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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. understreger, at udfordringerne vedrørende bæredygtig energi og bekæmpelse af 
klimaændringer skal afspejles i prioriteringerne for EU-budgettet; påpeger, at disse 
prioriteringer vil kræve yderligere ressourcer på budgettet, især til finansiering af den 
strategiske energiteknologiplan for Europa og fremme af energieffektiviteten; slår endnu 
en gang fast, at disse budgetbevillinger bør være supplerende, og at de ikke bør tages fra 
allerede afsatte bevillinger til fællesskabsprogrammer inden for forskning og innovation;

2. er dybt foruroliget over den begrænsede margen, der er til rådighed under udgiftsområde 
1a, hvilket tyder på, at det vil være umuligt at finansiere nye prioriteringer gennem 
omfordeling af midler uden i alvorlig grad at undergrave vigtige, allerede eksisterende 
programmer; slår derfor til lyd for, at der afsættes yderligere bevillinger, hvis der 
fastlægges nye prioriteringer;

3. tager til efterretning, at der for nylig er truffet budgetmæssige afgørelser om finansiering 
af Galileo-projektet og Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi – initiativer, 
som i forbindelse med gennemførelsen vil kræve streng kontrol og evaluering;

4. understreger, at der bør føres nøje kontrol med gennemførelsen af 7. rammeprogram og 
det arbejde, der udføres af fællesforetagender som led i iværksættelsen af fælles 
teknologiinitiativer, og af Det Europæiske Forskningsråd;

5. sætter spørgsmålstegn ved, om den aktuelle tendens til at oprette nye reguleringsorganer, 
der får pålagt administrative opgaver, som f.eks. forslaget om oprettelse af en europæisk 
myndighed for markedet for elektronisk kommunikation og et agentur for samarbejde 
mellem energimyndigheder, er en farbar vej; spørger sig selv, om ikke en ordentlig 
bemanding af de tjenestegrene i Kommissionen, som arbejder inden for prioriterede 
områder, måske ville være en bedre metode med henblik på at nå de fastlagte politikmål;

6. mener, at en forsvarlig gennemførelse og evaluering af allerede iværksatte pilotprojekter 
og forberedende foranstaltninger bør prioriteres højt på grund af den begrænsede margen 
under udgiftsområde 1a.


	717116da.doc

