
PA\1196896HU.docx PE646.810v02-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

Európai Parlament
2019-2024

Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság

2019/2213(BUD)

21.1.2020

VÉLEMÉNYTERVEZET
az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság részéről

a Költségvetési Bizottság részére

a 2021. évi költségvetésre vonatkozó iránymutatásokról – III. szakasz
(2019/2213(BUD))

A vélemény előadója: Cristian-Silviu Buşoi



PE646.810v02-00 2/4 PA\1196896HU.docx

HU

PA_NonLeg



PA\1196896HU.docx 3/4 PE646.810v02-00

HU

SUGGESTIONS

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 tagállamoknak eddig nem sikerült megállapodásra jutniuk a 2021–
2027-es időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről, ami veszélyezteti az új 
programok időben történő elindítását, és ezáltal az Unió azon képességét, hogy 
megvalósítsa politikai prioritásait; 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 az új 1. fejezet („Egységes piac, innováció és digitális gazdaság”) 
meghatározó az innováción alapuló gazdasági növekedés fellendítése és a Párizsi 
Megállapodással összhangban a klímasemleges társadalomra való áttérés 
szempontjából; kiemeli továbbá az új 5. fejezet („Biztonság és védelem”) fontosságát, 
amely magában foglalja az új Európai Védelmi Alapot, valamint a nukleáris biztonság 
és a leszerelés elengedhetetlen forrásait;

3. emlékeztet a Parlament álláspontjára az Európai horizont program (2018-as árakon 
számított) 120 milliárd eurós teljes pénzügyi keretösszegével kapcsolatban; e 
tekintetben felhívja a Bizottságot, hogy ennek megfelelően terjessze elő a 2021. évi 
költségvetési tervezetet annak biztosítása érdekében, hogy folytatódjanak a kutatási és 
innovációs tevékenységek az EU stratégiai autonómiája szempontjából alapvető 
fontosságú és a polgárok és a társadalom javát szolgáló területeken, mint például a 
digitális átalakulás, az egészségügy és az űrkutatás; emlékeztet ebben az 
összefüggésben az alapkutatások fontosságára;

4. hangsúlyozza, hogy a költségvetés minden területének hozzá kell járulnia az európai 
zöld megállapodás átfogó céljaihoz és az ENSZ fenntartható fejlődési céljaihoz; 
emlékeztet ebben az összefüggésben annak fontosságára, hogy egy Méltányos 
Átalakítási Alapot hozzanak létre a szénről való átállás és a szénfüggőség által 
hátrányosan érintett munkavállalókra és közösségekre gyakorolt társadalmi, társadalmi-
gazdasági és környezeti hatások kezelése érdekében, és felszólít az alap stabil 
finanszírozására;

5. hangsúlyozza, hogy ambiciózus költségvetési tervezetre van szükség, különösen az 
olyan új programok esetében, mint a Digitális Európa program, amelynek a lehető 
leghamarabb működésbe kell lépnie az EU versenyképesebbé tétele érdekében;

6. hangsúlyozza a kkv-k fontosságát, amelyek az uniós gazdaság alapvető részét képezik, 
mivel sok munkahelyet biztosítanak az Unión belül, és létfontosságú szerepet játszanak 
a kutatásban és az innovációban; sürgeti ezért a Bizottságot, hogy biztosítsa 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;
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7. 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; ragaszkodik ahhoz, hogy a Bizottság már a 
költségvetési tervezetében foglalkozzon ezzel a problémával.


