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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 beklagar att den budget som kommissionen föreslår ligger 
474,6 miljoner EUR under taket för rubrik 1a, trots att de berörda programmen är 
övertecknade och lätt skulle kunna absorbera ytterligare medel. Parlamentet betonar att 
programmen under rubrik 1a är av yttersta vikt för att främja den innovationsledda 
ekonomiska tillväxten och bidra till en övergång till ett klimatneutralt samhälle i 
enlighet med Parisavtalet.

2. Europaparlamentet understryker vikten av att utveckla ledarskap inom innovation och 
inkrementell och omvälvande forskning inom avancerad teknik för att uppnå unionens 
politiska mål. Parlamentet avvisar därför rådets nedskärningar på totalt 747,4 miljoner 
EUR under rubrik 1a, bland annat 424,9 miljoner EUR till den gemensamma strategiska 
ramen för forskning och innovation, särskilt under relevanta budgetposter om 
förstärkning av forskningen om framtida och ny teknik, förstärkning av europeisk 
forskningsinfrastruktur, inklusive e-infrastruktur samt ledarskap inom informations- och 
kommunikationsteknik, inklusive 28 miljoner EUR till IKT-delen av Fonden för ett 
sammanlänkat Europa och 20 miljoner EUR till Cosme, vilket riskerar att undergräva 
unionens insatser för att skapa hållbar tillväxt och högkvalitativa arbetstillfällen, samt 
unionens insatser för att nå FN:s mål för hållbar utveckling och att uppnå en ekonomi 
med ett nettonollutsläpp av växthusgaser senast 2050, samtidigt som ingen hamnar på 
efterkälken.

3. Europaparlamentet anser att det särskilt under det sista året av den fleråriga 
budgetramen behövs en ambitiös budget under rubrik 1a för att bygga en bro till den 
kommande fleråriga budgetramen, eftersom det kommer att ta tid för alla nya program 
att bli fullt operativa under den nya budgetramen, för att säkerställa att dessa program 
fungerar fullt ut så att de kan fortsätta att bidra till att unionens politiska prioriteringar 
uppnås.

4. Europaparlamentet vill därför se en nivå för åtagandebemyndigandena på upp till taket 
för rubrik 1a och dessutom en användning av alla tillgängliga flexibilitetsinstrument inom 
ramen för förordningen om den fleråriga budgetramen och den särskilda bestämmelse om 
återanvändning av frigjorda medel för forskningsprojekt som fastställs i 
budgetförordningen, för att säkerställa högsta möjliga nivå för åtagandebemyndigandena 
i 2020 års budget.

5. Europaparlamentet påminner om betydelsen av forskning och innovation för att ta itu 
med samhällsutmaningar och bidra till hållbar utveckling och noterar överteckningen av 
olika program, såsom Horisont 2020 och Cosme, vilket har lett till en lägre andel 
framgångsrika ansökningar inom ramen för Horisont 2020 jämfört med den föregående 
perioden för den fleråriga budgetramen, vilket innebär att många fler högkvalitativa 
projekt inom forskning och innovation skulle kunna finansieras om unionen 
tillhandahåller tillräckligt med finansiering. Parlamentet betonar att detta måste åtgärdas 
genom en mer ambitiös budget för 2020, och genom att öka komplementariteten med 
andra unionsfonder, finansieringsinstrument, nationella program och privata 
investeringar. Parlamentet anser att finansiering av forskning och innovation på 
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unionsnivå särskilt bör inriktas på områden som drabbats av allvarliga 
marknadsmisslyckanden och förbisedda samhällsutmaningar. Parlamentet anser därför 
att frigjorda medel bör göras tillgängliga på nytt i enlighet med artikel 15.3 i 
budgetförordningen. Parlamentet påminner om sin ståndpunkt om att minst 120 
miljoner EUR i 2018 års priser måste öronmärkas för Horisont Europa i nästa fleråriga 
budgetram.

6. Europaparlamentet understryker att små och medelstora företag är en viktig del av 
unionens ekonomi eftersom de skapar ett stort antal arbetstillfällen inom unionen. 
Parlamentet inser behovet av att skapa ett gynnsamt företagsklimat för små och 
medelstora företag och att främja kluster och nätverk för små och medelstora företag. 
Parlamentet välkomnar därför ökningen av instrumentet för små och medelstora företag. 
Parlamentet noterar med oro rådets nedskärningar av ökad innovation inom små och 
medelstora företag, vilket sänder en motsägelsefull signal till unionens företag.

7. 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 
föreslagna nedskärningar av detta initiativ.

8. Europaparlamentet understryker behovet av att reformera unionens rörlighetssektor för 
att åstadkomma hållbara, rena och konkurrenskraftiga transporter i unionen, se till att 
unionens bilindustri är redo för framtiden och uppnå våra klimatmål. Parlamentet 
betonar därför behovet av tillräcklig finansiering för program som stöder dessa mål 
såsom Horisont, FSE-Transport och det gemensamma företaget för bränsleceller och 
vätgas 2 (FCH 2). Parlamentet är därför bekymrat över effekterna av rådets föreslagna 
nedskärningar när det gäller att uppnå ett unionssystem för transporter som är 
resurseffektivt, miljövänligt, säkert och sammanhängande.

9. Europaparlamentet beklagar djupt att den budget som föreslagits av kommissionen ännu 
en gång är betydligt lägre än den som begärts av Acer och att detta riskerar att äventyra 
Acers funktion och dess förmåga att utföra såväl sina uppgifter avseende övervakning 
och marknadstransparens som de ytterligare uppgifter som byrån tilldelats genom den 
senaste lagstiftningen.

10. Europaparlamentet upprepar att det måste investeras mer i forskning och innovation, 
med målet att förbättra tillgången till kunskap, främja social utveckling och höja 
kvaliteten på levnadsstandarden.

11. Europaparlamentet vill se en anslagsnivå och personalstyrka för samtliga byråer som 
tillhör dess ansvarsområde (Acer, Berec, Enisa och GSA) som motsvarar den som 
begärts av dessa byråer. Parlamentet insisterar på att de ekonomiska resurserna och 
personalresurserna måste öka i takt med att de berörda byråernas uppgifter utvidgas och 
i samband med att ny lagstiftning utarbetas och genomförs samt i enlighet med behovet 
av att planera framtida roller och ansvarsområden. Parlamentet noterar att GSA står 
inför nya utmaningar i fråga om säkerhet och andra känsliga områden, där 
utkontraktering sannolikt kommer att minska säkerheten och kostnadseffektiviteten och 
leda till en förlust av expertis. Det är därför nödvändigt att rekrytera och behålla högt 
specialiserade experter.
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12. Europaparlamentet påminner om det åtagande som gjorts av parlamentet, rådet och 
kommissionen i ett gemensamt uttalande som bifogats Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2017/19531 i syfte att säkerställa övergripande finansiering för att 
främja internetkonnektivitet i lokala samhällen på 120 miljoner EUR under en 
treårsperiod, så att initiativet kan bli en verklig europeisk framgång som gynnar 
lokalsamhällen och medborgare. Parlamentet understryker i detta avseende att fler än 
23 000 kommuner från hela EU har registrerats på WiFi4EU-portalen efter två 
ansökningsomgångar, och att 6 200 kommuner redan har fått WiFi4EU-checkar, vilket 
visar att initiativet varit framgångsrikt.

13. Europaparlamentet efterlyser ytterligare medel för att påskynda utvecklingen och 
användningen av renare teknik samt ytterligare medel för att underlätta en rättvis 
omställning i kol- och koldioxidintensiva regioner för att bidra till att uppfylla de 
åtaganden som unionen gjort inom ramen för Parisavtalet, bland annat genom att 
fortsätta med befintliga pilotprojekt och förberedande åtgärder och inleda nya. 
Parlamentet upprepar sitt förslag om att inrätta fonden för rättvis omställning inom den 
fleråriga budgetramen 2021–2027 för att ta itu med samhälleliga, socioekonomiska och 
miljömässiga konsekvenser för arbetstagare och samhällen som påverkas negativt av 
övergången från kol- och koldioxidberoende. Parlamentet betonar behovet av att 
fortsätta att stödja kol-  och koldioxidintensiva regioner i unionen så att de kan dra nytta 
av en ny fond för rättvis energiomställning. 

14. Europaparlamentet betonar att forskning och innovation är viktiga drivkrafter för 
hållbar utveckling och påminner om unionens och dess medlemsstaters åtagande att 
uppnå målen för hållbar utveckling. Parlamentet välkomnar kommissionens 
uppskattning att utgifterna för klimatförändringar kommer att uppgå till 21 % av 2020 
års budget, och påminner om att dessa insatser måste intensifieras. Parlamentet beklagar 
att det är ytterst osannolikt att den föreslagna budgeten för Horisont 2020 lyckas nå de 
utgiftsmål för klimat och hållbarhet som fastställts, vilket därmed gäller hela perioden 
för den nuvarande fleråriga budgetramen. Parlamentet betonar sin ståndpunkt att de 
klimatrelaterade utgifterna enligt unionens åtagande inom ramen för Parisavtalet bör 
ökas i tillräcklig utsträckning. Parlamentet påminner i detta sammanhang om den 
antagna principen om ”energieffektivitet först” och unionens mål att bli världsledande 
inom förnybar energi.

15. Europaparlamentet efterlyser ytterligare anslag till Fonden för ett sammanlänkat 
Europa, särskilt dess delar för hållbar energi och IKT, för att säkerställa att 
energiunionen fullbordas och att isolerade marknader är sammanlänkade och att 
återstående flaskhalsar undanröjs samt ett energinät i EU som kan stå emot framtida 
utmaningar.

16. Europaparlamentet är djupt oroat över den fortsatta osäkerheten kring Förenade 
kungarikets utträde ur Europeiska unionen. Parlamentet understryker att det behövs 
finansiella säkerhetsåtgärder om Förenade kungariket inte bidrar helt eller delvis till 
2020 års budget, och uppmanar därför alla andra medlemsstater att ingripa och fullt ut 
kompensera för Förenade kungarikets bidrag, eftersom alla program befinner sig i sin 

1 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1953 av den 25 oktober 2017 om ändring av 
förordningarna (EU) nr 1316/2013 och (EU) nr 283/2014 vad gäller främjande av internetuppkoppling i lokala 
samhällen (EUT L 286, 1.11.2017, s. 1).
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slutfas och mottagarna av EU-medel måste vara förvissade om att unionen kommer att 
leva upp till sina åtaganden.

17. Europaparlamentet betonar att om unionen misslyckas med att uppfylla sina rättsliga 
och politiska åtaganden i fråga om betalningsbemyndiganden skulle detta allvarligt 
skada dess trovärdighet och få stora negativa följder för tilltron till 
unionsinstitutionernas förmåga att fullgöra sina uppdrag. 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 
snabbare framåt.
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