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FORSLAG

Udvalget om Industri, Forskning og Energi opfordrer Budgetudvalget, som er 
korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i den betænkning, det vedtager:

1. understreger, at FFR 2021-27 ikke bør indskrænkes i størrelse i forhold til 2020-niveauer, 
selv ikke i tilfælde af brexit, og at nye EU-initiativer skal ledsages af nye og tilstrækkelige 
finansielle ressourcer og behandles under den fælles beslutningsprocedure; understreger, 
at navnlig EU's langsigtede politikprioriteter såsom beskæftigelsesfremme og 
vækstskabelse, indfrielse af en fremtidsorienteret og konkurrencedygtig europæisk 
industri og bekæmpelse af klimaforandringer gennem overgang til en kulstoffattig 
økonomi skal understøttes af tilstrækkelige ressourcer og fortsat bør være fokusområder 
under det næste FFR-program;

2. fremhæver, at nøje efterlevelse af retsstatsprincippet er en essentiel forudsætning for 
forsvarlig økonomisk forvaltning og virkningsfuld EU-finansiering; støtter derfor den nye 
mekanisme, der vil sætte Kommissionen i stand til at træffe virkningsfulde og 
hensigtsmæssige foranstaltninger i tilfælde af risiko for økonomiske tab forårsaget af 
generaliserede mangler ved retsstatsforholdene i en medlemsstat, navnlig hvad angår 
imødegåelse af storstilet korruption;

3. opfordrer til en klar metodologi for præsentation af tallene på grundlag af faste priser;

4. minder om, at finansieringspolitikker og -projekter bør være i overensstemmelse med 
klima- og energimålene og de forpligtelser, der er indgået i henhold til Parisaftalen; 
opfordrer til en forhøjelse af forpligtelsesbevillingerne til klimamål til 30 % 
klimarelaterede udgifter i FFR 2021-27 med henblik på at lette og tilsikre overgangen til 
en kulstoffri økonomi pr. 2050;

5. gentager Parlamentets opfordring til et øget samlet budget på mindst 120 mia. EUR i faste 
priser til Horisont Europa med henblik på at blive i stand til at reagere hensigtsmæssigt på 
samfundsmæssige udfordringer, sikre EU's globale konkurrenceevne, menneskers velfærd 
og videnskabeligt og industrielt lederskab og for at bistå med at indfri de mål, der er 
fastsat i FN-verdensmålene for bæredygtig udvikling og i Parisaftalen; understreger 
behovet for, at investeringer under Horisont Europa fokuseres på forskning og udvikling 
og på at tilføre samfundet de teknologiske og ikke-teknologiske løsninger, der kan 
imødegå presserende samfundsmæssige udfordringer såsom bekæmpelse af 
klimaforandringer, overgangen til bæredygtig og vedvarende energi, en energi- og 
ressourceeffektiv, giftfri cirkulær økonomi, bæredygtige fødevare- og landbrugspraksisser 
og et økonomisk overkommeligt sundhedsvæsen; glæder sig over den mulighed, der blev 
indført med forordningen om fælles bestemmelser, for at overføre finansielle bevillinger 
til programmer fra én fond til en anden, og tilskynder alle territorier til at udvikle deres 
forskningspotentiale; mener, at passende betingelser og mekanismer for sådanne 
overførsler bør videreudvikles for at sikre overensstemmelse med strukturfondene og for 
at undgå dobbelt revisionsarbejde; understreger, at økonomisk støtte fra Horisont Europa 
bør stilles til rådighed for støttemodtagerne gennem en hurtig, bottom-up-baseret og 
mindre administrativ proces og ved at yde teknisk bistand, der kan lede støttemodtagerne 
henimod de mest hensigtsmæssige midler; mener endvidere, at der bør tilskyndes til 
synergier med andre programmer og finansieringsinstrumenter, samtidig med at der 
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tilstræbes maksimal administrativ forenkling;

6. mener, navnlig i betragtning af ambitionsniveauet om at gøre Horisont Europa mere 
fleksibelt, at udgiftsprioriteterne for hvert program bør fastsættes i lovgivningen bag 
rammeprogrammet, ikke i FFR-aftalen;

7. tilslutter sig, at der afsættes 3,5 mia. EUR til InvestEU; understreger dog på det kraftigste, 
at disse budgetmidler ikke skal tages fra finansieringen til Horisont-programmet, men bør 
være supplerende; mener, at politikområdet forskning, innovation og digitalisering under 
InvestEU bør underlægges samme regler som det vellykkede InnovFin-instrument, 
efterleve alle de gældende kriterier og dække den højeste risikotranche;

8. glæder sig over det beløb, der er afsat til energiområdet og det digitale område i 
Connecting Europe-faciliteten (CEF), der har til formål at lukke de manglende led i 
Europas energimæssige og digitale rygrad ved at støtte udviklingen af højtydende, 
bæredygtige og effektivt sammenkoblede tværeuropæiske netværk inden for områderne 
energi og digitale tjenesteydelser i fuld overensstemmelse med EU's langsigtede energi-
og klimamålsætninger; mener, at CEF bør være mere ambitiøs med hensyn til spørgsmålet 
om synergier, hvilket også er anført i dens midtvejsevaluering, navnlig for bedre at 
udnytte synergierne mellem transportinfrastruktur, digital infrastruktur og 
energiinfrastruktur; minder om, at overgangen til et CO2-fattigt system er 
omdrejningspunktet for CEF;

9. fremhæver effektiviteten af den centraliserede forvaltningsstruktur, der er etableret ved 
hjælp af CEF-forordningen; bemærker, at den del fra Samhørighedsfonden, der er blevet 
overført til CEF, har været en stor succes, og at de berørte medlemsstaters tilfredshed 
åbner mulighed for at overveje at udvide denne mekanisme under den næste FFR; foreslår 
under disse omstændigheder, at en beløbsramme på 20 mia. EUR fra Den Europæiske 
Fond for Regionaludvikling (EFRU) allokeres til CEF, samtidig med at der fastsættes 
samme forvaltningsregler som dem, der gælder for overførsel af forvaltningen af 
Samhørighedsfonden til CEF; mener, at dette forslag i betragtning af den store forskel 
mellem de ressourcer, der er til rådighed, og behovene, vil kunne skabe betydelige 
fremskridt for TEN-E-projekter i Europa;

10. glæder sig overordnet set over Kommissionens forslag om at afsætte 16 mia. EUR til det 
nye europæiske rumprogram; opfordrer dog til en moderat forhøjelse af programmets 
samlede budget; understreger for så vidt angår programmets komponenter, at der er behov 
for en mere ambitiøs finansieringsramme til SSA og GOVSATCOM, samtidig med at 
budgetmidlerne øremærket til Copernicus- og Galileo-komponenterne fasholdes på det 
nuværende niveau eller øges en anelse; anser det for ekstremt vigtigt at garantere 
kontinuiteten i de to flagskibskomponenter, Galileo og Copernicus, og til at tilsikre 
funktionsdygtigheden af de to nye initiativer, GOVSATCOM og SSA, der skal håndtere 
de voksende problemer med sikkerheden inden for ruminfrastruktur og 
satellitkommunikation;

11. glæder sig over, at der er afsat mindst 9 194 mia. EUR til programmet for et digitalt 
Europa, der skal opbygge EU's digitale kapaciteter, navnlig hvad angår kunstig intelligens, 
cybersikkerhed og højtydende databehandling, og samtidig styrke den digitale omstilling 
af økonomien og samfundet ved at understøtte digitale færdigheder; understreger 
betydningen af tæt samarbejde med Horisont Europa, CEF og de europæiske struktur- og 
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investeringsfonde;

12. fastholder, at det er nødvendigt at sikre tilstrækkelig finansiering af et program for EU's 
tiltag til at forbedre virksomhedernes konkurrenceevne med særlig vægt på små og 
mellemstore virksomheder (SMV'er); bemærker, at et SMV-orienteret program bør 
supplere andre EU-programmer og tillige bør bygge på de solide erfaringer fra det 
foregående program (Cosme) med henblik på at forbedre adgangen til markeder i og uden 
for Unionen, forbedre rammevilkårene for virksomheder og virksomhedernes 
konkurrenceevne samt fremme iværksætterinitiativer og iværksætterånd;

13. mener, at der i energisektoren bør lægges vægt på energisikkerhed, energieffektivitet, 
udvidet brug af vedvarende energikilder, sektorsammenkobling, intelligent og moderne 
infrastruktur, forbrugerindflydelse og et velfungerende energimarked med øget handel og 
samarbejde på tværs af grænserne; mener, at det er af afgørende betydning at nå målet om 
elsammenkobling på mindst 15 % inden 2030; understreger, at den næste FFR bør 
fokusere på at nå energiunionens mål; understreger, at den næste FFR bør fokusere på at 
sikre dekarbonisering af den europæiske økonomi med henblik på at indfri målene for 
energiunionen, EU's klimamål og de bæredygtige udviklingsmål til gavn for EU og 
borgerne og navnlig støtte sårbare lavindkomsthusstande med risiko for energifattigdom i 
at opnå energieffektivitet;

14. understreger betydningen af nuklear sikkerhed og fremhæver behovet for at øge det beløb, 
der er afsat til programmet for bistand til nuklear dekommissionering af 
Ignalinaatomkraftværket i Litauen, fra 552 mio. EUR til 780 mio. EUR med henblik på i 
fyldestgørende grad at bistå Litauen med at imødegå den teknologiske udfordring 
forbundet med demonteringen af værkets grafit-reaktorkerner af Tjernobyl-typen og 
forebygge radiologiske risici og yderligere at begrænse den risiko, som EU-borgerne er 
udsat for;

15. beklager dybt, at dets opfordring til at oprette en retfærdig omstillingsfond for kul- og 
kulstofintensive regioner under den nye flerårige finansielle ramme (FFR) ikke var 
afspejlet i det nye FFR-forslag; gentager sin opfordring til, at der oprettes en fond for en 
retfærdig energiomstilling på EU-plan med et samlet budget på 5 mia. EUR med henblik 
på at støtte regioner med en høj andel af arbejdstagere i kul- og kulstofafhængige sektorer 
og samfund, der berøres negativt af denne omstilling; understreger endvidere, at der under 
denne fond bør sikres tilstrækkelige ressourcer til udarbejdelsen af inkluderende, lokale og 
retfærdige omstillingsstrategier og håndtering af samfundsmæssige, socioøkonomiske og 
miljømæssige indvirkninger sideløbende med omstillingen af anlæg og skabelsen af 
anstændige og varige job, sammen med omskoling og opkvalificering i rene processer og 
teknologier baseret på vedvarende energikilder eller energieffektive løsninger;

16. understreger behovet for at fastholde et tilstrækkeligt og klart budget på 13 mia. EUR til 
Den Europæiske Forsvarsfond for at højne vækst og konkurrenceevne inden for de 
europæiske forsvarsindustrier;

17. opfordrer til hensigtsmæssig finansiering af agenturer under ITRE's ressort for at sikre, at 
de har kapacitet til på behørig vis at varetage deres voksende antal opgaver;

18. opfordrer til en rettidig vedtagelse af FFR og de hertil knyttede retsgrundlag for at sikre en 
gnidningsløs overgang fra ét program til et andet og for at undgå forsinkelser i 
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gennemførelsen;

19. understreger behovet for en juridisk bindende og obligatorisk midtvejsrevision af FFR; 
mener, at det bør sikres, at Parlamentet er involveret i enhver revision af FFR;

20. bemærker, at midtvejsgennemgangen/-revisionen af FFR 2021-2027 er et centralt punkt i 
forvaltningen af EU's udgifter og har til formål at vurdere, hvorvidt 
investeringsprogrammerne udviser resultater, der svarer til de opstillede mål, og om de 
udviser tilstrækkelig absorptionskapacitet og skaber EU-merværdi; betoner, at 
midtvejsgennemgangen/-revisionen er en lejlighed til at foretage yderligere forenklinger 
på tværs af den samlede gennemførelsescyklus;

21. bemærker, at den næste FFR skal tage højde for Det Forenede Kongeriges udtræden af EU 
og for de konsekvenser, som dette indebærer for EU-budgettet; udtrykker ønske om, at 
EU-programmerne sorterende under ITRE kan fortsætte uhindret; glæder sig i denne 
forbindelse over Kommissionens forslag vedrørende moderniseringen af de eksisterende 
egne ressourcer og implementeringen af nye egne ressourcer såvel som afviklingen af de 
budgetmæssig kompensationer og forhøjelsen af loftet for egne ressourcer.



AD\1165147DA.docx 7/8 PE625.481v02-00

DA

PROCEDURE I RÅDGIVENDE UDVALG

Titel Interimsbetænkning om FFR 2021-2027 - Parlamentets holdning med 
henblik på en aftale

Referencer 2018/0166R(APP)

Korresponderende udvalg BUDG

Udtalelse fra
       Dato for meddelelse på plenarmødet

ITRE
13.9.2018

Ordfører for udtalelse
       Dato for valg

Jerzy Buzek
16.7.2018

Behandling i udvalg 10.9.2018

Dato for vedtagelse 9.10.2018

Resultat af den endelige afstemning +:
–:
0:

40
4
10

Til stede ved den endelige afstemning -
medlemmer

Zigmantas Balčytis, Bendt Bendtsen, Jonathan Bullock, Jerzy Buzek, 
Reinhard Bütikofer, Angelo Ciocca, Edward Czesak, Jakop Dalunde, 
Christian Ehler, Fredrick Federley, Ashley Fox, Theresa Griffin, Igor 
Gräzin, András Gyürk, Hans-Olaf Henkel, Eva Kaili, Barbara Kappel, 
Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jeppe Kofod, Jaromír Kohlíček, Peter 
Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, 
Christelle Lechevalier, Tilly Metz, Csaba Molnár, Nadine Morano, Dan 
Nica, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Carolina Punset, Julia 
Reda, Paul Rübig, Sven Schulze, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, 
Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Lieve 
Wierinck, Hermann Winkler, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho, Anna 
Záborská, Pilar del Castillo Vera

Til stede ved den endelige afstemning –
stedfortrædere

Pilar Ayuso, Pervenche Berès, Tamás Deutsch, Jens Geier, Françoise 
Grossetête, Benedek Jávor, Werner Langen, Sofia Sakorafa



PE625.481v02-00 8/8 AD\1165147DA.docx

DA

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB
I RÅDGIVENDE UDVALG

40 +

ALDE Fredrick Federley, Igor Gräzin, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Lieve 
Wierinck

ECR Edward Czesak, Hans-Olaf Henkel, Zdzisław Krasnodębski

PPE Pilar Ayuso, Bendt Bendtsen, Jerzy Buzek, Pilar del Castillo Vera, Tamás Deutsch, 
Françoise Grossetête, András Gyürk, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Werner Langen, 
Nadine Morano, Paul Rübig, Sven Schulze, Vladimir Urutchev, Hermann Winkler, 
Anna Záborská

S&D Zigmantas Balčytis, Pervenche Berès, Jens Geier, Theresa Griffin, Eva Kaili, Jeppe 
Kofod, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri, Csaba Molnár, Dan Nica, 
Miroslav Poche, Patrizia Toia, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Flavio 
Zanonato, Carlos Zorrinho

4 -

EFDD Jonathan Bullock

ENF Angelo Ciocca, Christelle Lechevalier

PPE Christian Ehler

10 0

ECR Ashley Fox

EFDD Dario Tamburrano

ENF Barbara Kappel

GUE/NGL Jaromír Kohlíček, Sofia Sakorafa

VERTS/ALE Reinhard Bütikofer, Jakop Dalunde, Benedek Jávor, Tilly Metz, Julia Reda

Tegnforklaring:
+ : for
- : imod
0 : hverken/eller


	1165147DA.docx

