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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 medlemsstaterna hittills inte lyckats nå 
en överenskommelse om den fleråriga budgetramen 2021–2027, vilket äventyrar 
ett snabbt inledande av de nya programmen och därmed unionens förmåga att 
förverkliga sina politiska prioriteringar. Parlamentet noterar att den fleråriga 
budgetramen utgör grunden för den årliga budgeten och att riktlinjerna för 
2021 års budget, i avsaknad av en förordning om den fleråriga budgetramen, endast kan 
återspegla parlamentets allmänna ståndpunkt om den fleråriga budgetramen.

2. Europaparlamentet betonar att den nya rubriken 1 (Inre marknaden, innovation och den 
digitala ekonomin) är av yttersta vikt för att främja den innovationsledda ekonomiska 
tillväxten och bidra till en övergång till ett klimatneutralt samhälle i enlighet med 
Parisavtalet. Parlamentet betonar vidare betydelsen av den nya rubriken 5 (Säkerhet och 
försvar), som inbegriper den nya europeiska försvarsfonden och de väsentliga medlen 
för kärnsäkerhet och avveckling.

3. Europaparlamentet påminner om parlamentets ståndpunkt om den totala 
finansieringsramen för Horisont Europa på 120 miljarder EUR (i 2018 års priser). 
Parlamentet uppmanar därför kommissionen att lägga fram budgetförslaget för 2021 
i enlighet med detta för att säkerställa att forsknings- och innovationsverksamheten 
fortsätter på områden som är väsentliga för unionens strategiska autonomi och gynnar 
dess medborgare och samhälle, såsom digital omvandling, hälso- och sjukvård och 
rymden. Parlamentet påminner i detta sammanhang om grundforskningens betydelse.

4. Europaparlamentet understryker att alla områden i budgeten måste bidra till de 
övergripande målen för den europeiska gröna given och FN:s mål för hållbar 
utveckling. Parlamentet påminner i detta sammanhang om vikten av att införa en fond 
för en rättvis omställning för att ta itu med sociala, socioekonomiska och miljömässiga 
konsekvenser för arbetstagare och samhällen som påverkas negativt av övergången från 
kol- och kolberoende, och efterlyser en solid finansiering av fonden.

5. Europaparlamentet understryker behovet av ett ambitiöst budgetförslag, särskilt för nya 
program såsom programmet för ett digitalt Europa, som måste bli operativt så snart som 
möjligt för att kunna bidra till att göra unionen mer konkurrenskraftig.

6. Europaparlamentet understryker betydelsen av små och medelstora företag som 
en väsentlig del av ekonomin, eftersom de skapar ett stort antal arbetstillfällen i unionen 
och spelar en avgörande roll för forskning och innovation. Parlamentet uppmanar därför 
kommissionen att säkerställa en smidig övergång från Cosme till det nya programmet 
för den inre marknaden och från Europeiska fonden för strategiska investeringar (Efsi) 
och andra finansiella instrument till InvestEU.

7. Europaparlamentet påminner om EU:s byråers viktiga bidrag till uppnåendet av de 
politiska mål som fastställts av lagstiftaren. Parlamentet kräver därför tillräcklig 
finansiering och bemanning för alla byråer i linje med deras uppgifter och 
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ansvarsområden. Parlamentet understryker särskilt behovet av att avsevärt stärka 
Europeiska unionens byrå för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter (Acer), som 
har varit underfinansierad och underbemannad under många år. Parlamentet insisterar 
på att kommissionen tar itu med detta problem redan i sitt budgetförslag.


