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FÖRSLAG 

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi uppmanar budgetutskottet att som ansvarigt 

utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag: 

1. Europaparlamentet anser att kommissionen bör göra en fullständig översyn av hur den 

aktuella fleråriga budgetramen fungerar, och därefter revidera lagstiftningen. 

2. Europaparlamentet betonar att enligt fördraget utgör parlamentet och rådet 

budgetmyndighetens två grenar. Därför kräver parlamentet att bli fullt involverat i 

halvtidsöversynen och revideringen av förordningen om den fleråriga budgetramen. 

3. Europaparlamentet framhåller att medan den fleråriga budgetramen i stort sett har förblivit 

oförändrad sedan den antogs, har ramvillkoren för dess tillämpning förändrats. Ett 

lagstiftningsförslag bör ta upp dessa utmaningar efter en noggrann översyn. Parlamentet 

påpekar i detta sammanhang att de nya instrument, t.ex. Europeiska fonden för strategiska 

investeringar (Efsi), som har inrättats sedan förordningen om den fleråriga budgetramen 

antogs, vederbörligen bör inlemmas i EU-budgeten, utan några negativa följder för 

överenskomna program. 

4. Europaparlamentet noterar de avsevärda långsiktiga konsekvenser som Efsi medför för 

EU:s budget. Parlamentet är av uppfattningen att Efsi investerar i andra projekt än dem 

som Horisont 2020 (H2020) och Fonden för ett sammanlänkat Europa (CEF) riktar in sig 

på, och därför inte erbjuder fullständig kompensation för de H2020-budgetposter som 

påverkas och CEF. Därför betonar parlamentet att om EU ska kunna nå sina FoU-mål 

måste de enhälligt överenskomna finansieringsnivåerna för dessa program återställas helt 

och hållet vid revideringen av den fleråriga budgetramen, och den rätta balansen mellan 

bidrag och finansiella instrument behållas. I detta sammanhang påminner parlamentet om 

att CEF inom energi- och telekommunikationsområdet är avgörande för att energiunionen 

och den digitala unionen ska kunna fullbordas. I detta sammanhang framhåller 

parlamentet hur viktigt det är att kunna garantera CEF-finansiering för att komma upp till 

elsammanlänkningsmålet på 10 % eller mer. 

5. Europaparlamentet påpekar att man vid genomförandet av H2020 och Cosme har utnyttjat 

nästan alla anslag, och att detta har lett till att mycket få projekt har lyckats inom H2020, 

vilket avskräcker potentiella ansökare från att lägga fram sina projekt. 

6. Europaparlamentet upprepar hur viktigt det är att garantera finansiering för Iter-projekten, 

för att skydda fusion som en trovärdig källa till hållbar energi och en framtida del av 

energimixen, och ytterligare attrahera näringslivet, små och medelstora företag (SMF) 

samt forskningscentrum. 

7. Europaparlamentet anser att man inte ska föreslå nya politiska prioriteringar på bekostnad 

av de program som man redan har kommit överens om inom den nuvarande fleråriga 

budgetramen, särskilt H2020, CEF, Cosme, Galileo och Copernicus eller de i förväg 

fastställda nationella anslagen. Under den period som återstår av den fleråriga 

budgetramen bör eventuella nya prioriteringar få stöd via ny finansiering.  
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8. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att behålla redan anslagna medel i den 

fleråriga budgetramen för 2014–2020 för att snabbt och fullständigt kunna färdigställa och 

ta Galileos, Egnos och  och Copernicus infrastruktur i drift samt för att stödja GNSS-

applikationer och jordobservationsverksamhet i senare och tidigare led. Parlamentet 

upprepar den viktiga roll som H2020 kan spela för att hjälpa EU att minska sitt beroende i 

fråga om kritisk rymdteknik. I samband med detta påminner parlamentet om att 

rymddelen av H2020 omfattas av prioriteringen Industriellt ledarskap och i synnerhet av 

det särskilda målet Ledarskap inom möjliggörande teknik och industriteknik. 

9. Europaparlamentet efterlyser en ytterligare förstärkning av samordningen och maximering 

av synergieffekterna mellan  Efsi, Esif, H2020, Cosme och CEF. 

10. Europaparlamentet uppmanar budgetmyndigheten att skapa maximal flexibilitet när det 

gäller kanalisering av oanvända årliga anslag till rubrik 1a, t.ex. H2020, Cosme och 

Fonden för ett sammanlänkat Europa. 

11. Europaparlamentet noterar att unionsprogrammen har bidragit till att garantera SMF i EU 

tillgång till finansiering, särskilt de som verkar i länder som drabbats av en djup och 

ihållande finanskris. Man bör anslå ytterligare resurser till programmen, för ännu fler 

SMF och så att dessa företags varierande behov kan mötas mer adekvat. I synnerhet bör 

instrumentet för SMF inom H2020 utvidgas väsentligt, så att det åtminstone når det 

belopp som man rättsligt åtagit sig enligt H2020-förordningen.  Tillgång till finansiering 

är alltjämt en utmaning för många SMF, med särskild tonvikt på riskfinansiering. 

Kommissionen uppmanas att skapa bättre transparens i samband med SMF-finansiering, 

inklusive tydligare budgetöversikter och budgetkontroller samt se till att det vid 

genomförandet råder ett verkligt underifrånperspektiv.  

12. Europaparlamentet påminner om unionens unika förmåga att inleda internationellt 

samarbete och få fram offentliga medel till gränsöverskridande frågor. Parlamentet 

understryker att unionsfinansiering faktiskt kan få igång och tjäna som katalysator för 

insatser som medlemsstaternas inte har förmåga att genomföra själva, och skapa 

synergieffekter med och komplettera medlemsstaternas aktiviteter.  

13. Europaparlamentet anser att ambitiösa mål inom politiken för hållbar energi och politiken 

för energi- och resurseffektivitet kan gynna Europas näringsliv och Europas totala 

ekonomi genom förbättrad kostnadseffektivitet. Parlamentet uppmanar EU och 

medlemsstaterna att anslå offentliga och privata medel för investeringar i dessa 

prioriterade sektorer. Ytterligare synergieffekter mellan H2020 och strategier för smart 

specialisering (RIS3) bör främjas för att förbättra exploateringen av FoU och stödja 

regional ekonomisk konvergens. 

14. Europaparlamentet efterlyser en halvtidsutvärdering av programmen inom den fleråriga 

budgetramen, baserat på hur de har lyckats i förhållande till fastställda mål och syften, 

förmåga att utnyttja anslagen och skapa EU-mervärde, och att de nya politiska 

prioriteringar som uppstått ska vara en huvudaspekt när det gäller styrningen av EU:s 

utgifter, med hänsyn till den fortfarande rådande eftersläpningen med betalningarna och 

det sena genomförandet av den nuvarande budgetramen. Parlamentet understryker också 

att eftervalsrevideringen är ett tillfälle till förbättringar av den fleråriga budgetramen, 

vilken bör omfatta reformer av tillämpningen, förvaltningen, rapporteringen och 

kontrollen av medel. Parlamentet kräver att man mot bakgrund av en resultatutvärdering 



 

AD\1095780SV.doc 5/6 PE578.697v02-00 

 SV 

som bl.a. fokuserar på sund ekonomisk förvaltning omfördelar anslag som öronmärkts för 

program som inte har genomförts ordentligt till program som fungerar bra. 

15. Europaparlamentet anser att alla unionens budgetinstrument till stöd för investeringar och 

innovation bör behållas och vidareutvecklas, och att det inte finns behov av att främja ett 

eller flera av dessa instrument till förfång för de övriga. Parlamentet betonar EU-

budgetens väsentliga roll för att ge incitament till framtida utgifter och för att stödja 

sammanhållning och ett effektivt genomförande av politiken inom unionen. 
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