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JAVASLATOK

Az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság felkéri a Költségvetési Bizottságot mint illetékes 
bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele az alábbi módosításokat:

1. sajnálja, hogy a Bizottság által javasolt költségvetés 474,6 millió euróval elmarad az 1a. 
fejezet felső határától, annak ellenére, hogy a vonatkozó programok túljegyzettek, és 
azok könnyen fel tudnának használni többletforrásokat; hangsúlyozza az 1a. fejezet 
programjainak kiemelkedő fontosságát az innováción alapuló gazdasági növekedés 
fellendítése és a Párizsi Megállapodással összhangban a klímasemleges társadalomra 
való áttérés szempontjából;

2. hangsúlyozza az innováció terén betöltött vezető szerep kialakításának és a fejlett 
technológiákkal kapcsolatos fokozatos és diszruptív kutatás fontosságát az Unió 
politikai céljainak elérése érdekében, ezért elutasítja az 1a. fejezetben a Tanács által 
eszközölt összesen 747,4 millió euró összegű csökkentést, beleértve 424,9 millió eurót a 
kutatás és innováció közös stratégiai kerete számára, különösen a jövőbeni és a 
kialakulóban lévő technológiák kutatásának megerősítésére, az európai kutatási 
infrastruktúra – ideértve az e-infrastruktúrákat és az információs és kommunikációs 
technológiák terén betöltött vezető szerepet – megerősítésére vonatkozó költségvetési 
sorokban, beleértve 28 millió eurót az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz IKT-része, 
és 20 millió eurót a COSME számára, amely veszélyezteti az Unió arra irányuló 
erőfeszítéseit, hogy fenntartható növekedést és magas színvonalú munkahelyeket 
teremtsen, valamint az Unió arra irányuló erőfeszítéseit, hogy 2050-ig teljesítse az 
ENSZ fenntartható fejlesztési céljait és megvalósítsa a nettó zéró üvegházhatású gázt 
kibocsátó gazdaságot, miközben senkit sem hagy maga mögött;

3. úgy véli, hogy – különösen a többéves pénzügyi keret utolsó évében – az 1a. fejezetben 
ambiciózus költségvetésre van szükség ahhoz, hogy hidat építsenek a következő 
többéves pénzügyi keret számára, amelynek keretében minden új programnak időre lesz 
szüksége ahhoz, hogy teljes mértékben működőképessé váljon, annak biztosítása 
érdekében, hogy e programok teljes mértékben működőképesek legyenek, és így 
továbbra is hozzájárulhassanak az Unió politikai prioritásainak megvalósításához;

4. felszólít ezért 1a. fejezet felső határát elérő szintű kötelezettségvállalási előirányzatok 
biztosítására, továbbá a többéves pénzügyi keretről szóló rendelet értelmében 
rendelkezésre álló valamennyi lehetséges rugalmassági eszköz, valamint a költségvetési 
rendeletben meghatározott, a visszavont pénzeszközök kutatási programokra való újbóli 
felhasználásáról szóló külön rendelkezés alkalmazására, annak érdekében, hogy 
biztosítsa a kötelezettségvállalási előirányzatok lehető legmagasabb szintjét a 2020. évi 
költségvetésben;

5. emlékeztet a kutatás és az innováció fontosságára a társadalmi kihívások kezelése és a 
fenntartható fejlődéshez való hozzájárulás szempontjából, és tudomásul veszi a 
különböző programok, mint például a Horizont 2020 és a COSME túljegyzését, ami a 
Horizont 2020 keretprogramban az előző többéves pénzügyi kerethez képest 
alacsonyabb sikerességi arányt eredményez, ami azt jelenti, hogy számos, a kutatás és 
az innováció területén megvalósítandó magasabb színvonalú projekt finanszírozható 
lenne, ha elegendő uniós forrás állna rendelkezésre; hangsúlyozza, hogy ezt egy, a 
2020. évre szóló ambiciózusabb költségvetésnek kell kezelnie; valamint a más uniós 
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forrásokkal, pénzügyi eszközökkel, nemzeti programokkal és magánberuházásokkal 
való kiegészítő jelleg növelése; úgy véli, hogy az uniós kutatás- és 
innovációfinanszírozásnak különösen a súlyos piaci hiányosságok és az elhanyagolt 
társadalmi kihívások által sújtott területeket kell támogatnia; ezért úgy véli, hogy a 
visszavont forrásokat ismét rendelkezésre kell bocsátani a költségvetési rendelet 15. 
cikkének (3) bekezdésével összhangban; emlékeztet arra az álláspontjára, hogy a 
következő többéves pénzügyi keretben 2018-as árakon legalább 120 millió euróra van 
szükség a Horizont Európa számára;

6 hangsúlyozza, hogy a kkv-k az uniós gazdaság alapvető részét képezik, mivel sok 
munkahelyet biztosítanak az Unión belül; úgy véli, hogy kedvező üzleti környezetet kell 
biztosítani a kkv-k számára, és támogatni kell a kkv-klasztereket és -hálózatokat; 
üdvözli ezért a kkv-eszköz növelését; aggodalommal veszi tudomásul a kkv-kra 
irányuló fokozott innovációval kapcsolatban a Tanács által végrehajtott csökkentéseket, 
amelyek ellentmondásos üzenetet küldenek az uniós vállalkozásoknak;

7. hangsúlyozza a digitális egységes piac céljai elérésének fontosságát az Unió 
digitalizációjának, valamint az uniós gazdaság, a közszféra és a polgárok digitális 
integrációjának fokozása érdekében; e tekintetben elismeri a WiFi4EU-hoz hasonló 
kezdeményezések fontosságát; sajnálatát fejezi ki a Tanács által javasolt csökkentések 
miatt;

8 hangsúlyozza, hogy szükség van az uniós mobilitási ágazat reformjára annak érdekében, 
hogy fenntartható, tiszta és versenyképes közlekedés valósuljon meg az Unióban, hogy 
az uniós gépjárműipar igazodni tudjon a jövő kihívásaihoz, és teljesítse éghajlat-
politikai célkitűzéseinket; hangsúlyozza ezért, hogy elegendő finanszírozásra van 
szükség az e célokat támogató programokhoz, mint amilyen a Horizont, a CEF 
Közlekedés és a Második Üzemanyagcella- és Hidrogéntechnológiai (FCH 2) közös 
vállalkozás; ezért aggodalmát fejezi ki a Tanács által javasolt csökkentéseknek az 
erőforrás-hatékony, környezetbarát, biztonságos és zökkenőmentes uniós közlekedési 
rendszer kialakítására gyakorolt hatása miatt;

9 mélységesen sajnálja, hogy a Bizottság által javasolt költségvetés ismételten jóval 
elmarad az ACER által kértektől, és ez veszélyezteti az ACER működését, valamint az 
ellenőrzéssel és a piaci átláthatósággal kapcsolatos feladatai, nem is szólva a 
közelmúltbeli jogszabályok által ráruházott további feladatok teljesítésére vonatkozó 
képességét;

10 megismétli, hogy fokozni kell a kutatásba és innovációba történő befektetést a tudás 
megszerzésének megkönnyítése, a társadalmi fejlődés ösztönzése és az életszínvonal 
minőségének növelése érdekében;

11 a hatáskörébe tartozó valamennyi ügynökség (ACER, BEREC, ENISA és GSA) 
tekintetében felszólít az előirányzatok és a személyi állomány ezen ügynökségek által 
kért szintjének jóváhagyására; ragaszkodik ahhoz, hogy növeljék a pénzügyi és 
személyzeti erőforrásokat az érintett ügynökségek feladatkörének kiterjesztésével 
összhangban és az új jogszabályok végrehajtásának előkészítéseként, valamint a 
jövőbeli szerepek és felelősségek megtervezésének szükségességével összhangban; 
megjegyzi, hogy a GSA a biztonsággal és más érzékeny területekkel kapcsolatos új 
kihívások megjelenésével néz szembe, ahol a kiszervezés valószínűleg csökkenti a 
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biztonságot és a költséghatékonyságot, és a szakértelem csökkenéséhez vezet; ezért 
magasan képzett szakértőket szükséges felvenni és megtartani;

12 emlékeztet a Parlament, a Tanács és a Bizottság által az (EU) 2017/1953 európai 
parlamenti és tanácsi rendelethez1 csatolt együttes nyilatkozatban tett 
kötelezettségvállalásra, amelynek célja az internetkapcsolat helyi közösségekben történő 
előmozdítására nyújtott teljes, 120 millió euró összegű finanszírozás hároméves 
időszakon keresztül történő biztosítása, annak érdekében, hogy a kezdeményezés valódi 
európai sikerré váljon a helyi közösségek és polgárok javára; e tekintetben 
hangsúlyozza, hogy két pályázati felhívást követően az Unió egész területéről több mint 
23 000 település regisztrált a WiFi4EU portálon, és már 6 200 településnek adtak 
WiFi4EU-utalványokat, ami igazolja a kezdeményezés sikerét;

13. további forrásokat kér a tisztább technológiák fejlesztésének és elterjedésének 
felgyorsítására, valamint további forrásokat a széntermelő és nagy szén-dioxid-
kibocsátású régiók igazságos átállásának elősegítésére, annak érdekében, hogy segítse 
az Unió által a Párizsi Megállapodás keretében vállalt kötelezettségek teljesítését, 
többek között a meglévő kísérleti projektek és előkészítő intézkedések folytatása, illetve 
újak elindítása révén; megismétli az Európai Parlament arra irányuló javaslatát, hogy a 
2021–2027 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi kereten belül hozzanak létre 
egy Méltányos Átalakítási Alapot a szénről való átállás és a szénfüggőség által 
hátrányosan érintett munkavállalókra és közösségekre gyakorolt társadalmi, társadalmi-
gazdasági és környezeti hatások kezelése érdekében; hangsúlyozza, hogy az Unión belül 
továbbra is támogatni kell a széntermelő és nagy szén-dioxid-kibocsátású régiókat 
annak érdekében, hogy készen álljanak arra, egy új Méltányos Átalakítási Alap előnyeit 
élvezhessék; 

14. hangsúlyozza, hogy a kutatás és az innováció a fenntartható fejlődés kulcsfontosságú 
mozgatórugói, és emlékeztet az Unió és tagállamai által a fenntartható fejlesztési célok 
elérése érdekében tett kötelezettségvállalásokra; üdvözli a Bizottság azon becslését, 
hogy az éghajlatváltozással kapcsolatos kiadások el fogják érni a 2020. évi költségvetés 
21%-át, és emlékeztet arra, hogy ezeket az erőfeszítéseket növelni kell; sajnálatát fejezi 
ki amiatt, hogy a Horizont 2020 programra javasolt költségvetés nagy valószínűséggel 
nem éri el a kitűzött éghajlati és fenntarthatósági kiadási célokat, és így a célok nem 
valósulnak meg a jelenlegi többéves pénzügyi keret során; hangsúlyozza álláspontját, 
amely szerint a Párizsi Megállapodás szerinti uniós kötelezettségvállalást követően 
megfelelően növelni kell az éghajlatváltozással kapcsolatos kiadásokat; emlékeztet 
ebben az összefüggésben az „első az energiahatékonyság” elfogadott elvére, valamint 
arra a célkitűzésre, hogy az Unió a megújuló energiaforrások tekintetében világelső 
legyen;

15. további előirányzatokat kér az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz, különösen annak 
fenntartható energia és IKT része számára, annak érdekében, hogy biztosítsa az 
energiaunió megvalósítását, az elszigetelt piacok kapcsolódását és a fennmaradó szűk 
keresztmetszetek felszámolását, valamint a jövő kihívásainak megfelelő uniós 

1 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/1953 rendelete (2017. október 25.) az 1316/2013/EU és a 
283/2014/EU rendeletnek az internetkapcsolat helyi közösségekben történő előmozdítása tekintetében történő 
módosításáról (HL L 286., 2017.11.1., 1. o.).
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energiahálózatot;

16. mély aggodalmát fejezi ki az Egyesült Királyságnak az Európai Unióból való 
kilépésével kapcsolatban jelenleg is fennálló bizonytalanság miatt; hangsúlyozza, hogy 
pénzügyi óvintézkedésekre van szükség abban az esetben, ha az Egyesült Királyság 
nem járul hozzá teljes mértékben vagy részben a 2020. évi költségvetéshez, ezért 
felszólítja az összes többi tagállamot, hogy tegyenek lépéseket az Egyesült Királyság 
hozzájárulásának teljes mértékű kompenzálása érdekében, mivel valamennyi program a 
végső szakaszában van, és az uniós pénzeszközök kedvezményezettjei számára 
biztosítani kell a biztonságot arra nézve, hogy az Unió teljesíteni fogja a 
kötelezettségvállalásait.

17. hangsúlyozza, hogy ha az Unió képtelen lesz a kifizetési előirányzatokkal kapcsolatos 
jogi és politikai kötelezettségvállalásainak eleget tenni, az súlyos negatív 
következményekkel járna szavahihetőségére nézve, és hátrányosan befolyásolná az 
uniós intézmények azon képességébe vetett hitet, hogy be tudják tölteni szerepüket; 
hangsúlyozza, hogy ezt a helyzetet az is kiélezi, hogy az Unió közelít a jelenlegi 
többéves pénzügyi keret végéhez, ezért a többéves programok végrehajtásának gyorsan 
kell haladnia.
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