alfejezete alatti felső határértékek nem elégségesek az EU 
kiemelt politikáinak végrehajtására;

4. megjegyzi az EU kiemelt programjainak, mint a Horizont 2020, a COSME és az Európai 
Összekapcsolódási Eszköz kulcsfontosságú szerepét; a környezetbarát gazdaságnak mint a 
jövőbeli versenyképesség és rugalmasság alapvető előmozdítójának serkentése érdekében 
jelentősebb mértékű források mozgósítását sürgeti;

5. szorgalmazza a kkv-kra irányuló uniós támogatási politikák, azaz az általuk megvalósított 
innovációba és növekedési potenciáljukba történő beruházások, valamint finanszírozáshoz 
jutásuk egyszerűsítésének fokozását;

6. teljes mértékben támogatja a projektkötvény kísérleti kezdeményezést, amelynek célja 
egyrészt a magánmegtakarítások mozgósítása, másrészt az energia, a közlekedés és az 
IKT területén megvalósuló infrastrukturális projektek rendelkezésére álló pénzügyi 
eszközök skálájának bővítése; hangsúlyozza, hogy a pénzügyi kritériumokkal azonos 
megítélés alapján megfelelő módon alkalmazni kell az EBB fenntarthatósági kritériumait;

7. emlékeztet rá, hogy 2013 a középtávú pénzügyi tervezési időszak utolsó éve, és 
aggasztónak tartja a kifizetési előirányzatok szintjének lehetséges csökkentését; 
hangsúlyozza, hogy alapvetően szükséges az EU folyamatban lévő projektek iránti 
kötelezettségvállalásainak teljesítése;

8. továbbra is határozottan ellenzi a hetedik keretprogramra vagy az 1. fejezet alatti más 
kiemelt programokra elkülönített források ITER-projekt számára történő átcsoportosítását.


