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Tisztelt Elnök Úr!

Tekintettel a jelenlegi kivételes helyzetre, az ITRE bizottság koordinátorai úgy határoztak, 
hogy a bizottságban már elvégzett munka alapján e levél formájában nyújtják be az ITRE 
bizottság a 2021. évi költségvetésre vonatkozó iránymutatásokról szóló véleményét.

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

Tisztelettel:

Cristian-Silviu Buşoi
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JAVASLATOK

1. sajnálja, hogy a tagállamoknak eddig nem sikerült megállapodásra jutniuk a 2021–
2027-es időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről és a sajátforrás-rendszer 
reformjáról, ami veszélyezteti az új programok időben történő elindítását és működését, 
és ezáltal az Unió azon képességét, hogy megvalósítsa politikai prioritásait, többek 
között az európai zöld megállapodást, amellyel hozzájárul az üvegházhatásúgáz-
kibocsátás nettó nullára történő csökkentéséhez 2050-ig; megjegyzi, hogy a többéves 
pénzügyi keret az éves költségvetés alapja, és hogy a többéves pénzügyi keretről szóló 
rendelet hiányában a 2021. évi költségvetésre vonatkozó iránymutatások csak a 
Parlament többéves pénzügyi keretre vonatkozó általános álláspontját tükrözhetik;

2. hangsúlyozza, hogy a 2021. évi költségvetésnek lehetővé kell tennie az Unió számára a 
Párizsi Megállapodás szerinti kötelezettségei – többek között a „ne okozz kárt” elv – 
teljesítését és a globális felmelegedés 1,5°C alatt tartására irányuló célnak való 
megfelelést; e tekintetben kitart amellett, hogy a következő költségvetésnek a 
fenntartható fejlődésre, az energetikai átmenetre, a munkahelyteremtésre és a biológiai 
sokféleség csökkenésének visszafordítására kell összpontosítania; emlékeztet arra, hogy 
az éghajlatváltozással kapcsolatos kiadásokra irányuló erőfeszítéseket az új többéves 
pénzügyi keret időszakában az uniós kiadások legalább 25%-ára – és a lehető 
leghamarabb 30%-ára – kell növelni, tiszteletben tartva ugyanakkor az egyéb 
programok magasabb egyedi célkitűzéseit, például az Európai horizont program 
tekintetében elfogadott 35%-ot;

3. hozzáteszi, hogy az egyik fő politikai prioritás az EU ipari versenyképességének és 
fenntarthatóságának biztosítása, amely magában foglalja az adminisztratív terhek 
csökkentését – többek között az uniós programok esetében –, és az állami támogatásra 
vonatkozó jelenlegi uniós szabályok felülvizsgálatát a belső piac működésének 
veszélyzetetése nélkül; úgy véli, hogy a gazdasági jólét közvetlenül kapcsolódik a 
globális ipari versenyképességhez és a hatékony éghajlat-politikához; kitart amellett, 
hogy a versenyképesség erősítése, a jövőbeli készségek fejlesztése és a 
munkahelyteremtés érdekében jelentős beruházásokra lesz szükség az innováció terén, 
ideértve a digitális technológiákat és az energiaigényes ágazatokat is; 

4. hangsúlyozza, hogy az új 1. fejezet („Egységes piac, innováció és digitális gazdaság”) 
meghatározó lesz az innováción alapuló, fenntartható gazdasági növekedés, illetve a 
kiegészítő és diszruptív kutatás és innovació szempontjából, és hogy ennek célja a 
Párizsi Megállapodással összhangban a klímasemleges gazdaságra és társadalomra való 
átállás megvalósítása 2050-ig; kiemeli továbbá az új 5. fejezet („Biztonság és védelem”) 
fontosságát, amely magában foglalja az új Európai Védelmi Alapot, valamint a 
nukleáris biztonságra és leszerelésre szánt forrásokat;

5. emlékeztet a Parlament álláspontjára az Európai horizont program (2018-as árakon 
számított) 120 milliárd eurós teljes pénzügyi keretösszegével kapcsolatban, valamint 
arra, hogy a legutóbbi többéves pénzügyi keret során folyamatosan túljelentkezés volt, 
ami azt jelenti, hogy a kutatás és innováció területén sokkal több magas színvonalú 
projektet lehetett volna finanszírozni, ha elegendő uniós finanszírozás állt volna 
rendelkezésre; felhívja a Bizottságot, hogy ennek megfelelően terjessze elő a 2021. évi 
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költségvetési tervezetet annak biztosítása érdekében, hogy a kutatási és innovációs 
tevékenységeket nagyra törő módon, megszakítás nélkül finanszírozzák, többek között 
az EU stratégiai autonómiája és nemzetközi versenyképessége szempontjából alapvető 
fontosságú olyan területeken, amelyek támogatják a klímasemleges gazdaságra 2050-ig 
való átállást és az európai zöld megállapodás átfogó céljait, valamint a fenntartható 
fejlődési célok elérését és amelyek az uniós polgárok és társadalom – például a digitális 
átalakulás, a mobilitás, az energia, az egészségügy és az űrkutatás – javát szolgálják, 
továbbá annak érdekében, hogy támogassák az innovatív termékek és szolgáltatások 
piaci bevezetését; emlékeztet ebben az összefüggésben az alap- és alkalmazott kutatások 
kiegyensúlyozott támogatásának szükségességére; felszólít az EU-n belüli K+I-
kapacitások regionális egyensúlyhiányainak csökkentésére; emlékeztet arra, hogy a 
kutatási és innovációs partnerségek az együttműködésen alapuló kutatás 
előmozdításának és az ipar programba való bevonásának hatékony eszközei, így azokat 
meg kell erősíteni; hangsúlyozza továbbá, hogy az európai határokon túl is össze kell 
hangolni a tudományos és kutatási tevékenységeket, ezért megfelelő keretet kell 
biztosítani a nemzetközi együttműködéshez;

6. hangsúlyozza, hogy a költségvetés minden területének hozzá kell járulnia az európai 
zöld megállapodás átfogó céljaihoz és az ENSZ fenntartható fejlődési céljaihoz; 
megismétli az e célkitűzések megvalósításához szükséges jelentős finanszírozási 
szükségleteket és további beruházásokat; emlékeztet ebben az összefüggésben annak 
fontosságára, hogy egy Méltányos Átállást Támogató Alapot hozzanak létre a szénről 
való átállás és a szénfüggőség által hátrányosan érintett munkavállalókra, szektorokra és 
közösségekre gyakorolt társadalmi, társadalmi-gazdasági, technológiai és környezeti 
hatások kezelése érdekében, és felszólít az alap stabil finanszírozására, valamint arra, 
hogy a források elosztására vonatkozó módszertan biztosítsa, hogy egyetlen uniós régió 
se maradjon le az energetikai átállásban; megismétli e tekintetben a Parlament azon 
álláspontját, hogy az új eszközöket új forrásokból kell finanszírozni, nem pedig más 
uniós programok finanszírozásának csökkentésével;

7. hangsúlyozza az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz fontosságát, amely 
kulcsfontosságú eszköz az energiaunió céljainak eléréséhez és az Unió Párizsi 
Megállapodás szerinti kötelezettségvállalásainak megkönnyítéséhez, és megfelelő 
előirányzatokat kér a programhoz, különösen annak energiaügyi ágához, és kitart 
amellett, hogy a kiemelt energetikai infrastrukturális projektek kiválasztását össze kell 
hangolni az európai zöld megállapodással; hangsúlyozza, hogy az Unión belüli 
fenntartható, tiszta és versenyképes közlekedés megvalósítása érdekében támogatni kell 
az európai mobilitási ágazat átalakítását;

8. hangsúlyozza, hogy ambiciózus költségvetési tervezetre van szükség, különösen az 
olyan új programok esetében, mint a Digitális Európa program, amelynek célja a 
beruházások ösztönzése a jövő olyan létfontosságú területein, mint a mesterséges 
intelligencia, a kiberbiztonság, a szuper-számítástechnika és a fejlett digitális készségek, 
amelyeknek a lehető leghamarabb működésbe kell lépniük annak érdekében, hogy az 
EU versenyképesebbé váljon, és hozzá kell járulniuk a digitális szakadék áthidalásához 
mind az IKT-ágazatban a nemek között fennálló különbségek, mind pedig a tagállamok 
digitális felkészültségének földrajzi egyenlőtlensége tekintetében; felszólít továbbá arra, 
hogy minden lehetséges uniós programot használjanak fel annak érdekében, hogy 
Európát felkészítsék a digitális kor kihívásaira és megvalósítsák a digitális 
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szuverenitást; határozottan ellenez minden csökkentést a Bizottság javaslatához képest, 
különösen azokon a területeken, amelyek célja az emberközpontú digitális társadalom 
biztosítása, hangsúlyozza a közigazgatások digitalizálásának és az IT-rendszerek 
interoperabilitásának alapvető szerepét a kormányzat minden szintjén a polgárok és a 
vállalkozások érdekében;

9. hangsúlyozza az uniós gazdaság alapvető részét képező kkv-k, mikrovállalkozások és 
induló vállalkozások fontosságát, mivel sok munkahelyet biztosítanak, többek között az 
újonnan létrehozott uniós munkahelyek javát, és emlékeztet, hogy a kkv-k létfontosságú 
szerepet játszanak a kutatásban és az innovációban, valamint a K+I eredményeinek 
bevezetésében; felszólít arra, hogy a 2021. évi költségvetésben nagyobb mértékben 
támogassák a kkv-kat, valamint a kkv-k klasztereit és hálózatait; sürgeti a Bizottságot, 
hogy biztosítsa a megfelelő finanszírozást, illetve a COSME-ról az új egységes piaci 
programra, valamint az Európai Stratégiai Beruházási Alapról (ESBA) és más pénzügyi 
eszközökről az InvestEU-ra való zökkenőmentes átállást; hangsúlyozza, hogy a teljes 
kutatási, fejlesztési és innovációs ciklus során meg kell könnyíteni a kkv-k 
finanszírozáshoz való hozzáférését, és ezzel összefüggésben üdvözli az Európai 
Innovációs Tanács (EIC) szerepét;

10. emlékeztet a Parlament álláspontjára az űrprogram (2018-as árakon számított) 15 
milliárd eurós teljes pénzügyi keretösszegével kapcsolatban; e tekintetben felhívja a 
Bizottságot, hogy ennek megfelelően terjessze elő a 2021. évi költségvetési tervezetet; 
figyelmeztet annak kockázatára, hogy az elégtelen finanszírozás alááshatja az olyan 
meglévő kiemelt programokat, mint a Galileo, az EGNOS és a Kopernikusz, valamint a 
fontos új programok – nevezetesen a GovSatCom és a világűr-megfigyelés (SSA) – 
elindítását, amelyek korlátozzák Európa vezető szerepét az olyan releváns ágazatokban, 
mint a biztonság, a védelem, a polgári és környezetvédelem, valamint a 
közszolgáltatások; hangsúlyozza annak fontosságát, hogy az űrprogram hozzájáruljon 
az európai zöld megállapodás céljaihoz, és hogy biztosítva legyen előrehaladásának 
megfelelő nyomon követése; sajnálja, hogy a Bizottság javaslatában nem növelte 
kellőképpen az Európai Unió Űrprogramügynökségének emberi és pénzügyi 
erőforrásait, miután az ideiglenes intézményközi megállapodás kibővítette az EUSPA 
feladatainak listáját;

11. emlékeztet arra, hogy az uniós ügynökségek fontos szerepet játszanak a jogalkotó által 
kitűzött szakpolitikai célok elérésében; ezért megfelelő, feladataikkal és felelősségi 
köreikkel összhangban álló finanszírozást és személyzetet kér valamennyi ügynökség 
számára; különösen hangsúlyozza, hogy jelentősen meg kell erősíteni az 
Energiaszabályozók Európai Együttműködési Ügynökségét (ACER), amely évek óta 
alulfinanszírozott és létszámhiánnyal küzd, ami veszélyezteti az ACER működését és 
azon képességét, hogy ellássa a nyomon követéssel és a piaci átláthatósággal 
kapcsolatos feladatait, valamint a közelmúltbeli jogszabályok – többek között a tiszta 
energiáról szóló csomag – révén ráruházott további feladatokat; ragaszkodik ahhoz, 
hogy a Bizottság már a költségvetési tervezetében foglalkozzon ezzel a problémával; 
emlékeztet továbbá arra, hogy a BEREC Hivatalnak további forrásokra van szüksége, 
hogy teljesítse a BEREC-rendeletben és az Európai Elektronikus Hírközlési Kódexben 
foglalt feladatait.


