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FORSLAG

Udvalget om Industri, Forskning og Energi opfordrer Det Særlige Udvalg om 
Politikudfordringer og Budgetmidler i en Bæredygtig Europæisk Union efter 2013, som er 
korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1. glæder sig over de flagskibsinitiativer, der fremhæves i EU 2020-strategien; efterlyser et 
bredt politisk koncept for en konkurrencedygtig, social og bæredygtig fremtid for EU og 
understreger, at det er nødvendigt at opnå økonomisk, social og territorial samhørighed i 
EU; fremhæver, at de EU-flagskibsinitiativer, der er beskrevet i EU 2020-strategien, og 
hvoraf hovedparten er knyttet til EU-politikkerne på industri-, forsknings- og 
energiområdet, kræver solid, troværdig og bæredygtig økonomisk støtte fra EU, hvis EU's 
vigtigste 2020-mål skal kunne opfyldes, og den nuværende fragmentering af EU's 
finansieringsinstrumenter samtidig skal imødegås; anmoder derfor om, at der medtages 
referencebeløb for flagskibsinitiativerne i den flerårige finansielle ramme efter 2013; 

2. understreger nødvendigheden af at sikre, at der i den næste flerårige finansielle ramme 
afsættes langfristet økonomisk støtte til eksisterende og nye langfristede 
flagskibsprogrammer for konkurrenceevnen med henblik på vækst og udvikling og især 
med henblik på en strategisk opfølgning af de eksisterende langsigtede programmer; 
minder om, at gennemførelse heraf kræver intensiv overvågning og evaluering samt 
budgetfleksibilitet og forenkling for at opnå bedre resultater i EU-programmerne; 
understreger behovet for at analysere brugen af EU-midler under hensyntagen til 
merværdien, f.eks. gennem bedre koordinering mellem de nationale budgetter og EU's 
budgetter;

3. understreger, at langfristede udfordringer med hensyn til EU's konkurrenceevne og 
bæredygtig vækst skal afspejles i budgetbevillingerne, uden at dette påvirker støtten til 
eksisterende EU-programmer i negativ retning; fremhæver betydningen af forskning, 
innovation, informationssamfundet og energi i forbindelse med håndteringen af store 
samfundsmæssige udfordringer som økonomisk vækst, klimaændringer, energi- og 
ressourceknaphed, sundhed og aldring;

4. mener, at EU's udgifter skal koncentreres om politikker med en tydelig merværdi for 
Europa i tråd med subsidiaritets-, proportionalitets- og solidaritetsprincippet; understreger, 
at forskning, udvikling og ikt-infrastruktur er eksempler på europæisk merværdi;

5. opfordrer indtrængende Kommissionen til at øge effektiviteten og virkningsgraden af det 
kommende sæt finansieringsinstrumenter gennem bedre overvågning af og aflæggelse af 
rapporter om kvalitative resultatindikatorer;

6. mener, at det bør sikres, at der er tilstrækkelig finansiering til at honorere EU's 
internationale aftaler;

Energipolitik 

7. mener, at den nye flerårige finansielle ramme bør afspejle EU's politiske prioriteringer og 
mål for energi- og klimaændringspolitikkerne som skitseret i flere af Europa-Parlamentets 
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beslutninger som f.eks. beslutningen "Frem mod en ny energistrategi for Europa 2011-
2020"1 og navnlig beslutningen om EU 20202; understreger, at Unionen har brug for en 
kort-, mellemlang- og langsigtet vision for en effektiv og bæredygtig energipolitik frem til 
2050; påpeger, at der er behov for omfattende investeringer i den europæiske 
energiinfrastruktur, hvis EU's mål for 2020 og de langsigtede mål for 2050 skal kunne 
opfyldes;

8. kræver en forhøjelse af bevillingerne til energi på EU-budgettet og fremhæver det 
potentiale, som andre finansielle instrumenter med reel europæisk merværdi har for at 
bidrage til finansieringen af prioriterede europæiske nøgleprojekter for energiinfrastruktur 
på en måde, der sikrer regional balance, f.eks. i tilfælde, hvor sådanne projekter ikke kan 
finansieres af markedet; kræver ligeledes en forøgelse af de midler, EU afsætter til ny og 
vedvarende energiteknologi, energieffektivitet og energibesparende politikker og 
foranstaltninger; erklærer, at energieffektivitet og energibesparelser fortsat bør være 
nøgleelementer, som skal være behørigt afspejlet og understøttet af EU's fremtidige 
finansielle overslag og mindske behovet for nye supplerende energiinfrastrukturer og 
energiproduktionsfaciliteter i enhver fremtidig energistrategi;

9. understreger nødvendigheden af at sikre en langsigtet finansiering for at udvikle 
innovative og bæredygtige energiteknologier, som der vil være behov for på længere sigt, 
og som er af afgørende betydning for en bæredygtig udvikling og etableringen af nye 
markeder for EU's industri; kræver omgående gennemførelse af den strategiske 
energiteknologiplan for EU (SET-planen) med konkrete aktioner for forskning inden for 
rene, bæredygtige og effektive energiteknologier med lav kulstofudledning, som udgør et 
vigtigt led i EU's energisystem; opfordrer desuden til, at EU's finansiering ledes i retning 
af decentraliserede projekter af begrænset omfang på området; understreger behovet for 
offentlig økonomisk støtte på dette område; understreger behovet for at øge finansieringen 
i forskning, teknologisk udvikling og demonstration på energiområdet for at udvikle ren, 
alment tilgængelig energi til en overkommelig pris;

10. understreger behovet for at udnytte den europæiske finansiering bedst muligt ved at spille 
en katalysatorrolle med hensyn til at mobilisere, samle og udnytte offentlige og private 
finansielle ressourcer til infrastruktur af europæisk interesse, herunder den sydlige 
gaskorridor og andre ruter, der skal fremme diversificeringen af gasforsyningerne;

Industripolitik

11. glæder sig over, at EU 2020-strategien understreger den betydning, som industripolitikken 
spiller for bæredygtig vækst, social og økonomisk velfærd og beskæftigelse i Europa; 
efterlyser en bredspektret vision for europæisk industri i 2020 med henblik på at sikre, at 
der opretholdes og videreudvikles et alsidigt og konkurrencedygtigt industrielt fundament, 
som er bæredygtigt og har lav kulstofudledning, samt at der som en følgevirkning heraf 
skabes anstændige grønne job; slår kraftigt til lyd for den fortsatte eksistens af 
garantiinstrumenter inden for rammeprogrammet for konkurrenceevne og innovation og 
opfordrer til en forlængelse og væsentlig forøgelse af de ressourcer, der afsættes til 

                                               
1 Europa-Parlamentets beslutning af 25. november 2010 om "Frem mod en ny energistrategi for Europa 2011-
2020", P7_TA PROV(2010)0441.
2 Europa-Parlamentets beslutning af 16. juni 2010 om EU 2020 (P7_TA(2010)0223).
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rammeprogrammet; anmoder Kommissionen om i forbindelse med næste generation af 
programmer at lægge større vægt på mezzaninfinansieringsinstrumenter og at støtte disse 
programmer med bevillinger til og ordninger for risikodeling;

12. minder om Parlamentets opfordring den 10. marts 2009 til yderligere at øge synligheden 
af og bevidstheden om SMV-relaterede politiske foranstaltninger gennem 
sammenknytning af de eksisterende fællesskabsinstrumenter og midler til fordel for 
SMV'er på en særlig post i EU's budget;

13. understreger behovet for at sikre, at der afsættes passende budgetfinansieringsinstrumenter 
til støtte for målene i Kommissionens flagskibsinitiativ fra 2011 vedrørende 
ressourceeffektivitetsstrategien;

14. understreger behovet for, at Den Europæiske Investeringsbank (EIB) spiller en vigtig rolle 
i finansieringen af forsknings- og innovationsaktiviteter, særlig hvad angår industrielle 
innovationsprojekter; 

15. glæder sig over Kommissionens forslag om at udforske nye kilder til finansiering af store 
europæiske investeringsprojekter inden for bl.a. energi-, transport- og ikt-områderne, der 
har klar europæisk merværdi;

Forskning, udvikling og innovation

16. mener, at fremgang med hensyn til forskning, innovation og udvikling skal bidrage til at 
imødegå vor tids store samfundsmæssige udfordringer som f.eks. klimaændringer, effektiv 
ressourceudnyttelse, sundhed og aldrende befolkning, byforvaltning og mobilitet, 
fødevarer og vand; minder om EU's målsætning vedrørende styrkelse af dets eksisterende 
videnskabelige og teknologiske fundament gennem etablering af et europæisk 
forskningsrum; anerkender den vigtige rolle, som EU's politikorienterede og tværnationale 
samarbejdsprogrammer har med hensyn til at forene forsknings- og 
innovationskompetencer for at reagere på politiske udfordringer på europæisk niveau og 
opfylde store samfundsmæssige mål; anerkender den rolle, som Det Europæiske Institut 
for Innovation og Teknologi (EIIT) spiller som en vigtig drivkraft for bæredygtig vækst 
og konkurrenceevne i EU via stimulering af førende innovation på internationalt plan og 
opfordrer til, at prioriteringsområderne for videns- og innovationsfællesskaberne 
(VIF'erne) udvides og modtager tilsvarende finansiering; understreger betydningen af 
vedvarende bestræbelser på at forenkle finansieringen af forskning, innovation og 
udvikling og på at sikre, at mindre forskningsinstitutter, virksomheder og 
civilsamfundsorganisationer har adgang hertil;

17. understreger, at EU's konkurrenceevne er meget afhængig af dets innovationsevne og 
forsknings- og udviklingsfaciliteter og af sammenhængen mellem innovation og 
fremstillingsproces;

18. understreger nødvendigheden af at opretholde, stimulere og sikre finansieringen af 
forskning, innovation og udvikling i EU gennem en betydelig forøgelse af 
forskningsudgifterne fra 2013 og af at fortsætte indsatsen for at forenkle finansieringen af 
forskning, innovation og udvikling og for at sikre en hensigtsmæssig programforvaltning; 
opfordrer navnlig til at koncentrere fremtidige programmer til finansiering af forskning, 
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udvikling og innovation omkring vigtige samfundsmæssige temaer, hvorved der opnås 
større ressourcesikkerhed og især øget effektivitet; slår til lyd for en styrkelse af det 
internationale samarbejde om forskning og udvikling og for en forøgelse af midlerne til
mobilitetsprogrammerne; mener, at EU's støtte til store projekter ikke bør føre til en 
reduktion af de midler, der afsættes til forskning på andre områder, og at der bør føres 
behørig kontrol med implementeringen af sådanne projekter;

19. understreger, at innovation er en af de vigtigste faktorer, der bidrager til konkurrenceevne 
og vækst; ønsker en tættere forbindelse mellem grundforskning og industriel innovation; 
fremhæver de positive resultater af finansieringsfaciliteten for risikodeling (RSFF) og går
ind for, at der afsættes flere midler til RSFF; mener, at der bør tages hensyn til hele 
innovationskæden omfattende frontlinjeforskning, teknologisk udvikling, demonstration, 
formidling, udnyttelse af resultaterne og hurtig integration af resultaterne på markederne; 
støtter Kommissionens forslag om en fælles patentbeskyttelsesordning, der ville mindske 
oversættelses- og administrationsomkostningerne betydeligt;

20. understreger behovet for at forbedre offentlig-private partnerskaber, bl.a. ved at mindske 
bureaukratiet og forenkle de gældende procedurer; opfordrer Kommissionen til at 
iværksætte en mere resultatorienteret og præstationsbaseret tilgang til sine programmer:

Informationssamfundet

21. mener, at Europa bør spille en ledende rolle i forbindelse med udvikling og anvendelse af 
informations- og kommunikationsteknologi (ICT); der henviser til, at anvendelse af ikt 
bidrager til at understøtte de aktuelle strukturelle udfordringer og opnå en bæredygtig 
økonomisk vækst; understreger betydningen af vedvarende bestræbelser på at give alle 
borgere og forbrugere almen og hurtig adgang til faste og mobile højhastighedsbredbånd 
inden 2020;

22. opfordrer Kommissionen til at indlede et tættere samarbejde med regionerne for at hjælpe 
dem med at styrke deres kapacitet til at absorbere de midler fra strukturfondene og fonden 
til udvikling af landdistrikter, der er bevilget til investeringer i bredbåndsinfrastruktur, og 
til at give yderligere vejledning om anvendelsen af midler fra offentlig-private 
partnerskaber og andre finansieringsinstrumenter;

23. understreger, at det ved hjælp af bedre planlægning og øget synergi mellem 
programmerne ville være muligt at reducere anlægsomkostningerne, som udgør en stor 
procentdel af omkostningerne til etablering af ny fast og mobil infrastruktur; opfordrer 
derfor til en bedre koordinering og integration af infrastrukturprogrammerne ved at 
forbedre planlægningen på nationalt, regionalt og lokalt plan for at opnå 
omkostningsreduktioner og fremme investeringer;

24. støtter Kommissionens initiativ til at arbejde sammen med EIB for at forbedre 
tilgængeligheden af midler til næste generation af netværk og understreger behovet for, at 
denne finansiering rettes mod projekter med åben infrastruktur, som støtter mange 
forskellige tjenester;

25. opfordrer Kommissionen og EIB til senest i foråret 2011 at fremsætte konkrete forslag om 
nye finansielle instrumenter, der supplerer de eksisterende midler til finansiering af 
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bredbåndsinfrastruktur, herunder garanti-, aktie- og gældsinstrumenter eller en
kombination af disse;

Rumpolitik

26. understreger den strategiske betydning af de europæiske globale 
satellitnavigationssystemer (Galileo og EGNOS) og det globale miljø- og 
sikkerhedsovervågningsprogram (GMES) og er overbevist om, at gennemførelsen heraf 
vil kræve intensiv overvågning og evaluering; anmoder om, at enhver fremtidig bevilling 
af midler til EU's ruminitiativer som f.eks. Galileo opføres på en særlig post som et 
supplement til forsknings- og innovationsmidlerne; understreger, at offentlige 
investeringer i sådanne projekter skal være til gavn for EU's offentlige sektor i form af 
økonomisk afkast og favorable prispolitikker for EU's borgere.
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