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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. afviser Rådets nedskæring på 3,61 % i forpligtelsesbevillinger og 0,22 % i 

betalingsbevillinger på budgetposterne, der henhører under ITRE-udvalgets 

sagsområder under udgiftsområde 1a i Unionens budget for 2019, i forhold til 

Kommissionens forslag; noterer sig i Kommissionens forslag forhøjelsen på 3,9 % i 

forpligtelsesbevillinger og 1,8 % i betalingsbevillinger på de budgetposter, der henhører 

under ITRE-udvalgets sagsområder under udgiftsområde 1a i Unionens budget, i 

forhold til 2018; glæder sig over det fokus, som budgettet for 2019 sætter på vækst, 

innovation, konkurrenceevne, digitalisering, bæredygtighed, klimaforandringer og 

overgangen til en højeffektiv økonomi baseret på vedvarende energikilder i 

overensstemmelse med Parisaftalen, samt på den succes, der er opnået med hensyn til 

unge og kvindelige forskere og iværksættere; 

2. mener, at forskning, SMV'er og konkurrenceevne fortsat vil yde et væsentligt bidrag til 

jobskabelse og vækst i hele Unionen; mener, at det budget, som er blevet afsat til det 

succesrige Horisont 2020 og Cosme-programmet i 2019 bør være tilstrækkeligt til at 

sikre programmernes videreførelse; 

3. understreger nødvendigheden af at udvikle lederskab inden for innovation og 

banebrydende teknologier; beklager derfor Rådets markante nedskæring af 

forpligtelsesbevillingerne på 0,3 mia. EUR og betalingsbevillingerne på 18 mio. EUR 

inden for den fælles strategiske ramme for forskning og innovation, som vil have en 

voldsom negativ indvirkning på Horisont 2020, og beklager især nedskæringer på de 

relevante budgetposter, såsom posterne til styrkelse af forskning i fremtidige og 

fremspirende teknologier og til styrkelse af den europæiske forskningsinfrastruktur, der 

gør det muligt at forbedre levestandarden, lette adgangen til viden og fremme den 

sociale og økonomiske udvikling; noterer sig den i Kommissionens forslag foreslåede 

forhøjelse af forpligtelsesbevillingerne til Horisont 2020 på 8,5 % i det almindelige 

budget for 2019; minder om den store underfinansiering af Horisont 2020 under FFR 

2014-2020, som resulterer i en lavere succesrate (11,6 % og helt ned til 3 % for nogle 

programmer) for ansøgninger end i den foregående FFR-periode, hvilket betyder, at 

færre projekter af høj kvalitet inden for forskning og innovation modtager EU-

finansiering; gentager derfor sin dybe bekymring med hensyn til det uambitiøse 

finansieringsniveau for Horisont Europa, som Kommissionen har foreslået for den 

næste FFR, og agter at sikre minimum 120 mia. EUR i 2018-priser til dette program i 

løbet af de kommende forhandlinger om FFR 2021-2027 og understreger sin holdning 

om, at klimarelaterede udgifter i medfør af Parisaftalen bør øges markant i forhold til 

den nuværende FFR; 

4. mener, at 2019-budgettet bør anvendes til at understøtte alle relevante instrumenter, som 

har til formål at bekæmpe ungdomsarbejdsløshed, navnlig i de EU-regioner, som halter 

bagud i økonomisk henseende, idet der bør fokuseres på erhvervsfremme og fremme af 

digitale færdigheder; 

5. anerkender vigtigheden af og den succes, som kan noteres i forbindelse med Den 
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Europæiske Fond for Strategiske Investeringer (EFSI); beklager, at det var nødvendigt 

at skære midlerne til Horisont 2020 ned med henblik på at sikre yderligere finansiering 

til Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer; understreger, at Unionens 

almindelige budget ikke bør finansiere nye initiativer på bekostning af eksisterende EU-

programmer og -politikker; agter at leve op til de tilsagn, som Parlamentet gav under 

EFSI-forhandlingerne, med henblik på i videst muligt omfang at mindske indvirkningen 

på dette program og forhøje bevillingerne til de berørte budgetposter for 2019; 

6. minder om vigtigheden af at fremme omfattende synergier mellem CEF-transport og 

CEF-digital med henblik på at maksimere den finansielle løftestang til projekter, som 

har til formål at fremme digitaliseringen af TEN-T-korridorerne; 

7. fremhæver vigtigheden af at fuldende energiunionen og af samtidig at nå de europæiske 

klimamål ved at opfylde Parisaftalen og FN's mål for bæredygtig udvikling; peger på 

Europa-Parlamentets krav i betænkningen om hurtigere innovation inden for ren energi 

(2017/2084 (INI)) om større sammenhæng mellem Unionens forpligtelser i henhold til 

Parisaftalen og dens finansieringspolitikker for energiunionens fem gensidigt støttende 

dimensioner; minder i denne forbindelse om det vedtagne princip om "energieffektivitet 

først" samt Unionens mål om at blive førende inden for vedvarende energi; opfordrer 

indtrængende Kommissionen til at stille de nødvendige midler til rådighed til 

investeringer inden for disse områder samt til bæredygtig udvikling med henblik på at 

bekæmpe energifattigdom og sikre en retfærdig omstilling og til at sikre industrien lige 

vilkår i overgangsprocessen til renere produktionsprocesser med henblik på at opnå en 

kulstoffri økonom i 2050; glæder sig i denne forbindelse over Kommissionens skøn om, 

at klimaudgifterne vil nå op på 20,1 % i budgettet for 2019, men gentager, at dette 

forslag kun vil lade 19,3 % af Unionens budget for 2014-2020 blive afsat til 

klimarelaterede foranstaltninger; mener, at det for at nå disse mål er nødvendigt at 

opretholde de nødvendige midler til CEF; er bekymret over Rådets markante 

nedskæring af forpligtelses- og betalingsbevillingerne til programmet CEF-Energi; 

8. er opmærksom på den store betydning af budgetposterne til samfundsmæssige 

udfordringer og mere specifikt af budgetposten til forbedring af livslang sundhed og 

velfærd med henblik på at øge levestandarden i Unionen; opfordrer Kommissionen til at 

opretholde tilstrækkelige midler til sådanne formål og beklager Rådets foreslåede 

nedskæringer; 

9. understreger betydningen af at nå målene for det digitale indre marked for at forbedre 

digitaliseringen i Unionen og den digitale inklusion af den europæiske økonomi, den 

offentlige sektor og borgerne; anerkender i den forbindelse betydningen af initiativer 

som WIFI4EU; beklager dybt Rådets nedskæring af midlerne til dette initiativ; 

10. understreger, at SMV'er er en vigtig del af den europæiske økonomi, idet de giver 

ansættelse til et stort antal personer i Unionen, og konstaterer behovet for at skabe et 

SMV-venligt erhvervsklima samt at støtte SMV-klynger og -netværk; bemærker 

imidlertid med dyb bekymring Rådets nedskæring af midlerne til SMV-instrumentet, 

som sender et modstridende signal til europæiske virksomheder; 

11. noterer sig programmet for udvikling af den europæiske forsvarsindustri (EDIDP); 

understreger, at en sådan aktivitet bør tildeles nye midler i betragtning af dens 

betydelige indvirkning på Unionens budget; er bekymret over Rådets nedskæring af 
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midlerne til CEF og til de europæiske rumprogrammer, såsom lederskab i rummet og 

Copernicus, med henblik på at finansiere EDIDP, eftersom midler til civile programmer 

ikke bør trækkes tilbage til fordel for at yde støtte til programmer på forsvarsområdet; 

12. understreger behovet for at reformere den europæiske mobilitetssektor for at opnå en 

bæredygtig, ren og konkurrencedygtig transport i Unionen samt for at gøre EU's 

bilindustri klar til fremtiden og nå vores klimamål; understreger derfor, at der er behov 

for at sikre tilstrækkelige midler til programmer, der støtter mål som CEF-Transport og 

fællesforetagendet for brændselsceller og brint 2 (BCB 2); er således bekymret over 

Rådets nedskæring af midlerne til disse programmer; 

13. minder om vigtigheden af at sikre tilstrækkelige finansielle og personalemæssige 

ressourcer til alle de agenturer, som er omfattet af ITRE's sagsområder, for at sikre, at 

de kan udføre deres opgaver på behørig vis; understreger, at personalenedskæringen på 

5 % og omrokeringspuljen ophører med dette almindelige budget, og opfordrer 

Kommissionen til at afstå fra lignende aktioner i fremtiden; insisterer på, at ressourcerne 

øges i overensstemmelse med de berørte agenturers øgede opgaver; glæder sig i den 

forbindelse over stigningen i antallet af ansatte i ENISA og GSA; bemærker med 

bekymring, at disse forhøjelser er utilstrækkelige, og opfordrer også til en forøgelse af 

personalet i ACER, hvis de pågældende agenturer skal opfylde deres mandat, herunder 

behovet for at ansætte og vedligeholde højt specialiserede eksperter og planlægge 

fremtidige roller og ansvarsområder; 

14. understreger, at Det Forenede Kongeriges udtrædelse af Unionen ikke forventes at få 

direkte konsekvenser for programmer, der er omfattet af ITRE's sagsområder, eftersom 

Det Forenede Kongerige har meddelt, at det vil bidrage til budgetterne for 2019 og 

2020; 

15. understreger, at en undladelse af at opfylde sine juridiske og politiske forpligtelser med 

hensyn til betalingsbevillinger fra Unionens side ville skade dens pålidelighed og få 

alvorlige negative konsekvenser for tilliden til, at EU-institutionerne er i stand til at 

udfylde deres rolle, og påpeger, at dette styrkes af det forhold, at EU nærmer sig 

afslutningen på den nuværende FFR, og at gennemførelsen af de flerårige programmer 

skal ske hurtigt. 
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