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FORSLAG

Budgetudvalget opfordrer Udvalget om Industri, Forskning og Energi, som er 
korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1. understreger, at målet for den fælles strategiske ramme er at omfatte al relevant EU-
finansiering af forskning og innovation, som for indeværende ydes via RP7, CIP og EU-
initiativer, såsom Det Europæiske Teknologiske Institut, på grundlag af sammenhængende 
mål og fælles strategiske målsætninger;

2. mener, at strukturfondene og Samhørighedsfonden bør supplere, men ikke erstatte, EU's 
forsknings- og innovationsfonde, og at de, fordi de respektive fondes hovedformål er 
forskellige, fortsat bør holdes adskilt under den kommende flerårige finansielle ramme; er 
derudover af den opfattelse, at en vigtig måde at sikre europæisk merværdi på, er at skabe 
større synergi mellem disse fonde; 

3. udtrykker tilfredshed med Kommissionens forslag om at øge brugen af innovative 
finansielle instrumenter for at styrke mobiliseringen af EU-budgettet, samtidig med at 
budget- og dechargemyndighedernes rettigheder respekteres fuldt ud; anmoder 
Kommissionen om at forbedre rammebetingelserne og adgangen til finansiering for 
primære målgrupper som små og mellemstore virksomheder (herunder navnlig 
opstartvirksomheder og virksomheder i den tidlige fase), samt universiteter og 
forskningscentre; anfører, at enhver aktivitet, der specifikt henvender sig til SMV'er, skal 
fungere i EIB-regi, forudsat, at dette ikke flytter midler fra finansieringen af RP7; 
efterlyser yderligere evaluering af de såkaldte "lavt forrentede lån "; giver udtryk for tvivl 
med hensyn til låneordninger, der giver mulighed for at konvertere lån til tilskud; anmoder 
Kommissionen og EIB om at gennemføre den finansielle risikodelingsfacilitet som et 
centralt instrument til finansiering af forsknings- og innovationsprojekter og forbedring af 
konkurrenceevnen og dermed sikring af langsigtet økonomisk vækst og beskæftigelse i 
Europa;

4. understreger, at en »risikoavers« kultur i EU's forskningspolitik forhindrer finansiering af 
højrisikobetonede forskningsidéer med stort potentiale for epokegørende resultater, og 
foreslår derfor, at der satses på en tillidsbaseret tilgang med en højere accept af risici og 
fiasko – herunder anvendelsen af priser, uden at det skal træde i stedet for velstruktureret 
finansiering – modsat en rent resultatbaseret tilgang, der er i strid med selve den 
innovative videnskabelige forsknings natur;

5. er overbevist om, at de tværgående aktiviteter til forenkling af alle forsknings- og 
innovationsprogrammer, sammen med tiltag, der sikrer fleksibilitet, bør være blandt de 
højest prioriterede områder i den nye programmeringsperiode; henleder opmærksomheden 
på de vigtige afgørelser om forenkling, der skal træffes som led i den igangværende 
revision af finansforordningen, om spørgsmål, der bl.a. omfatter forenkling af 
bestemmelserne om forhåndsfinansiering, og vedrørende omkostningers støtteberettigelse 
samt udvidelse af mulighederne for tildeling af forskningspriser; understreger behovet for 
yderligere forenkling af ansøgningsprocedurer og kontrolmekanismer til gavn for 
ansøgere om støtte under de europæiske forsknings- og innovationsprogrammer;

6. anmoder Kommissionen om at bygge "veje til topkvalitet" for alle potentielle forsknings-
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og innovationsaktører i medlemsstater med en lav grad af deltagelse i RP7, bl.a. ved at 
fremme en mere effektiv og fleksibel udnyttelse af strukturfondene og 
Samhørighedsfonden i denne henseende, inklusive måder at maksimere synergier mellem 
fondene på; understreger vigtigheden af tværnationalt samarbejde via samarbejdsprojekter 
og understreger behovet for udvikling af målrettede aktioner til fremme af topkvalitet i 
hele Europa;

7. gentager med hensyn til den flerårige finansielle ramme efter 2013, at de finansielle 
midler, der er afsat til store projekter som ITER og Galileo, bør fastsættes for hele 
programmeringsperioden og øremærkes, med henblik på sikre planlægningsmæssig 
kontinuitet og organisatorisk stabilitet; mener, at eventuelle budgetoverskridelser skal 
finansieres under udnyttelse af budgetfleksibiliteten og ikke gennem omfordeling af 
midler på bekostning af andre programmer, f.eks. på forsknings- og innovationsområdet;

8. støtter fuldt ud en yderligere kraftig forhøjelse af EU's årlige budgetter for forskning og 
innovation, da de har vist sig at skaffe betydelig europæisk merværdi, fremme 
genopretningen efter den økonomiske krise, samt øge konkurrenceevnen; understreger, at 
Europa 2020-strategien for vækst og beskæftigelse, som Rådet har vedtaget, klart fastslår 
behovet for yderligere midler til forskning og innovation;

9. understreger vigtigheden af yderligere at fremme komplementariteten mellem EU's og 
national F&U-finansiering; tilskynder i denne forbindelse til bedre koordinering på EU-
og nationalt plan ved en højere grad af fælles programmering, vedtagne fælles standarder 
samt hurtigere, mere fleksible og enklere instrumenter, der muliggør medfinansiering;

10. opfordrer EU-institutionerne og medlemsstaterne til uden yderligere forsinkelse at nå til 
enighed om en specifik køreplan, der sikrer, at man når Europas 2020-mål for F&U på 
3 % af bruttonationalproduktet (BNP); tilskynder i denne henseende til en årlig evaluering 
af gennemførelsen af 3 %-målet inden for rammerne af det europæiske semester og peger 
på den kraftige økonomiske forpligtelse, som dette mål ville medføre, nemlig et beløb på 
130 mia. euro årligt for såvel EU's som de nationale budgetter og dobbelt så meget for den 
private sektor; understreger i den forbindelse, hvor vigtige offentlig-private partnerskaber 
er for at kunne skabe det europæiske forskningsrum og "Innovation i EU";
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