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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 relevanta programmen är 
övertecknade och lätt skulle kunna absorbera ytterligare medel.

2. Europaparlamentet avvisar rådets nedskärningar med totalt 747,4 miljoner EUR under 
rubrik 1a, inklusive 424,9 miljoner EUR för den gemensamma strategiska ramen för 
forskning och innovation, 28 miljoner EUR för IKT-delen i Fonden för ett 
sammanlänkat Europa och 20 miljoner EUR för Cosme, vilket riskerar att undergräva 
unionens insatser för att skapa tillväxt och sysselsättning.

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.

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 noterar överteckningen av olika program, såsom Horisont 2020 och 
Cosme, något som skulle kunna hanteras genom en mer ambitiös budget för 2020.

6. 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 de ytterligare uppgifter som byrån tilldelats 
genom den senaste lagstiftningen.

7. 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.

8. 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.

9. Europaparlamentet efterlyser ytterligare medel för att påskynda utvecklingen och 

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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användningen av renare teknik för att bidra till att uppfylla de åtaganden som unionen 
gjort inom ramen för Parisavtalet.

10. Europaparlamentet efterlyser ytterligare anslag till Fonden för ett sammanlänkat 
Europa, särskilt dess delar för energi och IKT, för att säkerställa att isolerade marknader 
är sammanlänkade och att återstående flaskhalsar undanröjs.


