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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. kitart amellett, hogy az Európai Parlament még nem adta egyetértését az új többéves 
pénzügyi keretről szóló rendelethez, és hogy az Európai Bizottságnak először is a 2014–
2020-as többéves pénzügyi keretre vonatkozó saját javaslatai alapján el kell készítenie a
2014-es költségvetés tervezetét;

2. mélységesen sajnálja, hogy a Tanács 38 milliárd euróval csökkentette az innovációval, a 
kutatással, az infrastruktúrával, a kkv-kkal, valamint a fiatalokkal és az oktatással 
kapcsolatos, a jelenlegi gazdasági válságból való kilábaláshoz és a jelentős társadalmi 
kihívásoknak való megfeleléshez olyannyira szükséges főbb uniós politikákat finanszírozó 
1a. alfejezet előirányzatait; úgy véli, hogy a KAP-kifizetések megfelelő szintű 
maximalizálása lehetővé tenné, hogy további forrásokat bocsássanak az 1a. alfejezet 
rendelkezésére;

3. a Horizont 2020 program bőkezű finanszírozására szólít fel; határozottan elutasít minden 
olyan javaslatot, amely a 2014. évi felső határértékeket a 2013. évi szint alá szorítaná; 
felszólítja a Bizottságot, hogy hozzon létre külön költségvetési sort a kkv-eszköz, a 
tudomány a társadalomban program, valamint a részvételt fokozó programok 
finanszírozására, illetve a versenyképességi és innovációs keretprogram (CIP) 
ökoinnovációs és „Intelligens energia – Európa” programjainak nyomon követésére;

4. úgy véli, hogy az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz jelentős szerepet játszik az Unió 
gazdasági talpra állásában; arra szólít fel, hogy az állami és magánberuházások 
fellendítése érdekében biztosítsanak több finanszírozást ennek az eszköznek; különösen a 
megújulóenergia-kötvények és az ikt-val kapcsolatos infrastruktúraprojekt-kötvények 
előtérbe állítására, valamint az intelligens hálózatok megfelelő szintű támogatására szólít 
fel, tekintettel az ikt-ágazattal kialakítandó esetleges szinergiákra is;

5. hangsúlyozza, hogy a kkv-kra nehezedő problémákat az ambiciózus COSME program 
segítségével kell megoldani; a finanszírozási lehetőségek erős korlátozottságának 
tükrében arra szólít fel, hogy a COSME program költségvetésének legalább 60%-át 
pénzügyi eszközök rendelkezésre állítására fordítsák; 

6. ragaszkodik ahhoz, hogy a nagyobb uniós infrastruktúraprojekteket (például a Galileót és 
a Kopernikuszt) ne a többéves pénzügyi keret költségvetéséből finanszírozzák, és 
ragaszkodik ahhoz is, hogy uniós alapokat ne fordítsanak a túlköltekezés vagy az ITER 
projekt költségeinek fedezésére;

7. úgy véli, hogy az EU 2020 stratégia végrehajtása érdekében felelősebb irányításra és az 
Unió és a tagállamok közötti jobb koordinációra van szükség a finanszírozás terén; sürgeti 
az uniós források optimális felhasználását az uniós hozzáadott értékre, a hatékony 
ésszerűsítésre és az áttételes gazdaságélénkítő hatásokra összpontosítva; arra szólít fel, 
hogy az európai szemeszter folyamata során kövessék nyomon a kutatási, innovációs, 
iparpolitikai és a kkv-kkal kapcsolatos beruházásokat.


