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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 overtegnet og let kan absorbere 
yderligere midler;

2. afviser 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, 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 vækst og beskæftigelse;

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 er der kan bygges bro til den 
kommende FFR, hvor det vil tage tid, før alle nye programmer bliver fuldt operationelle;

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. noterer sig overtegningen af forskellige programmer, såsom Horisont 2020 og COSME, 
som kunne imødegås med et mere ambitiøst budget for 2020;

6. 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 de yderligere opgaver, som det er blevet pålagt i 
overensstemmelse med nyere lovgivning, i fare;

7. 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;

8. minder om, at Parlamentet, Rådet og Kommissionen i en fælles erklæring, der er knyttet 
som bilag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1953 om fremme af 
internetkonnektivitet i lokalsamfund1, 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;

9. opfordrer til, at der afsættes yderligere midler til at fremskynde udviklingen og 
anvendelsen af renere teknologier med henblik på at bidrage til at opfylde de forpligtelser, 
som Unionen har påtaget sig i henhold til Parisaftalen;

10. opfordrer til, at der afsættes yderligere bevillinger til Connecting Europe-faciliteten, 

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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navnlig til energi- og IKT-elementerne, med henblik på at sikre, at isolerede markeder 
forbindes, og at de resterende flaskehalse fjernes.


