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FÖRSLAG

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi uppmanar särskilda utskottet för politiska 
utmaningar och budgetmedel för ett hållbart EU efter 2013 att som ansvarigt utskott infoga 
följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet välkomnar de flaggskeppsinitiativ som betonades i EU 2020-strategin. 
Parlamentet kräver ett övergripande politiskt koncept för en konkurrenskraftig, social och 
hållbar framtid för EU och betonar behovet av att uppnå social, ekonomisk och territoriell 
sammanhållning inom EU. Parlamentet betonar att det för EU:s flaggskeppsinitiativ enligt 
EU 2020-strategin, de flesta knutna till EU:s åtgärder på industri-, forsknings- och 
energiområdet, krävs ett omfattande, trovärdigt och hållbart ekonomiskt stöd från EU om 
man ska kunna uppnå EU:s nyckelmål för 2020 och om man samtidigt ska kunna ta itu 
med det nuvarande problemet med fragmenteringen i EU:s finansieringsinstrument.
Parlamentet önskar därför att referensbelopp för flaggskeppsinitiativen ska inkluderas i 
den fleråriga budgetramen efter 2013.

2. Europaparlamentet betonar behovet av att i nästa fleråriga budgetram säkra den 
långsiktiga finansieringen av befintliga och nya långsiktiga flaggskeppsprogram på 
området konkurrenskraft för tillväxt och utveckling, särskilt för strategiska uppföljningar 
av EU:s nuvarande långsiktiga program. Parlamentet påminner om att det för 
programmens genomförande krävs intensiv övervakning och utvärdering samt 
budgetflexibilitet och förenkling för att uppnå bättre resultat i EU-program. Parlamentet 
betonar att användningen av EU-medel måste analyseras från en mervärdessynpunkt, 
inbegripet genom bättre samordning mellan nationella budgetar och EU:s budget.

3. Europaparlamentet betonar att långsiktiga utmaningar i samband med 
EU:s konkurrenskraft och hållbara tillväxt måste återspeglas i budgetmedlen, utan att detta 
äventyrar befintlig finansiering av pågående EU-program. Parlamentet betonar vikten av 
forskning, innovation, informationssamhället och energi när det gäller att ta itu med 
utmaningar i samhället som ekonomisk tillväxt, klimatförändringar, energi- och 
resursbrist, hälsa och åldrande.

4. Europaparlamentet anser att EU:s utgifter bör inriktas på politikområden med europeiskt 
mervärde, i linje med subsidiaritets-, proportionalitets- och solidaritetsprinciperna. 
Parlamentet understryker att forskning, energi och IKT-infrastruktur är exempel på 
europeiskt mervärde.

5. Europaparlamentet uppmanar enträget kommissionen att förbättra effektiviteten och 
ändamålsenligheten i nästa uppsättning finansieringsinstrument genom bättre övervakning 
och rapportering om kvalitativa resultatindikatorer.

6. Europaparlamentet anser att tillräcklig finansiering måste garanteras för att 
EU:s internationella överenskommelser ska kunna respekteras.
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Energipolitik

7. Europaparlamentet anser att den nya fleråriga budgetramen bör återspegla EU:s politiska 
prioriteringar och mål inom energi- och klimatförändringspolitiken, såsom angivits i flera 
resolutioner från Europaparlamentet, exempelvis resolutionen ”Mot en ny energistrategi 
för Europa 2011–20201 och i synnerhet resolutionen om EU 2020-strategin2. Parlamentet 
betonar att unionen behöver ett kort-, medel- och långsiktigt synsätt för en effektiv och 
hållbar energipolitik fram till 2050. Parlamentet noterar att det behövs betydande 
investeringar i EU:s energiinfrastruktur så att man inte äventyrar uppnåendet av 
EU 2020-målen och de långsiktiga 2050-målen.

8. Europaparlamentet begär att energiandelen av EU-budgeten ska utökas, och noterar den 
potential som andra finansieringsinstrument med faktiskt europeiskt mervärde har för att 
på ett regionalt balanserat sätt bidra till finansieringen av prioriterade europeiska 
nyckelprojekt för energiinfrastruktur, där till exempel sådana projekt inte kan finansieras 
av marknaden, samt för att öka EU-finansieringen av ny och förnybar energiteknik och av 
åtgärder för energieffektivitet och energisparande. Parlamentet framhäver att de senare bör 
förbli nyckelprioriteringar, vara väl återspeglade i och understödda genom 
EU:s kommande budgetram och minska behovet av ytterligare nya energiinfrastrukturer 
samt anläggningar för energialstring och energiproduktion i varje kommande 
energistrategi.

9. Europaparlamentet betonar att man måste säkra den långsiktiga finansieringen för att 
utveckla den innovativa och hållbara energiteknik som kommer att behövas på lång sikt 
och som är nödvändig för hållbar utveckling och skapande av nya marknader för 
EU:s industri. Parlamentet begär ett omedelbart genomförande av den europeiska 
strategiska planen för energiteknik, som innehåller konkreta forskningsåtgärder för en ren, 
hållbar, effektiv och koldioxidsnål energiteknik och som utgör ett stort steg i 
EU:s energisystem. Parlamentet begär vidare att EU-finansieringen ska riktas mot 
småskaliga och decentraliserade projekt inom detta område. Parlamentet framhäver 
behovet av offentligt ekonomiskt stöd på detta område. Vidare understryks behovet av att 
öka finansieringen av forskning, teknisk utveckling och demonstration inom 
energiområdet för att utveckla ren energi som är tillgänglig för alla till ett rimligt pris.

10. Europaparlamentet betonar behovet av att maximera EU-finansieringens verkan genom att 
låta den få en katalytisk roll i mobiliseringen, sammanförandet och det maximala 
utnyttjandet av offentliga och privata finansiella resurser för infrastruktur av europeiskt 
intresse, inbegripet den södra gaskorridoren och andra vägar för att diversifiera 
gasleveranserna.

Industripolitik

11. Europaparlamentet välkomnar att EU 2020-strategin betonar vikten av industripolitik för 
hållbar tillväxt, för social och ekonomisk välfärd och för sysselsättning i Europa. 
Parlamentet efterlyser ett övergripande synsätt på hur EU:s industri ska se ut 2020, i syfte 

                                               
1 Europaparlamentets resolution av den 25 november 2010 “Mot en ny energistrategi för Europa 
2011-2020, P7_TA-PROV(2010)0441.
2 Europaparlamentets resolution av den 16 juni 2010 om EU 2020, P7_TA-PROV(2010)0223.
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att se till att en diversifierad, konkurrenskraftig och hållbar industribas med låga 
koldioxidutsläpp bibehålls och vidareutvecklas och att detta resulterar i skapandet av 
värdiga gröna arbetstillfällen. Parlamentet stöder fullt ut fortsatta garantiinstrument inom 
ramprogrammet för konkurrenskraft och innovation och begär att resurserna till 
ramprogrammet utsträcks och utvidgas väsentligt. Parlamentet begär att kommissionen 
lägger större tonvikt på instrument för mezzaninfinansiering i nästa generations program 
och på att stödja dessa med medel och faciliteter för riskdelning.

12. Europaparlamentet påminner om sin begäran av den 10 mars 2009 om att ytterligare 
synliggöra och öka medvetenheten om politiska åtgärder för små och medelstora företag 
genom att ordna befintliga gemenskapsinstrument och gemenskapsmedel för små och 
medelstora företag under en särskild rubrik i EU:s budget.

13. Europaparlamentet betonar att man behöver tillse att adekvata finansieringsinstrument 
tilldelas för att stödja målen för strategiflaggskeppsinitiativet om resurseffektivitet som 
kommissionen lade fram 2011.

14. Europaparlamentet riktar uppmärksamheten på att Europeiska investeringsbanken (EIB) 
måste spela en viktig roll vid finansieringen av forsknings- och innovationsverksamhet, 
särskilt när det gäller projekt för industriell innovation.

15. Europaparlamentet välkomnar kommissionens förslag om att utforska nya 
finansieringskällor för större europeiska investeringsprojekt inom områden som energi, 
transport och IKT som har ett tydligt europeiskt mervärde.

Forskning, innovation och utveckling

16. Europaparlamentet anser att framgångsrik forskning, innovation och utveckling måste 
bidra till lösningar på vår tids största utmaningar, bland annat klimatförändringar, effektiv 
resursanvändning, hälsa och åldrande befolkning, förvaltning av och transporter i tätorter 
samt livsmedel och vatten. Parlamentet påminner om EU:s mål att stärka sin vetenskaps-
och teknikbas genom att inrätta ett europeiskt forskningsområde. Parlamentet erkänner 
den nyckelroll som EU:s policyorienterade, transnationella samarbetsprogram har för att 
sammanföra forsknings- och innovationskapacitet och därmed svara upp mot politiska 
utmaningar på EU-nivå och uppnå viktiga samhällsmål. Parlamentet är medvetet om den 
roll som Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT) spelar som en pådrivande 
faktor för hållbar tillväxt och konkurrenskraft i EU genom att stimulera till världsledande 
innovationer, och begär att prioriterade områden för kunskaps- och innovationsgrupper 
ska utvidgas och få vederbörlig finansiering. Parlamentet betonar att det är viktigt att 
fortsätta arbetet med att underlätta finansieringen av forskning, innovation och utveckling 
och att garantera tillträde för mindre forskningsinstitut, företag och 
civilsamhällesorganisationer.

17. Europaparlamentet betonar att EU:s konkurrenskraft i hög grad är beroende av 
innovationsförmågan, forsknings- och utvecklingsmöjligheterna och kopplingen mellan 
innovationen och tillverkningsprocessen.

18. Europaparlamentet betonar behovet av att förstärka, stimulera och säkra finansieringen av 
forskning, innovation och utveckling i EU genom en betydande ökning av 
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forskningsutgifterna från 2013, samt att fortsätta arbetet med att underlätta finansieringen 
av forskning, innovation och utveckling och genomföra en lämplig programförvaltning. 
Parlamentet efterfrågar i synnerhet att framtida finansieringsprogram för forskning, 
utveckling och innovation ska fokuseras på större samhällsfrågor och därmed uppnå 
resurstrygghet och större effektivitet i resursanvändningen i synnerhet. Parlamentet 
efterfrågar ett större internationellt forsknings- och utvecklingssamarbete och mer medel 
för utbytesprogram. Parlamentet anser att EU:s stöd till storskaliga projekt inte får hämma 
finansieringen av forskning inom andra områden och att genomförandet av sådana projekt 
bör övervakas på ett adekvat sätt.

19. Europaparlamentet betonar att innovation i hög grad bidrar till konkurrenskraft och 
tillväxt. Parlamentet begär en starkare koppling mellan grundforskning och industriell 
innovation. Parlamentet betonar att finansieringsfaciliteten med riskdelning har varit 
framgångsrik och anser att den bör få mer medel. Parlamentet anser att man bör ta hänsyn 
till hela innovationskedjan, från spetsforskning till teknisk utveckling, demonstration, 
spridning, resultatutnyttjande och snabb integrering av forskningsresultat på marknaderna. 
Parlamentet stöder kommissionens förslag om ett enhetligt system för patentskydd som 
avsevärt skulle minska översättnings- och administrationskostnaderna.

20. Europaparlamentet betonar att det är nödvändigt att förbättra de offentlig-privata 
partnerskapen genom att minska på byråkrati och rationalisera nuvarande förfaranden. 
Kommissionen uppmanas att tillämpa ett mer resultatorienterat prestationsinriktat synsätt 
på dessa program.

Informationssamhället

21. Europaparlamentet anser att Europa bör inta en ledande roll när det gäller att skapa och 
tillämpa informations- och kommunikationsteknik (IKT). Användningen av IKT bidrar till 
att stötta pågående strukturella utmaningar och att uppnå hållbar ekonomisk tillväxt. 
Parlamentet understryker vikten av att fortsätta arbetet med att erbjuda alla medborgare 
och konsumenter höghastighetsanslutning till fast och mobilt bredband överallt senast 
2020, särskilt i mindre utvecklade medlemsstater, liksom att främja e-initiativ som 
garanterar ett snabbt genomförande av EU:s digitala agenda.

22. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att samarbeta närmare med vissa regioner för 
att hjälpa dem att förbättra sin förmåga att utnyttja de medel ur struktur- och 
landsbygdsutvecklingsfonderna som är avsedda för investeringar i bredbandsinfrastruktur, 
samt att tillhandahålla ytterligare handledning om användningen av medel från 
offentlig-privata partnerskap och andra finansieringsinstrument.

23. Europaparlamentet betonar att anläggningsarbeten står för en stor procentandel av 
kostnaderna för ny fast och mobil infrastruktur och att dessa kan sänkas med bättre 
planering och programsamverkan. Infrastrukturprogrammen måste bli bättre samordnade 
och integrerade genom förbättrad planering på nationell, regional och lokal nivå för att 
minska kostnaderna och främja investeringar.

24. Europaparlamentet stöder kommissionens initiativ att samarbeta med EIB för att förbättra 
tillgängligheten till finansiering för nästa generation nätverk och betonar att denna 
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finansiering måste riktas mot öppna infrastrukturprojekt som stöder en mängd olika 
tjänster.

25. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och EIB att lägga fram konkreta förslag till 
nya finansieringsinstrument som kompletterar de befintliga medlen för finansiering av 
bredbandsinfrastruktur, inbegripet garanti-, aktie- och låneinstrument, eller 
en kombination av dessa, senast våren 2011.

Rymdpolitik

26. Europaparlamentet betonar den strategiska vikten av de europeiska globala 
satellitnavigeringssystemen (Galileo och Egnos) och programmet för global övervakning 
för miljö och säkerhet (GMES) och anser att genomförandet av dessa noggrant måste 
övervakas och utvärderas. Parlamentet önskar att varje framtida tilldelning av medel till 
EU:s rymdinitiativ, exempelvis Galileo, ska ske under en särskild rubrik och utöver 
medlen till forskning och innovation. Parlamentet understryker att offentliga investeringar 
i sådana projekt måste vara till fördel för EU:s offentliga sektor genom att bidra till 
ekonomiska vinster och en gynnsam prissättningspolitik för EU-medborgarna.



PE454.579v02-00 8/8 AD\854871SV.doc

SV

RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

Antagande 27.1.2011

Slutomröstning: resultat +:
–:
0:

43
0
3

Slutomröstning: närvarande ledamöter Jean-Pierre Audy, Ivo Belet, Jan Březina, Reinhard Bütikofer, Maria 
Da Graça Carvalho, Giles Chichester, Pilar del Castillo Vera, Christian 
Ehler, Ioan Enciu, Gaston Franco, Adam Gierek, Norbert Glante, Fiona 
Hall, Jacky Hénin, Romana Jordan Cizelj, Lena Kolarska-Bobińska, 
Béla Kovács, Marisa Matias, Judith A. Merkies, Jaroslav Paška, 
Miloslav Ransdorf, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Amalia 
Sartori, Francisco Sosa Wagner, Konrad Szymański, Britta Thomsen, 
Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Niki Tzavela, Marita Ulvskog, 
Vladimir Urutchev, Adina-Ioana Vălean, Alejo Vidal-Quadras, Henri 
Weber

Slutomröstning: närvarande 
suppleanter

Antonio Cancian, Françoise Grossetête, Jolanta Emilia Hibner, 
Yannick Jadot, Oriol Junqueras Vies, Bernd Lange, Vladko Todorov 
Panayotov, Peter Skinner, Silvia-Adriana Ţicău, Catherine Trautmann

Slutomröstning: närvarande 
suppleanter (art. 187.2)

Marit Paulsen


