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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. beklager, at det af Kommissionen foreslåede budget ligger 474,6 mio. EUR under loftet 
for udgiftsområde 1a, selv om de relevante programmer er overtegnede og let kan 
absorbere yderligere midler; understreger den fuldstændig afgørende betydning af 
programmerne under udgiftsområde 1a med hensyn til at styrke den 
innovationsbaserede økonomiske vækst og til at bidrage til omstillingen til et 
klimaneutralt samfund i overensstemmelse med Parisaftalen;

2. understreger vigtigheden af at udvikle lederskab inden for innovation og af en gradvis 
stigende og disruptiv forskning på området for avanceret teknologi med det formål at 
realisere Unionens politiske målsætninger og afviser derfor Rådets nedskæringer på i alt 
747,4 mio. EUR under udgiftsområde 1a, herunder 424,9 mio. EUR til den fælles 
strategiske ramme for forskning og innovation, især på relevante budgetposter til 
styrkelse af forskning i fremtidige og fremspirende teknologier, styrkelse af den 
europæiske forskningsinfrastruktur, herunder e-infrastrukturer og lederskab inden for 
informations- og kommunikationsteknologi, som også omfatter 28 mio. EUR til IKT-
delen af Connecting Europe-faciliteten og 20 mio. EUR til COSME, hvilket risikerer at 
underminere Unionens bestræbelser på at skabe bæredygtig vækst og beskæftigelse af 
høj kvalitet samt dens bestræbelser på at nå FN's mål for bæredygtig udvikling og et mål 
om kulstofneutralitet senest i 2050, uden at nogen lades i stikken;

3. mener, at der navnlig i det sidste år i den flerårige finansielle ramme (FFR) er behov for 
et ambitiøst budget under udgiftsområde 1a, således at der kan bygges bro til den 
kommende FFR, hvor det vil tage tid, før alle nye programmer bliver fuldt 
operationelle, med henblik på at sikre disse programmers fulde funktionalitet, så de kan 
fortsætte med at bidrage til at realisere Unionens politiske prioriteringer;

4. opfordrer derfor til at sikre et niveau af forpligtelsesbevillinger op til loftet for 
udgiftsområde 1a og til at anvende alle mulige fleksibilitetsinstrumenter under FFR-
forordningen samt den særlige bestemmelse i finansforordningen, som fastsætter, at 
frigjorte midler til forskningsprojekter kan genopføres med henblik på at sikre det højst 
mulige niveau af forpligtelsesbevillinger for 2020-budgettet;

5. minder om vigtigheden af forskning og innovation med hensyn til at tackle 
samfundsmæssige udfordringer og bidrage til bæredygtig udvikling og noterer sig 
overtegningen af forskellige programmer, såsom Horisont 2020 og COSME, som 
medfører en lavere succesrate for ansøgninger inden for rammerne af Horisont 2020 i 
forhold til den tidligere FFR-periode, hvilket betyder, at der på området for forskning og 
innovation vil kunne finansieres langt flere projekter, såfremt der kan stilles 
tilstrækkelig EU-finansiering til rådighed; understreger, at det er absolut nødvendigt at 
adressere dette behov ved hjælp af et mere ambitiøst budget for 2020 og ved at øge 
komplementariteten med andre EU-fonde, finansielle instrumenter, nationale 
programmer og private investeringer; mener, at Unionens midler til forskning og 
innovation særligt bør være til støtte for områder, der er berørt af alvorligt markedssvigt 
og oversete samfundsmæssige udfordringer; mener derfor, at frigjorte midler bør gøres 
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tilgængelige igen i overensstemmelse med finansforordningens artikel 15, stk. 3; minder 
om sin holdning om, at mindst 120 mio. EUR skal øremærkes til Horisont Europa i den 
næste FFR;

6 understreger, at SMV'er udgør en væsentlig del af Unionens økonomi, idet de 
tilvejebringer et stort antal arbejdspladser inden for Unionen; mener, at der er behov for 
at skabe et SMV-venligt erhvervsklima og for at støtte SMV-klynger og -netværk; 
glæder sig derfor over forøgelsen af SMV-instrumentet; noterer sig med bekymring 
Rådets nedskæringer på området for øget innovation til fordel for SMV'er, idet dette 
sender et modstridende signal til virksomheder i Unionen;

7. understreger, at realiseringen af målene for det digitale indre marked spiller en vigtig 
rolle med hensyn til at fremme Unionens digitalisering og den digitale inklusion af den 
europæiske økonomi, den offentlige sektor og af borgerne; anerkender i den forbindelse 
betydningen af initiativer som WiFi4EU; beklager Rådets foreslåede nedskæringer i 
forbindelse med dette initiativ;

8 understreger behovet for at reformere Unionens mobilitetssektor med henblik på at opnå 
en bæredygtig, ren og konkurrencedygtig transport i Unionen samt på at gøre EU's 
bilindustri klar til fremtiden og nå vores klimamål; understreger derfor behovet for at 
sikre, at der stilles tilstrækkelige midler til rådighed for programmer, der støtter disse 
mål, som f.eks. Horisont, CEF-Transport og fællesforetagendet for brændselsceller og 
brint 2 (BCB 2); er derfor bekymret over virkningerne af Rådets foreslåede 
nedskæringer med hensyn til at opnå et EU-transportsystem, der er ressourceeffektivt, 
miljøvenligt, sikkert og ukompliceret;

9 beklager dybt, at det budget, som Kommissionen har foreslået, endnu en gang er langt 
under det, som ACER har anmodet om, og at dette risikerer at bringe ACER's funktion 
og dets evne til at udføre sine opgaver på området for overvågning og 
markedsgennemsigtighed – for slet ikke at tale om de yderligere opgaver, som det er 
blevet pålagt i overensstemmelse med nyere lovgivning – i fare;

10 gentager, at investeringer i forskning og innovation skal intensiveres med henblik på at 
forbedre adgangen til viden, fremme den sociale udvikling og forøge levestandarden;

11 opfordrer til at sikre et niveau af bevillinger og personale til alle de agenturer, der 
henhører under dets ansvarsområde (ACER, BEREC, ENISA og GSA), som svarer til 
det niveau, som disse agenturer har anmodet om; insisterer på, at de finansielle og 
personalemæssige ressourcer øges i overensstemmelse med udvidelsen af de berørte 
agenturers arbejdsopgaver og i forbindelse med forberedelsen af gennemførelsen af ny 
lovgivning samt i overensstemmelse med behovet for at planlægge fremtidige roller og 
ansvarsområder; bemærker, at GSA står over for nye udfordringer forbundet med 
sikkerhed og andre følsomme områder, hvor outsourcing sandsynligvis vil mindske 
sikkerheden og omkostningseffektiviteten og føre til tab af ekspertise; mener derfor, at 
det er nødvendigt at rekruttere og fastholde højt specialiserede eksperter;



AD\1189151DA.docx 5/8 PE639.655v02-00

DA

12 minder om, at Parlamentet, Rådet og Kommissionen i en fælles erklæring, der er knyttet 
som bilag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/19531 om fremme af 
internetkonnektivitet i lokalsamfund, har afgivet et tilsagn om at sikre en samlet 
finansiering på 120 mio. EUR over en treårig periode, således at initiativet kan blive en 
ægte europæisk succes til gavn for lokalsamfund og borgere; understreger i den 
forbindelse, at der efter to indkaldelser af ansøgninger var mere end 23 000 kommuner 
fra hele Unionen, der registrerede sig på WiFi4EU-portalen, og at 6 200 kommuner 
allerede er blevet tildelt WiFi4EU-værdikuponer, hvilket vidner om initiativets succes;

13. opfordrer til, at der afsættes yderligere midler til at fremskynde udviklingen og 
anvendelsen af renere teknologier samt yderligere midler til at fremme en retfærdig 
omstilling i kulregioner og kulstofintensive regioner med henblik på at bidrage til at 
opfylde de forpligtelser, som Unionen har påtaget sig i henhold til Parisaftalen, 
herunder gennem fortsættelse af eksisterende pilotprojekter og forberedende 
foranstaltninger og iværksættelse af nye pilotprojekter og forberedende foranstaltninger; 
gentager Europa-Parlamentets forslag om at oprette en fond for retfærdig omstilling 
inden for rammerne af den flerårige finansielle ramme for 2021-2027 med henblik på at 
imødegå de samfundsmæssige, socioøkonomiske og miljømæssige konsekvenser for 
arbejdstagere og lokalsamfund, der påvirkes negativt af omstillingen væk fra kul- og 
kulstofafhængighed; understreger behovet for at fortsætte med at støtte Unionens kul- 
og kulstofintensive regioner, således at de bliver i stand til at drage nytte af en ny fond 
for retfærdig energiomstilling; 

14. understreger, at forskning og innovation er centrale drivkræfter for bæredygtig 
udvikling og minder om den forpligtelse, som Unionen og dens medlemsstater har 
påtaget sig med hensyn til at nå målene for bæredygtig udvikling; glæder sig over 
Kommissionens skøn om, at udgifterne til klimaændringer vil nå op på 21 % af 2020-
budgettet, og minder om, at disse bestræbelser skal intensiveres; beklager, at det er højst 
usandsynligt, at det foreslåede budget for Horisont 2020 vil nå de mål, som er fastsat 
deri for klima- og bæredygtighedsrelaterede udgifter og dermed for hele den nuværende 
FFR-periode; understreger som opfølgning på de forpligtelser, Unionen har påtaget sig i 
henhold til Parisaftalen, sin holdning om, at de klimarelaterede udgifter bør øges på 
tilstrækkelig vis; minder i denne forbindelse om det vedtagne princip om 
"energieffektivitet først" samt Unionens mål om at blive førende inden for vedvarende 
energi;

15. opfordrer til, at der afsættes yderligere bevillinger til Connecting Europe-faciliteten, 
navnlig til de bæredygtige energi- og IKT-elementer, med henblik på at sikre, at 
energiunionen fuldføres, at isolerede markeder forbindes, at resterende flaskehalse 
fjernes, og at EU's energinet fremtidssikres;

16. er dybt bekymret over den fortsatte usikkerhed, som er forbundet med Det Forenede 
Kongeriges udtrædelse af Den Europæiske Union; understreger, at der er behov for 
økonomiske forholdsregler, i tilfælde af at Det Forenede Kongerige ikke bidrager helt 
eller delvist til 2020-budgettet, og opfordrer derfor alle øvrige medlemsstater til at træde 
til og kompensere fuldt ud for det britiske bidrag, eftersom alle programmer befinder sig 

1 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1953 af 25. oktober 2017 om ændring af forordning 
(EU) nr. 1316/2013 og forordning (EU) nr. 283/2014, for så vidt angår fremme af internetkonnektivitet i 
lokalsamfund (EUT L 286 af 1.11.2017, s. 1).
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i deres slutfase, og modtagerne af EU-midler har behov for at vide med sikkerhed, at 
Unionen overholder sine forpligtelser;

17. understreger, at det i alvorlig grad vil skade tilliden til Unionen og kan få negative 
konsekvenser for tilliden til EU-institutionernes evne til at udføre deres opgaver, hvis 
Unionen ikke evner at opfylde sine juridiske og politiske forpligtelser med hensyn til 
betalingsbevillinger; understreger, at dette yderligere forstærkes af det forhold, at 
Unionen nærmer sig afslutningen på den nuværende FFR, og at gennemførelsen af de 
flerårige programmer derfor skal ske hurtigt.



AD\1189151DA.docx 7/8 PE639.655v02-00

DA

OPLYSNINGER OM VEDTAGELSE I RÅDGIVENDE UDVALG

Dato for vedtagelse 25.9.2019

Resultat af den endelige afstemning +:
–:
0:

54
6
6

Til stede ved den endelige afstemning - 
medlemmer

François Alfonsi, Nicola Beer, François-Xavier Bellamy, Michael 
Bloss, Manuel Bompard, Paolo Borchia, Marc Botenga, Markus 
Buchheit, Klaus Buchner, Carlo Calenda, Andrea Caroppo, Maria Da 
Graça Carvalho, Katalin Cseh, Ciarán Cuffe, Josianne Cutajar, Pilar del 
Castillo Vera, Martina Dlabajová, Christian Ehler, Valter Flego, Niels 
Fuglsang, Jens Geier, Nicolás González Casares, Christophe Grudler, 
András Gyürk, Henrike Hahn, Robert Hajšel, Ivo Hristov, Ivars Ijabs, 
Eva Kaili, Seán Kelly, Łukasz Kohut, Andrius Kubilius, Miapetra 
Kumpula-Natri, Thierry Mariani, Marisa Matias, Eva Maydell, Joëlle 
Mélin, Iskra Mihaylova, Dan Nica, Ville Niinistö, Mauri Pekkarinen, 
Markus Pieper, Sara Skyttedal, Maria Spyraki, Jessica Stegrud, John 
David Edward Tennant, Grzegorz Tobiszowski, Patrizia Toia, Evžen 
Tošenovský, Isabella Tovaglieri, Adina-Ioana Vălean, Henna 
Virkkunen, Pernille Weiss, Carlos Zorrinho

Til stede ved den endelige afstemning – 
stedfortrædere

Rasmus Andresen, Marco Dreosto, Giorgos Georgiou, Klemen Grošelj, 
Alicia Homs Ginel, Adam Jarubas, Janusz Lewandowski, Jutta Paulus, 
Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Edina Tóth

Til stede ved den endelige afstemning – 
stedfortrædere (forretningsordenens art. 
200, stk. 2)

Hannes Heide



PE639.655v02-00 8/8 AD\1189151DA.docx

DA

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB
I RÅDGIVENDE UDVALG

54 +

ECR Evžen Tošenovský

ID Thierry Mariani, Joëlle Mélin

PPE François-Xavier Bellamy, Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, Christian 
Ehler, András Gyürk, Adam Jarubas, Seán Kelly, Andrius Kubilius, Janusz 
Lewandowski, Eva Maydell, Markus Pieper, Massimiliano Salini, Sara Skyttedal, Maria 
Spyraki, Edina Tóth, Adina-Ioana Vălean, Henna Virkkunen, Pernille Weiss

RENEW Nicola Beer, Katalin Cseh, Martina Dlabajová, Valter Flego, Klemen Grošelj, 
Christophe Grudler, Ivars Ijabs, Iskra Mihaylova, Mauri Pekkarinen, Dominique Riquet

S&D Carlo Calenda, Josianne Cutajar, Niels Fuglsang, Jens Geier, Nicolás González Casares, 
Robert Hajšel, Hannes Heide, Alicia Homs Ginel, Ivo Hristov, Eva Kaili, Łukasz 
Kohut, Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Patrizia Toia, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE François Alfonsi, Rasmus Andresen, Michael Bloss, Klaus Buchner, Ciarán Cuffe, 
Henrike Hahn, Ville Niinistö, Jutta Paulus

6 -

ECR Jessica Stegrud

ID Paolo Borchia, Andrea Caroppo, Marco Dreosto, Isabella Tovaglieri

NI John David Edward Tennant

6 0

ECR Grzegorz Tobiszowski

GUE/NGL Manuel Bompard, Marc Botenga, Giorgos Georgiou, Marisa Matias

ID Markus Buchheit

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


