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FÖRSLAG 

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

utskott infoga följande förslag i det förslag till resolution som antas: 

1. Europaparlamentet motsätter sig rådets minskning av åtagandebemyndigandena med 

3,61 % och av betalningsbemyndigandena med 0,22 % för budgetposter som rör 

ITRE-utskottet inom rubrik 1a i unionens budget för 2019 jämfört med kommissionens 

förslag. Parlamentet noterar ökningen i kommissionens förslag av 

åtagandebemyndigandena med 3,9 % och av betalningsbemyndigandena med 1,8 % för 

budgetposter som rör ITRE-utskottets ansvarsområde inom rubrik 1a i unionens budget 

jämfört med 2018. Parlamentet välkomnar vidare fokuseringen i 2019 års budget på 

tillväxt, innovation, konkurrenskraft, digitalisering, hållbarhet, klimatförändringar och 

övergången till en ekonomi som präglas av hög energieffektivitet och baserar sig på 

förnybar energi, i överensstämmelse med Parisavtalet, och på framgången för unga och 

kvinnliga forskare och entreprenörer. 

2. Europaparlamentet anser att forskning, små och medelstora företag och konkurrenskraft 

även i fortsättningen kommer att bidra på ett avgörande sätt till skapandet av 

arbetstillfällen och tillväxt över hela unionen. Parlamentet anser att budgetanslagen 

2019 för de framgångsrika programmen Horisont 2020 och Cosme måste vara 

tillräckliga för att säkra deras fortsatta verksamhet. 

3. Europaparlamentet betonar behovet av att utveckla ledarskap inom innovation och 

banbrytande teknik. Parlamentet beklagar därför de betydande nedskärningar som rådet 

gjort på 0,3 miljarder EUR i åtagandebemyndiganden och 18 miljoner EUR 

i betalningsbemyndiganden i fråga om den gemensamma strategiska ramen för 

forskning och innovation, vilket får en överväldigande negativ inverkan på Horisont 

2020. Parlamentet beklagar särskilt nedskärningarna i relevanta budgetposter, såsom 

Förstärkning av forskningen om framtida och ny teknik och Förstärkning av europeisk 

forskningsinfrastruktur, vilka syftar till att höja levnadsstandarden, förbättra tillgången 

till kunskap samt främja social och ekonomisk utveckling. Parlamentet noterar den 

föreslagna ökningen i kommissionens förslag med 8,5 % för Horisont 2020 

i åtagandebemyndiganden för 2019 års allmänna budget. Parlamentet påminner om den 

stora underfinansieringen av Horisont 2020 inom ramen för den fleråriga budgetramen 

2014–2020, vilket resulterar i en lägre andel (11,6 % och så lågt som 3 % för vissa 

program) framgångsrika ansökningar än under den föregående fleråriga budgetramen, 

och därmed att färre högkvalitativa projekt inom forskning och innovation får 

EU-medel. Parlamentet upprepar därför att det är mycket oroat över den låga 

finansieringsnivå för Horisont Europa som kommissionen föreslagit för nästa fleråriga 

budgetram, och avser att säkerställa ett absolut minimum på 120 miljarder EUR i 2018 

års priser för detta program under de kommande förhandlingarna om den fleråriga 

budgetramen för 2021–2027, och understryker sin ståndpunkt att klimatrelaterade 

utgifter enligt Parisavtalet bör ökas betydligt jämfört med den nuvarande fleråriga 

budgetramen. 

4. Europaparlamentet anser att 2019 års budget bör användas för att stödja alla relevanta 

instrument för att bekämpa ungdomsarbetslösheten, i synnerhet i ekonomiskt eftersatta 

regioner i EU, med fokus på främjande av företag och digitala färdigheter. 
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5. Europaparlamentet konstaterar betydelsen och resultaten av Europeiska fonden för 

strategiska investeringar (Efsi). Parlamentet beklagar att man för att säkra extra 

finansiering för Efsi var tvungen att minska anslagen till Horisont 2020. Parlamentet 

betonar att unionens allmänna budget inte ska finansiera nya initiativ på bekostnad av 

unionens befintliga program och politik. Parlamentet avser att fullgöra sitt åtagande från 

Efsi-förhandlingarna, dvs. att så långt som möjligt minska konsekvenserna för detta 

program och öka anslagen för 2019 för de berörda budgetposterna. 

6. Europaparlamentet erinrar om vikten av att främja omfattande synergier mellan 

FSE:s transportdel och FSE:s digitala del i syfte att maximera den finansiella 

hävstången för projekt som syftar till att stimulera digitaliseringen av 

TEN-T-korridorerna. 

7. Europaparlamentet betonar vikten av att fullborda energiunionen samtidigt som de 

europeiska klimatmålen nås genom att uppfylla Parisavtalet och FN:s mål för hållbar 

utveckling. Parlamentet noterar kraven, i sitt betänkande om att påskynda innovationen 

för ren energi (2017/2084 (INI)), avseende större samstämmighet mellan unionens 

åtaganden enligt Parisavtalet och dess finansieringspolitik för de fem ömsesidigt 

stödjande dimensionerna av energiunionen. Parlamentet påminner i detta sammanhang 

om den antagna principen om ”energieffektivitet först” och unionens mål att bli 

världsledande inom förnybar energi. Parlamentet uppmanar kommissionen att 

tillhandahålla nödvändig finansiering för investeringar på dessa områden samt för 

hållbar utveckling, ta itu med energifattigdom och rättvis övergång och garantera lika 

villkor för industrin i processen för att gå över till renare produktionsprocesser i syfte att 

uppnå en koldioxidsnål ekonomi 2050. Parlamentet välkomnar i detta avseende 

kommissionens uppskattningar att klimatutgifterna kommer att uppgå till 20,1 % i 2019 

års budget, men upprepar att detta förslag kommer att innebära att endast 19,3 % av 

unionens budget för 2014–2020 går till klimatrelaterade åtgärder. Parlamentet anser att 

man för att uppnå dessa mål bör bibehålla nödvändiga medel för FSE. Parlamentet är 

oroat över de betydande nedskärningar som rådet gjort i åtagande- och 

betalningsbemyndigandena för FSE-energi. 

8. Europaparlamentet är medvetet om vikten av budgetposterna för samhällsutmaningar, 

särskilt budgetposten för bättre livslång hälsa och välbefinnande, för att höja 

levnadsstandarden i unionen. Parlamentet uppmuntrar kommissionen att bevara en 

tillräcklig finansiering för sådana syften och beklagar rådets föreslagna minskningar. 

9. Europaparlamentet understryker vikten av att uppnå målen för den digitala inre 

marknaden för att öka unionens digitalisering och främja den digitala delaktigheten när 

det gäller unionens ekonomi, offentliga sektor och medborgare. Parlamentet inser i detta 

sammanhang vikten av initiativ såsom WIFI4EU. Parlamentet beklagar rådets 

nedskärningar avseende detta initiativ. 

10. Europaparlamentet betonar att små och medelstora företag är en viktig del av den 

europeiska ekonomin eftersom de tillhandahåller många arbetstillfällen inom unionen 

och anser att man bör inrätta ett gynnsamt företagsklimat för små och medelstora 

företag samt främja kluster och nätverk för små och medelstora företag. Parlamentet 

noterar dock med djup oro rådets nedskärningar i instrumentet för små och medelstora 

företag, vilket sänder ett motsägelsefullt budskap till de europeiska företagen. 
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11. Europaparlamentet uppmärksammar det europeiska försvarsindustriella 

utvecklingsprogrammet (EDIDP). Parlamentet betonar att en sådan verksamhet bör 

förses med nya resurser med hänsyn till dess väsentliga inverkan på unionens budget. 

Parlamentet oroar sig över rådets nedskärningar av anslagen till FSE och europeiska 

rymdprogram, så som Ledarskap i rymden och Copernicus, för att finansiera EDIDP, 

eftersom finansiella medel inte bör tas från civila program för att stödja program på 

försvarsområdet. 

12. Europaparlamentet understryker behovet av att reformera den europeiska 

rörlighetssektorn för att åstadkomma hållbara, rena och konkurrenskraftiga transporter 

i unionen, se till att unionens bilindustri är redo för framtiden och för att uppnå våra 

klimatmål. Parlamentet betonar därför behovet av tillräcklig finansiering för program 

som stöder dessa mål, t.ex. FSE-Transport och det gemensamma företaget för 

bränsleceller och vätgas 2 (FCH 2). Parlamentet är sålunda bekymrat över rådets 

nedskärningar av anslagen för dessa program. 

13. Europaparlamentet påminner om vikten av tillräckliga ekonomiska resurser och 

personalresurser för alla byråer som omfattas av ITRE-utskottets ansvarsområde för att 

säkerställa att de kan fullgöra sina uppgifter. Parlamentet betonar att 

personalminskningen med 5 % och omplaceringspoolen avslutas med denna allmänna 

budget och uppmanar kommissionen att avstå från liknande åtgärder i framtiden. 

Parlamentet insisterar på att resurserna ökas i enlighet med ökningen av de berörda 

byråernas uppgifter. Parlamentet välkomnar i detta sammanhang personalökningen för 

Enisa och GSA. Parlamentet noterar med oro att ökningen är otillräcklig, och begär 

också en personalökning för Acer, för att de ska kunna fullgöra sitt uppdrag, inbegripet 

behovet av att rekrytera och behålla högt specialiserade experter och planera för 

framtida roller och ansvarsområden. 

14. Europaparlamentet betonar att eftersom Förenade kungariket har meddelat att man 

kommer att bidra till budgetarna för 2019 och 2020 förväntas Förenade kungarikets 

utträde ur unionen inte direkt påverka program som omfattas av ITRE-utskottets 

ansvarsområde. 

15. Europaparlamentet betonar att om unionen inte uppfyller sina rättsliga och politiska 

åtaganden i fråga om betalningsbemyndiganden skulle detta allvarligt påverka dess 

tillförlitlighet och tilliten till att EU-institutionerna är kapabla att fullgöra sin roll. 

Parlamentet betonar att detta förstärks ytterligare av att unionen närmar sig slutet av den 

nuvarande fleråriga budgetramen och att genomförandet av de fleråriga programmen 

därför måste gå framåt snabbare. 
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