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FÖRSLAG

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi uppmanar budgetutskottet att som ansvarigt 
utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet betonar att utmaningarna i samband med hållbar energi och kampen 
mot klimatförändringen måste återspeglas i EU:s budgetprioriteringar. Dessa 
prioriteringar kommer att kräva ytterligare budgetmedel, särskilt för att finansiera den 
strategiska EU-planen för energiteknik och främja energieffektivitet. Parlamentet upprepar 
att dessa budgetmedel bör vara nya och inte tas från befintliga medel för 
gemenskapsprogram för forskning och innovation.

2. Europaparlamentet är djupt oroat över den begränsade tillgängliga marginalen i rubrik 1A, 
vilket innebär att det kommer att vara omöjligt att finansiera nya prioriteringar genom 
omfördelning utan att allvarligt underminera viktiga befintliga program. Parlamentet 
rekommenderar därför att extra medel anslås om nya prioriteringar ställs upp.

3. Europaparlamentet noterar de senaste budgetbesluten att finansiera Galileoprojektet och 
Europeiska institutet för innovation och teknik. Dess initiativ kommer att kräva en 
intensiv övervakning och utvärdering under sitt genomförande.

4. Europaparlamentet betonar att genomförandet av sjunde ramprogrammet och av de 
gemensamma företagens arbete med att genomföra gemensamma tekniska initiativ, och 
Europeiska forskningsrådets arbete i synnerhet, noga bör övervakas.

5. Europaparlamentet ifrågasätter huruvida den nuvarande trenden med att upprätta nya 
tillsynsorgan som har administrativa uppgifter, exempelvis den föreslagna europeiska 
myndigheten för marknaden för elektronisk kommunikation och byrån för samarbete 
mellan energitillsynsmyndigheter är en vettig utveckling. Att förse kommissionens 
avdelningar med en ordentlig personalstyrka som arbetar inom prioriterade områden kan 
visa sig vara ett bättre sätt att uppnå målen för de politiska åtgärderna.

6. Europaparlamentet anser att ett korrekt genomförande och en ordentlig utvärdering av 
pågående pilotprojekt och förberedande åtgärder bör var en prioritering med tanke på den 
begränsade tillgängliga marginalen i rubrik 1A.
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