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FORSLAG 

Udvalget om Industri, Forskning og Energi opfordrer Budgetudvalget, som er 

korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager: 

1. fremhæver vigtigheden af at fuldende energiunionen med en fremadrettet klimapolitik og 

af at fuldende det digitale indre marked, kapitalmarkedsunionen og det europæiske 

forskningsrum som grundlæggende elementer i det indre marked; understreger, at 

forsknings- og innovationspolitik er en central strategisk komponent i politikker på det 

energimæssige, industrielle og digitale område, og understreger nødvendigheden af at 

afsætte de nødvendige budgetmidler hertil; 

2. minder om, at den nuværende flerårige finansielle ramme (FFR), der dækker perioden 

2014-2020, omfattede mindre end 1 % af medlemsstaternes bruttonationalprodukt i 

betalinger og udgjorde en kraftig nedskæring i forhold til den forrige FFR, hvilket 

undergravede den territoriale, økonomiske og sociale samhørighed og princippet om 

solidaritet i EU; påpeger, at den økonomiske og sociale krise, som ramte medlemsstaterne, 

langtfra er forbi, mens der også skal tages fat på nye prioriteter, udfordringer og 

uforudsete kriser; mener derfor, at budgettet for FFR efter 2020 bør forhøjes i forhold til 

den nuværende periode; opfordrer Kommissionen til at strukturere den næste FFR på en 

måde, der klart afspejler både eksisterende og nye prioriteter og giver mulighed for at 

reagere på uforudsete kriser; understreger i denne forbindelse, at nye prioriteter bør 

finansieres med nye midler, uden at de langsigtede politiske mål og programmer bringes i 

fare; 

3. anser det for en prioritet, sammen med FFR for perioden efter 2020, at få afsluttet alle 

europæiske politiske spørgsmål for perioden efter 2020, inden valget til Europa-

Parlamentet i 2019; opfordrer Kommissionen til hurtigst muligt at fremsætte forslag til 

alle europæiske politikker, på grundlag af nugældende forordninger, som er blevet 

ajourført, efter at de er blevet anvendt i den nuværende FFR, med henblik på at undgå 

forsinkelser i programmeringen og gennemførelsen inden for den nye periode; 

4. mener, at den næste FFR primært bør fokusere på områder og projekter med en klar 

europæisk merværdi, på områder, som stimulerer genindustrialisering, økonomisk vækst, 

konkurrenceevne og reel innovation, og som fremmer beskæftigelsen såsom 

rammeprogrammet for forskning og innovation (FoI) for at fremskynde overgangen til en 

bæredygtig, verdensførende og videnbaseret økonomi; 

5. understreger, at der bør sikres tilstrækkelige midler til at støtte den nye industripolitiske 

strategi, således at EU kan afspejle det stadigt stigende konkurrence- og innovationsboom 

inden for digitalisering og grøn omlægning i andre dele af verden og blive førende på 

verdensplan inden for områderne bæredygtighed, innovation, digitalisering og 

lavemissionsøkonomi; opfordrer til, at de nødvendige finansielle programmer sikres og 

udvides gennem et særligt optimeret investeringsprogram og midler, som fremmer 

udviklingen af en samlet industristrategi, der er målrettet vigtige EU-industrisektorer, som 

koordineres med EU's miljøpolitikker; 

6. opfordrer Kommissionen til at sikre finansiering til innovation med henblik på 

udviklingen af infrastruktur og plug-in- og oplagringsløsninger til hydrogendrevne og 

elektriske biler og til fortsat at støtte og videreudvikle initiativer såsom det 
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fælleseuropæiske elektromobilitetsinitiativ og fællesforetagendet for brændselsceller og 

brint; 

7. minder om Revisionsrettens vurdering af EU's fortsat uopfyldte forpligtelse til at bruge 

20 % af sit budget på klimaindsatsen; gentager sit synspunkt om, at en fremadskuende 

politik for klimaforandringer, anvendelse af princippet om "energieffektivitet først", 

emissionsbesparelser, en lavemissionsøkonomi, vedvarende energi og intelligent og 

moderne infrastruktur bør være rygraden i energiunionen og derfor prioriteres i den næste 

FFR;  

8. mener, at den næste FFR bør sikre flere EU-midler, herunder fra de europæiske struktur- 

og investeringsfonde, til at uddybe integrationen af EU's energimarked og til at hjælpe 

med at nå EU's klimamål i overensstemmelse med Parisaftalen, navnlig hvad angår 

centrale energiinfrastrukturprojekter som f.eks. projekter af fælles interesse; 

9. understreger vigtigheden af at yde omfattende støtte til kul- og kulstofintensive 

overgangsregioner med henblik på at støtte energiomstillingen, overgangen til en 

lavemissionsøkonomi og moderniseringen af kraftværker, net, opsamling og lagring af 

kulstof, anvendelse af teknologier, især i industrisektorer, samt modernisering af 

fjernvarme; mener, at omdannelsen af energisektoren i lyset af målsætningerne for 

klimaambitioner bør baseres på mobiliseringen af eksisterende midler eller oprettelsen af 

en energiomstillingsfond under den næste FFR med henblik på at lette strukturelle 

ændringer i energiintensive industrier og kulstofintensive elproduktionsanlæg og stimulere 

lavemissionsinvesteringer og innovative løsninger; 

10. mener, at der skal afsættes tilstrækkelige ressourcer for at sikre, at energiunionen er 

velfungerende, og for at gøre EU-netsammenkoblingen robust, modernisere og udvide 

transport- og distributionsnettene samt håndtere energiefterspørgslen, forsyningen og 

lagringen inden for EU; understreger vigtigheden af at forbinde Europa med det Kaspiske 

Hav, Mellemøsten og Centralasien og af at investere i gaskorridoren i det østlige 

Middelhav for at mindske EU's afhængighed af russisk gas; gentager behovet for at styrke 

det multilaterale energisamarbejde i Sortehavsområdet;  

11. understreger behovet for en udbygget, mere effektiv og miljømæssig bæredygtig 

Connecting Europe-facilitet (CEF), som skal lukke de nuværende huller i Europas 

energinet og digitale rygrad ved at støtte udviklingen af højtydende og bæredygtige 

transeuropæiske net; opfordrer til, at man inden for rammerne af de europæiske net 

prioriterer horisontale projekter, som forbinder infrastruktur-, digitaliserings-, energi- og 

transportprojekter; 

12. bemærker den seneste tendens til i højere grad at anvende finansielle instrumenter; 

gentager, at finansielle instrumenter ikke kan erstatte tilskud i den næste FFR i forbindelse 

med finansieringen af forskning og innovation, energieffektivitet, bestræbelserne på at 

tackle energifattigdom, vedvarende energi og innovative teknologier til konventionel 

energi, idet tilskud giver stabil finansiering, maksimerer resultater i praksis og sikrer 

bredere inddragelse af interessehavere, herunder akademier, forskningscentre, lokale 

offentlige myndigheder, SMV'er, civilsamfundsorganisationer og borgere; understreger 

endvidere betydningen af investering i mindre modne teknologier, navnlig hvad angår 

vedvarende energi; 
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13. understreger vigtigheden af at sikre finansiering til at fuldende det digitale indre marked 

ved at gøre fuld brug af hele spektret, 5G og internetkonnektivitet og ved at gøre 

yderligere fremskridt med hensyn til harmonisering af EU's regler for telekommunikation 

for at skabe de rette lovgivningsmæssige rammer for forbedring af internetkonnektivitet i 

hele Unionen, herunder i fjerntliggende landdistrikter; opfordrer Kommissionen til at yde 

den støtte, der er nødvendig for at fjerne sprogbarrierer, og tilskynde til investeringer, der 

bidrager til at opbygge et europæisk gigabitsamfund senest i 2025; understreger, at 

sådanne midler bør fokusere på en "digital rygsøjle", der bringer fiberoptiske backbonenet 

og backhaul-tilslutninger ud til mere fjerntliggende samfund og dermed 

gigabitforbindelser af højeste kvalitet til uddannelse og offentlige tjenester, samt mobile 

basestationer, der understøtter 5G lokalt;  

14. understreger yderligere behovet for bedre koordinering af EU's instrumenter vedrørende 

investeringer, herunder i innovation, viden, færdigheder og adgang til markedet for 

SMV'er og nystartede virksomheder; understreger betydningen af fortsat finansiering af 

SMV-relaterede programmer som SMV-instrumentet og COSME, uden at det går ud over 

andre programmer, for yderligere at forbedre SMV'ernes konkurrencedygtighed og 

bæredygtighed i EU;  

15. understreger vigtigheden af at bestræbe sig på at kommunikere bedre om konsekvenserne 

af Kommissionens nye programmer; 

16. minder om, at medlemsstaterne satte målet om at nå 3 % af BNP i FoU, hvoraf to 

tredjedele bør komme fra den private sektor; opfordrer medlemsstaterne til at overholde 

deres nationale FoU-investeringsforpligtelser med henblik på at nå dette mål; opfordrer 

medlemsstaterne til at øge deres nationale investeringer i FoU; understreger, at værktøjer 

såsom den politiske støttefacilitet i højere grad bør anvendes til at gøre de nationale 

forskningssystemer mere effektive; opfordrer til, at der fastlægges regler, der under 

Kommissionens koordinering kan fremme synergier mellem det fremtidige 9. 

rammeprogram og de nationale budgetter;  

17. gentager Parlamentets opfordring til et øget samlet budget på mindst 120 mia. EUR for 

RP9 med henblik på at kunne imødegå samfundsmæssige udfordringer, at sikre Europas 

globale konkurrenceevne og videnskabelige og industrielle lederskab inden for forskning 

og innovation og at bidrage til at nå EU's klimamål; opfordrer desuden til større fokus på 

gennemførelse af forskning og innovation gennem fællesforetagender og til investeringer i 

centrale teknologier, som skal støttes for at lukke investeringskløften i forbindelse med 

innovation; opfordrer især til, at der gøres bestræbelser på at stimulere gennembrud, 

markedsskabende innovationsinitiativer, navnlig for SMV'er; 

18. glæder sig over Kommissionens bestræbelser på at forenkle rammeprogrammet for FoI; 

opfordrer til, at disse bestræbelser skal opretholdes for RP9 for at sikre bedre adgang og 

lige konkurrencevilkår for ansøgere fra alle medlemsstater gennem en ny ordning for 

vurdering af ansøgninger baseret på merværdi og mulige resultater af forslag; opfordrer 

Kommissionen til at vurdere, om en øget anvendelse af faste beløb er den bedste mulighed 

for støttemodtagere og revisorer; understreger, at indførelsen af en enkelt revisionsmetode 

og større accept af støttemodtagernes regnskabspraksis ville gøre det meget mere enkelt 

for rammeprogrammets støttemodtagere; mener, at bottom-up-tilgangen bør styrkes i 

forbindelse med det næste rammeprogram, da den vil bidrage til at fremme innovationen; 
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understreger, at investeringer i videnskabelig og teknologisk infrastruktur er afgørende for 

at skabe fremragende FoI; fremhæver, at topkvalitetsmærket har været en succes; 

19. understreger vigtigheden af Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi (EIT) og 

dets videns- og innovationsfællesskaber (VIF'er), som kræver tilstrækkelige ressourcer til 

at videreudvikle deres foranstaltninger inden for uddannelse, til at fremme nystartede 

virksomheder og til at støtte innovation, der bl.a. bidrager til befolkningens sundhed, 

energiomstilling, digitalisering og klimaindsats, og som imødegår store udfordringer og er 

til gavn for hele samfundet; 

20. er overbevist om, at budgetbevillingen til sundhed – en grundlæggende faktor for folks 

livskvalitet og trivsel – skal være højere inden for det 9. rammeprogram under Horisont 

2020, og at de nødvendige beløb bør tildeles mekanismer, der sikrer prioritering af 

offentlige forskningsbehov og et retfærdigt offentligt investeringsafkast; påpeger, at 

sundhedsdeterminanterne er brede og bl.a. omfatter fødevarer, miljø og livsstil; opfordrer 

derfor til, at der anlægges en "One Health"-tilgang, b.la. inden for FoU-politikken; 

21. mener, at en kombination af tilskud og innovative finansielle instrumenter vedrørende 

innovation, informations- og kommunikationsteknologi og energiinfrastruktur, herunder 

Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer (EFSI), kunne lette 

projektgennemførelsen og stimulere og sikre privat finansiering; 

22. opfordrer til en revideret EFSI, som opfylder sin rolle med hensyn til økonomisk 

additionalitet, som fremmer projekter med anerkendte positive eksterne virkninger, men 

større risici, end hvad den private sektor er rede til at påtage sig alene, og som vil gøre det 

muligt at bygge bro mellem forskning og markedet og fokusere på at fremme 

markedsinnovation; opfordrer til væsentligt at styrke Det Europæiske Centrum for 

Investeringsrådgivnings rolle og kapacitet, navnlig gennem en proaktiv rolle i forbindelse 

med forberedelsen af projekter; minder om, at finansieringen af EFSI under den næste 

FFR ikke bør medføre negative finansielle indvirkninger på andre programmer; 

23. opfordrer Kommissionen til gennem FFR at udarbejde en samlet, sammenhængende og 

langsigtet industripolitisk ramme for de kulturelle og kreative industrier for at øge deres 

konkurrenceevne og gøre dem i stand til at opfylde deres potentiale med hensyn til at 

skabe kvalitetsjob og vækst til gavn for Unionen; efterlyser yderligere forbindelser 

mellem rammeprogrammet for forskning og innovation og programmet Et Kreativt 

Europa; opfordrer Kommissionen til at overholde artikel 167, stk. 4, i traktaten om Den 

Europæiske Unions funktionsmåde og etablere de kulturelle og kreative industrier som en 

horisontal prioritet inden for EU-støtteordninger og -programmer, navnlig i 

rammeprogrammet for forskning og innovation, EU-programmet for beskæftigelse og 

social innovation og ESI-fondene; 

24. opfordrer Kommissionen til i den næste FFR at foreslå reguleringsprocedurer til at 

fremme, anspore til og – med støtte fra EU-agenturerne – koordinere synergier mellem de 

europæiske struktur- og investeringsfonde (ESI-fondene), CEF, Et Kreativt Europa og 

Horisont 2020 i forbindelse med FoU-relaterede projekter, der kan hjælpe med at opbygge 

innovationskapacitet i regioner, der klarer sig dårligt; opfordrer til en mere aktiv 

inddragelse af Kommissionen i koordineringen af FoU-projekter på tværs af forskellige 

europæiske fonde under forskellige udgiftsområder, herunder strategier til intelligent 

specialisering og i revisionen af statsstøttereglerne;  
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25. understreger, at det næste EU-budget bør omfatte tilstrækkelige bevillinger til 

rumforskning for at fortsætte og videreudvikle rumprogrammerne Galileo, Egnos og 

Copernicus ved at tage hensyn til nye brugerbehov og EU's politiske prioriteter og navnlig 

øge cybersikkerheden og dække planlægningsprogrammer, nye teknologier og 

overvågning og sporing i rummet; 

26. mener helt klart, at bevillingerne til rumforskning skal være højere i det 9. rammeprogram 

end under Horisont 2020, og at der skal afsættes de nødvendige beløb til det fremtidige 

fælles teknologiinitiativ (JTI) om innovative materialer til rumfartsudstyr samt til at bringe 

udtjent udstyr ud af kredsløb (deorbiting) for at styrke konkurrenceevnen for EU's 

ruminnovation; opfordrer til etablering af et integreret program for statslig 

satellitkommunikation (GOVSATCOM), der kan sikre omkostningseffektiv og sikker 

kommunikation mellem europæiske offentlige myndigheder; minder om sit mangeårige 

synspunkt om, at støtterammen for overvågning og sporing i rummet (SST) bør omdannes 

til et EU-program og dets mandat udvides, og mener, at budgettet til denne virksomhed 

bør forhøjes i overensstemmelse hermed; 

27. gør opmærksom på den europæiske forsvarsfond og Kommissionens seneste forslag til et 

program for udvikling af den europæiske forsvarsindustri, som er tiltænkt at dække 

perioden 2019-2020; noterer sig, at Kommissionen har til hensigt både at fremlægge et 

mere omfattende program for udvikling af forsvarsindustrien og et program til støtte af 

forskningen på forsvarsområdet til fordel for alle medlemsstater og for at indlede en 

teknologisk udvikling, der kan nå andre dele af samfundet; mener, at disse 

forsvarsrelaterede programmer i den næste FFR bør finansieres via supplerende midler og 

således ikke bør berøre budgetmæssige ambitioner for de eksisterende programmer; 

28. gentager sin holdning om, at eventuelle nye politiske forpligtelser bør finansieres med nye 

bevillinger og ikke gennem fleksibilitetsinstrumenter eller omfordeling af bevillinger fra 

eksisterende programmer; anmoder om, at der sikres tilstrækkelige ressourcer til de 

eksisterende programmer under ansvarsområdet for Parlamentets ITRE-udvalg; 

29. minder om betydningen af øget fleksibilitet, der giver mulighed for at mobilisere 

yderligere ressourcer til at reagere på uforudsete situationer; understreger imidlertid, at en 

intensiv anvendelse af FFR's fleksibilitetsinstrumenter ikke er den bedste måde til at 

tackle komplicerede kriser, der sandsynligvis vil fortsætte; er overbevist om, at det er 

afgørende, at EU's nye egne ressourcer og indtægter indføres i EU-budgettet for at bringe 

den næste FFR op på et niveau, der svarer til Unionens faktiske behov og politiske 

ambitioner inden for ITRE-relaterede områder; kræver, at de muligheder, der foreslås i 

rapporten fra Gruppen på Højt Plan vedrørende Egne Indtægter, overvejes nøje; opfordrer 

til, at der etableres en forbindelse mellem finansieringen af EU's budget og de politiske 

områder, hvor EU har udløst prisreduktioner, f.eks. energi- og 

telekommunikationspolitikker, som den mest effektive og markedsneutrale tilgang; 

30. bemærker, at den næste FFR skal tage højde for, at Det Forenede Kongerige forlader EU, 

og for de konsekvenser, som det indebærer for EU-budgettet; udtrykker ønske om, at EU's 

programmer inden for ITRE's ansvarsområde kan fortsætte uændret, og at der træffes 

passende foranstaltninger for at opfylde dette ønske; 

31. opfordrer Kommissionen til at evaluere alle vurderinger af forskellige politikker og 

finansielle instrumenter, herunder dets energirelaterede finansielle instrumenter og midler, 
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navnlig for så vidt angår resultater, og til at anvende disse evalueringer ved udarbejdelsen 

af den nye FFR; 

32. minder om, at Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder (ACER) 

og Det Europæiske Agentur for Net- og Informationssikkerhed (ENISA) har fået 

overdraget et større ansvar og derfor har brug for tilstrækkelige ressourcer til at udføre alle 

deres opgaver, både nye og gamle; understreger, at Det Europæiske GNSS-Agentur 

(GSA) og Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk 

Kommunikation (BEREC) også har brug for tilstrækkelige ressourcer til at opfylde deres 

opgaver korrekt og effektivt; kræver tilstrækkelig finansiering og personale til alle 

agenturer, der henhører under ITRE's ansvarsområde, således at de har kapacitet til at 

udføre deres opgaver på tilfredsstillende vis; 

33. mener, at den fremtidige FFR bør sikre størst mulig forudsigelighed og fleksibilitet, 

således at den kan udnyttes fuldt ud; mener desuden, at den fremtidige FFR bør sikre, at et 

eventuelt overskud fra underudnyttelse af EU-budgettet og frigørelser, som skyldes 

manglende gennemførelse, bør stilles til rådighed igen i EU-budgettet.  
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