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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 javaslatokat:

1. üdvözli a 2022. évi költségvetés-tervezetet, mint a többéves pénzügyi keretről szóló 
megállapodás teljes körű végrehajtását biztosító első általános költségvetést, amelyben 
eddig a legmagasabb az éghajlatváltozással kapcsolatos uniós kiadások aránya, és amely 
jelentős mértékben járul hozzá az EU digitális átállásához; úgy véli, hogy a 
költségvetésnek teljes mértékben igazodnia kell az aktualizált új iparstratégiához; 
hangsúlyozza, hogy 2022-nek a reziliens Európa gyors helyreállítását elősegítő évnek kell 
lennie;

2. hangsúlyozza, hogy a jelenlegi világjárvány, valamint az EU zöld és digitális törekvései 
összefüggésében támogatni kell a kutatást és az innovációt; kéri, hogy a költségvetési 
rendelet 15. cikkének (3) bekezdésével összhangban bocsássák a Horizont Európa 
program rendelkezésére a 2020-ból rendelkezésre álló, visszavont kutatási 
kötelezettségvállalásokat; felszólít arra, hogy tekintettel a járványügyi helyzet 
folyamatos változására, az uniós költségvetésből az egészségügyi kutatásra fordított 
kiadások legalább egyezzenek meg a 2021. évi általános költségvetésben e célra 
szereplő kiadásokkal; kéri, hogy a Next Generation EU forrásait a válság által súlyosan 
érintett ágazatok és az európai gazdaság helyreállításához közvetlenül hozzájárulni 
képes eszközök számára különítsék el;

3. sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a 2022. évi költségvetés-tervezet nem elég ambiciózus a 
kkv-kra vonatkozó szakpolitika tekintetében; hangsúlyozza, hogy további támogatás 
nélkül nem lesz lehetséges megfelelően kezelni a válság kkv-kra gyakorolt súlyos, hosszú 
távú következményeit; 

4. kéri, hogy minden ügynökség számára biztosítsanak a feladataik és felelősségi köreik 
ellátásához szükséges létszámú személyzetet; különösen hangsúlyozza, hogy jelentősen 
meg kell erősíteni az ACER-t és az EIT-t, amelyek évek óta létszámhiánnyal küzdenek; 
üdvözli a létszámtervi álláshelyek számának bővítését az EUSPA-nál, de a külső 
személyzet fokozatos csökkentésére szólít fel a biztonsággal kapcsolatos tevékenységek 
esetleges fennakadásainak megelőzése érdekében.


