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Ändringsförslag 1
Reinhard Bütikofer
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till yttrande
Punkt 1

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1. Europaparlamentet anser att det är 
absolut avgörande att man uppnår målen 
i EU 2020-strategin om smart och hållbar 
tillväxt för alla om man ska få EU ur den 
nuvarande ekonomiska och sociala krisen 
och garantera unionens framtida 
konkurrenskraft i en globaliserad värld.
Parlamentet betonar att det behövs 
uppskattningsvis sammanlagt 1 600 
miljarder EUR i framtidsinriktade 
investeringar inom de viktigaste politiska 
områdena för att uppnå dessa mål.

1. Europaparlamentet anser att det är 
absolut avgörande att man uppnår målen 
i Europa 2020-strategin om smart och 
hållbar tillväxt för alla om man ska få EU 
ur den nuvarande ekonomiska och sociala 
krisen och garantera unionens framtida 
konkurrenskraft i en globaliserad värld.
Parlamentet betonar att det behövs 
uppskattningsvis sammanlagt 
1 600 miljarder EUR i framtidsinriktade 
investeringar inom de viktigaste politiska 
områdena för att uppnå dessa mål.
Parlamentet erinrar om sitt 
ställningstagande i sin resolution av den 
8 juni 2011, där det påpekades att även 
med en ökning av resursnivån för nästa 
fleråriga budgetram med 5 procent 
jämfört med 2013 års nivå kan bara ett 
begränsat bidrag lämnas för att unionens 
avtalade mål och åtaganden ska kunna 
uppnås och för att principen om 
solidaritet inom unionen ska kunna 
respekteras.
__________________
1Antagna texter, P7_TA(2011)0266.

Or. en

Ändringsförslag 2
Franck Proust

Förslag till yttrande
Punkt1
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Förslag till yttrande Ändringsförslag

1. Europaparlamentet anser att det är 
absolut avgörande att man uppnår målen 
i EU 2020-strategin om smart och hållbar 
tillväxt för alla om man ska få EU ur den 
nuvarande ekonomiska och sociala krisen 
och garantera unionens framtida 
konkurrenskraft i en globaliserad värld.
Parlamentet betonar att det behövs 
uppskattningsvis sammanlagt 
1 600 miljarder EUR i framtidsinriktade 
investeringar inom de viktigaste politiska 
områdena för att uppnå dessa mål.

1. Europaparlamentet anser att det är 
absolut avgörande att man uppnår målen 
i Europa 2020-strategin om smart och 
hållbar tillväxt för alla om man ska få EU 
ur den nuvarande ekonomiska och sociala 
krisen och garantera unionens framtida 
konkurrenskraft i en globaliserad värld.
Parlamentet påpekar att unionen med 
tanke på detta ytterst har för avsikt att bli 
världsetta inom vetenskap och teknik, 
både i fråga om arbetstillfällen och 
investeringar. Parlamentet betonar att det 
behövs uppskattningsvis sammanlagt 
1 600 miljarder EUR i framtidsinriktade 
investeringar inom de viktigaste politiska 
områdena för att uppnå dessa mål.

Or. fr

Ändringsförslag 3
Gunnar Hökmark

Förslag till yttrande
Punkt 1

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1. Europaparlamentet anser att det är 
absolut avgörande att man uppnår målen 
i EU 2020-strategin om smart och hållbar 
tillväxt för alla om man ska få EU ur den 
nuvarande ekonomiska och sociala krisen 
och garantera unionens framtida 
konkurrenskraft i en globaliserad värld.
Parlamentet betonar att det behövs 
uppskattningsvis sammanlagt 
1 600 miljarder EUR i framtidsinriktade 
investeringar inom de viktigaste politiska 
områdena för att uppnå dessa mål.

1. Europaparlamentet anser att det är 
absolut avgörande att man uppnår målen 
i Europa 2020-strategin om smart och 
hållbar tillväxt för alla om man ska få EU 
ur den nuvarande ekonomiska och sociala 
krisen och garantera unionens framtida 
konkurrenskraft i en globaliserad värld.
Parlamentet anser att det ofrånkomligen 
behövs en reform av unionens budget för 
att den bättre ska återspegla de behov av 
finansiering som sammanhänger med 
åtgärdandet av det 21:a århundradets 
utmaningar.

Or. en

Ändringsförslag 4
Reinhard Bütikofer
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för Verts/ALE-gruppen

Förslag till yttrande
Punkt 1a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1a. Europaparlamentet välkomnar 
kommissionens förslag om att införa ett 
rättvisare, enklare och mera 
genomblickbart system för egna medel, 
där andelen för egna medel i EU:s budget 
senast fram till 2018 skulle öka med upp 
till 60 procent. Parlamentet stöder 
fullständigt kommissionens förslag att 
bland EU:s egna medel införa en 
EU-omfattande skatt på 
finanstransaktioner från och med 2014.

Or. en

Ändringsförslag 5
Gunnar Hökmark

Förslag till yttrande
Punkt 1a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1a. Europaparlamentet anser att unionens 
budget kan bli en kraftfull drivfjäder för 
reformer om EU:s utgifter fokuseras på 
områden som stimulerar ekonomisk 
tillväxt, såsom innovation, forskning och 
utveckling.

Or. en

Ändringsförslag 6
Gunnar Hökmark

Förslag till yttrande
Punkt 1b (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1b. Europaparlamentet understryker att 
ett antal områden, såsom innovation, 
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forskning och utveckling, strategiska 
investeringar i infrastruktur för 
transeuropeiska nätverk och 
utrikespolitik, bör prioriteras högre än 
andra områden för att aktuella och 
framtida politiska och ekonomiska 
utmaningar ska kunna bemötas.

Or. en

Ändringsförslag 7
Gunnar Hökmark

Förslag till yttrande
Punkt 1c (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1c. Europaparlamentet betonar att ett av 
EU:s viktigaste mål är att förbättra sin 
konkurrenskraft och att underlätta 
övergången till en världsledande
kunskapsbaserad ekonomi. Nästa 
fleråriga budgetplan bör stödja denna 
utveckling inom EU:s samtliga 
politikområden.

Or. en

Ändringsförslag 8
Franck Proust

Förslag till yttrande
Punkt 2

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2. Europaparlamentet understryker den 
nyckelroll som EU-budgeten måste spela 
för att uppnå de gemensamt överenskomna 
målen inom EU 2020-strategin, eftersom 
EU-finansieringen, om den är väl 
utformad, faktiskt kan utlösa och 
katalysera åtgärder av tydligt EU-mervärde 
som medlemsstaterna är oförmögna att 
utföra på egen hand, och dessutom skapa 
synergier och komplettera 
medlemsstaternas verksamheter genom att 

2. Europaparlamentet understryker den 
nyckelroll som EU-budgeten måste spela 
för att uppnå de gemensamt överenskomna 
målen inom Europa 2020-strategin, 
eftersom EU-finansieringen, om den är väl 
utformad, faktiskt kan utlösa och 
katalysera åtgärder av tydligt EU-mervärde 
som medlemsstaterna är oförmögna att 
utföra på egen hand, och dessutom skapa 
synergier och komplettera 
medlemsstaternas verksamheter.
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bistå dem att fokusera på 
framtidsinriktade nyckelinvesteringar.
Parlamentet välkomnar därför 
kommissionens förslag att öka – i 
förhållande till den nuvarande fleråriga 
budgetramen 2007–2013 – den tillgängliga 
finansieringen för EU-program inom 
områdena forskning, innovation, 
konkurrenskraft, små och medelstora 
företag samt infrastruktur. Parlamentet är 
fast övertygat om att dessa föreslagna 
finansiella anslag utgör ett rent minimum, 
och varnar med eftertryck vissa 
medlemsstater för frestelsen att skära ned 
dem, eftersom detta skulle äventyra EU:s 
trovärdighet och politiska åtagande till 
förmån för tillväxt och sysselsättning.
Parlamentet betonar samtidigt behovet av 
att åstadkomma tillräcklig 
budgetflexibilitet så att budgetmedlen kan 
anpassas på lämpligt sätt till nya 
omständigheter och prioriteringar.

Parlamentet välkomnar därför 
kommissionens förslag att öka – i 
förhållande till den nuvarande fleråriga 
budgetramen 2007–2013 – den tillgängliga 
finansieringen för EU-program inom 
områdena forskning, innovation, 
konkurrenskraft, små och medelstora 
företag samt infrastruktur. Parlamentet är 
fast övertygat om att dessa föreslagna 
finansiella anslag utgör ett rent minimum, 
och anser att unionen ofrånkomligen 
fram till 2020 måste anslå 3 procent av 
sin BNP till forskning och innovation.
Parlamentet uppmanar Europas 
myndigheter och privata sektor att göra 
allt för att detta mål ska uppnås och
varnar med eftertryck vissa medlemsstater 
för frestelsen att skära ned dem, eftersom 
detta skulle äventyra EU:s trovärdighet och 
politiska åtagande till förmån för tillväxt 
och sysselsättning. Parlamentet betonar 
samtidigt behovet av att åstadkomma 
tillräcklig budgetflexibilitet så att 
budgetmedlen kan anpassas på lämpligt 
sätt till nya omständigheter och 
prioriteringar.

Or. fr

Ändringsförslag 9
Vicky Ford

Förslag till yttrande
Punkt 2

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2. Europaparlamentet understryker den 
nyckelroll som EU-budgeten måste spela 
för att uppnå de gemensamt överenskomna 
målen inom EU 2020-strategin, eftersom 
EU-finansieringen, om den är väl 
utformad, faktiskt kan utlösa och 
katalysera åtgärder av tydligt EU-mervärde 
som medlemsstaterna är oförmögna att 
utföra på egen hand, och dessutom skapa 
synergier och komplettera 
medlemsstaternas verksamheter genom att 

2. Europaparlamentet understryker den 
nyckelroll som EU-budgeten måste spela 
för att uppnå de gemensamt överenskomna 
målen inom Europa 2020-strategin,
eftersom EU-finansieringen, om den är väl 
utformad, faktiskt kan utlösa och 
katalysera åtgärder av tydligt EU-mervärde 
som medlemsstaterna är oförmögna att 
utföra på egen hand, och dessutom skapa 
synergier och komplettera 
medlemsstaternas verksamheter genom att 



PE494.802v01-00 8/32 AM\911739SV.doc

SV

bistå dem att fokusera på framtidsinriktade 
nyckelinvesteringar. Parlamentet 
välkomnar därför kommissionens förslag 
att öka – i förhållande till den nuvarande 
fleråriga budgetramen 2007–2013 – den 
tillgängliga finansieringen för EU-program 
inom områdena forskning, innovation, 
konkurrenskraft, små och medelstora 
företag samt infrastruktur. Parlamentet är 
fast övertygat om att dessa föreslagna 
finansiella anslag utgör ett rent minimum, 
och varnar med eftertryck vissa 
medlemsstater för frestelsen att skära ned 
dem, eftersom detta skulle äventyra 
EU:s trovärdighet och politiska åtagande 
till förmån för tillväxt och sysselsättning.
Parlamentet betonar samtidigt behovet av 
att åstadkomma tillräcklig 
budgetflexibilitet så att budgetmedlen kan 
anpassas på lämpligt sätt till nya 
omständigheter och prioriteringar.

bistå dem att fokusera på framtidsinriktade 
nyckelinvesteringar. Parlamentet 
välkomnar därför kommissionens förslag 
att öka – i förhållande till den nuvarande 
fleråriga budgetramen 2007–2013 – den 
tillgängliga finansieringen för EU-program 
inom områdena forskning, innovation, 
konkurrenskraft, små och medelstora 
företag samt infrastruktur. Parlamentet är 
fast övertygat om att dessa föreslagna 
finansiella anslag utgör ett rent minimum 
inom områdena i fråga. Parlamentet 
betonar dock samtidigt behovet av att 
åstadkomma tillräcklig budgetstramhet 
och budgetflexibilitet så att budgetmedlen 
på lämpligt sätt kan målinriktas och 
anpassas till nya omständigheter och 
prioriteringar.

Or. en

Ändringsförslag 10
Gunnar Hökmark

Förslag till yttrande
Punkt 2

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2. Europaparlamentet understryker den 
nyckelroll som EU-budgeten måste spela 
för att uppnå de gemensamt överenskomna 
målen inom EU 2020-strategin, eftersom
EU-finansieringen, om den är väl 
utformad, faktiskt kan utlösa och 
katalysera åtgärder av tydligt EU-mervärde 
som medlemsstaterna är oförmögna att 
utföra på egen hand, och dessutom skapa 
synergier och komplettera 
medlemsstaternas verksamheter genom att 
bistå dem att fokusera på framtidsinriktade 
nyckelinvesteringar. Parlamentet 
välkomnar därför kommissionens förslag 
att öka – i förhållande till den nuvarande 
fleråriga budgetramen 2007–2013 – den 

2. Europaparlamentet understryker den 
nyckelroll som EU-budgeten måste spela 
för att uppnå de gemensamt överenskomna 
målen inom Europa 2020-strategin.
Parlamentet betonar att målet måste vara 
en smart och modern budget som 
prioriterar unionens viktigaste politiska 
mål, särskilt områden som skapar tillväxt, 
i stället för en stor budget som omfattar 
allt. Parlamentet anser att
EU-finansieringen, om den är väl 
utformad, faktiskt kan utlösa och 
katalysera åtgärder av tydligt EU-mervärde 
som medlemsstaterna är oförmögna att 
utföra på egen hand, och dessutom skapa 
synergier och komplettera 
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tillgängliga finansieringen för EU-program 
inom områdena forskning, innovation, 
konkurrenskraft, små och medelstora 
företag samt infrastruktur. Parlamentet är 
fast övertygat om att dessa föreslagna 
finansiella anslag utgör ett rent minimum, 
och varnar med eftertryck vissa 
medlemsstater för frestelsen att skära ned 
dem, eftersom detta skulle äventyra 
EU:s trovärdighet och politiska åtagande 
till förmån för tillväxt och sysselsättning.
Parlamentet betonar samtidigt behovet av 
att åstadkomma tillräcklig 
budgetflexibilitet så att budgetmedlen kan 
anpassas på lämpligt sätt till nya 
omständigheter och prioriteringar.

medlemsstaternas verksamheter genom att 
bistå dem att fokusera på framtidsinriktade 
nyckelinvesteringar. Parlamentet 
välkomnar därför kommissionens förslag 
att öka – i förhållande till den nuvarande 
fleråriga budgetramen 2007–2013 – den 
tillgängliga finansieringen för EU-program 
inom områdena forskning, innovation, 
konkurrenskraft, små och medelstora 
företag samt infrastruktur. Parlamentet är 
fast övertygat om att dessa föreslagna 
finansiella anslag utgör ett rent minimum, 
och varnar med eftertryck vissa 
medlemsstater för frestelsen att skära ned 
dem, eftersom detta skulle äventyra 
EU:s trovärdighet och politiska åtagande 
till förmån för tillväxt och sysselsättning.
Parlamentet betonar samtidigt behovet av 
att åstadkomma tillräcklig 
budgetflexibilitet så att budgetmedlen kan 
anpassas på lämpligt sätt till nya 
omständigheter och prioriteringar.

Or. en

Ändringsförslag 11
Gunnar Hökmark

Förslag till yttrande
Punkt 2a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2a. Europaparlamentet kräver en 
fullständig översyn av utgifterna i den 
nuvarande fleråriga budgetramen i syfte 
att fastställa vilka utgifter som är 
väsentliga för att unionens politiska mål 
ska uppnås och vilka utgifter som är 
mindre relevanta. Målet är att omfördela 
30 procent av utgifterna från områden 
som inte längre är relevanta till 
högprioriterade områden och därmed 
frigöra ekonomiska resurser för andra 
områden.

Or. en
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Ändringsförslag 12
Reinhard Bütikofer
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till yttrande
Punkt 3

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3. Europaparlamentet betonar i synnerhet 
behovet av att förstärka, stimulera och 
säkra finansieringen av forskning, 
utveckling och innovation i EU genom att i 
betydande omfattning öka de relevanta 
utgifterna i den fleråriga 
budgetramen 2014–2020 för 
Horisont 2020-programmet och genom att 
radikalt förenkla finansieringsförfarandena 
samtidigt som principen om sund 
ekonomisk förvaltning upprätthålls strikt.

3. Europaparlamentet betonar i synnerhet 
behovet av att förstärka, stimulera och 
säkra finansieringen av forskning, 
utveckling och innovation i EU genom att i 
betydande omfattning öka de relevanta 
utgifterna i den fleråriga 
budgetramen 2014–2020 för 
Horisont 2020-programmet och genom att 
radikalt förenkla finansieringsförfarandena 
samtidigt som principen om sund 
ekonomisk förvaltning upprätthålls strikt.
Parlamentet anser att det behövs ökad 
stimulans till en miljövänligare teknik 
genom ökade anslag till miljövänligare 
och smartare teknik och till social 
innovation och icke-tekniska lösningar.
Parlamentet väntar sig att minst 
80 procent av anslagen till energisektorn 
ska gå till forskning kring och utveckling 
av förnybar energi, energilagringsteknik, 
effektiv slutanvändning av energi och 
utveckling av smarta nät.

Or. en

Ändringsförslag 13
Vicky Ford

Förslag till yttrande
Punkt 3

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3. Europaparlamentet betonar i synnerhet 
behovet av att förstärka, stimulera och 
säkra finansieringen av forskning, 
utveckling och innovation i EU genom att i 
betydande omfattning öka de relevanta 
utgifterna i den fleråriga 

3. Europaparlamentet betonar i synnerhet 
behovet av att förstärka, stimulera och 
säkra finansieringen av forskning, 
utveckling och innovation i EU genom att i 
betydande omfattning öka de relevanta 
utgifterna i den fleråriga 
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budgetramen 2014–2020 för 
Horisont 2020-programmet och genom att 
radikalt förenkla finansieringsförfarandena 
samtidigt som principen om sund 
ekonomisk förvaltning upprätthålls strikt.

budgetramen 2014–2020 för 
Horisont 2020-programmet, inom ramen 
för en överlag minskad EU-budget, och 
genom att radikalt förenkla 
finansieringsförfarandena samtidigt som 
principen om sund ekonomisk förvaltning 
upprätthålls strikt.

Or. en

Ändringsförslag 14
Reinhard Bütikofer
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till yttrande
Punkt 3a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3a. Europaparlamentet är övertygat om 
att anslagen till Horisont 2020 bör 
överensstämma med prioriteringarna 
inom Europa 2020-strategin och 
användas för att stimulera till 
verksamheter med europeiskt mervärde, 
rationalisering av EU:s offentliga medel 
och större inflytande från privata medel.
Parlamentet anser att minst 15 procent av 
budgeten för Horisont 2020 måste 
öronmärkas för små och medelstora 
företag.

Or. en

Ändringsförslag 15
Jürgen Creutzmann, Holger Krahmer, Hannu Takkula

Förslag till yttrande
Punkt 4

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4. Europaparlamentet riktar 
uppmärksamheten på mervärdet av 
EU-programmen för små och medelstora 
företag, eftersom de visat sig vara till stor 
hjälp när det gällt att stödja 
medlemsstaternas ansträngningar att säkra 

4. Europaparlamentet riktar 
uppmärksamheten på mervärdet av 
EU-programmen för små och medelstora 
företag, eftersom de visat sig vara till stor 
hjälp när det gällt att stödja 
medlemsstaternas ansträngningar att säkra 
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de små och medelstora företagens tillgång 
till finansieringsmöjligheter i en tid med 
djup finansiell kris. Parlamentet betonar 
dock att en bättre och mer diversifierad
tillgång till finansiering, från bidrag till 
lån eller kapitalfinansiering, bör bli 
tillgänglig i framtiden för alla europeiska 
industriella aktörer. Parlamentet anser 
verkligen att i den planerade 
finansieringsramen för programmet för 
företagens konkurrenskraft och små och 
medelstora företag (COSME), ska 
budgeten för finansieringsinstrument 
utökas och tillgången till den förbättras så 
att programmet kan utvidgas till att 
inkludera ännu fler små och medelstora 
företag och så att det på ett mer adekvat 
sätt motsvarar de små och medelstora 
företagens olika behov.

de små och medelstora företagens tillgång 
till finansieringsmöjligheter och utländska 
marknader i en tid med djup finansiell 
kris. Parlamentet betonar dock att det bör 
ordnas med tillgång till finansiering för 
små och medelstora företag, framför allt 
genom lånegarantier och 
kapitalfinansiering, vilket leder till att 
största hävstångseffekt uppnås och största 
delen av de allmänna medlen återvinns 
tack vare inkomsterna. Parlamentet 
påpekar att tillämpningsområdet för 
finansieringsinstrumenten bör utvidgas 
till att omfatta alla faser av företagens 
livscykel, inklusive företagsöverlåtelser.
Parlamentet anser verkligen att i den 
planerade finansieringsramen för 
programmet för företagens konkurrenskraft 
och små och medelstora företag (COSME), 
ska budgeten för finansieringsinstrument 
utökas och tillgången till den förbättras så 
att programmet kan utvidgas till att 
inkludera ännu fler små och medelstora 
företag och så att det på ett mer adekvat 
sätt motsvarar de små och medelstora 
företagens olika behov. Parlamentet 
understryker att unionsåtgärder såsom 
Enterprise Europe Network och 
”Hjälpcentralen för små och medelstora 
företag: Kina och immateriell äganderätt” 
(China IPR Helpdesk ) framgångsrikt 
kompletterat nationella åtgärder för att 
förbättra tillträdet till utländska 
marknader och att EU bör fortsätta 
finansiera dessa åtgärder. Parlamentet 
understryker att den sammanlagda 
budgeten för COSME bör öka till 
0,5 procent av den fleråriga budgetplanen 
för att programmet ska uppnå sina mål.

Or. en

Ändringsförslag 16
Vicky Ford

Förslag till yttrande
Punkt 4
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Förslag till yttrande Ändringsförslag

4. Europaparlamentet riktar 
uppmärksamheten på mervärdet av 
EU-programmen för små och medelstora 
företag, eftersom de visat sig vara till stor 
hjälp när det gällt att stödja 
medlemsstaternas ansträngningar att säkra 
de små och medelstora företagens tillgång 
till finansieringsmöjligheter i en tid med 
djup finansiell kris. Parlamentet betonar 
dock att en bättre och mer diversifierad 
tillgång till finansiering, från bidrag till lån 
eller kapitalfinansiering, bör bli tillgänglig 
i framtiden för alla europeiska industriella 
aktörer. Parlamentet anser verkligen att i 
den planerade finansieringsramen för 
programmet för företagens konkurrenskraft 
och små och medelstora företag (COSME), 
ska budgeten för finansieringsinstrument 
utökas och tillgången till den förbättras så 
att programmet kan utvidgas till att 
inkludera ännu fler små och medelstora 
företag och så att det på ett mer adekvat 
sätt motsvarar de små och medelstora 
företagens olika behov.

4. Europaparlamentet riktar 
uppmärksamheten på mervärdet av 
EU-programmen för små och medelstora 
företag, eftersom de ibland visat sig vara 
till stor hjälp när det gällt att stödja 
medlemsstaternas ansträngningar att säkra 
de små och medelstora företagens tillgång 
till finansieringsmöjligheter i en tid med 
djup finansiell kris, men påpekar att 
ansökningsförfarandena i samband med 
dessa program radikalt måste göras 
enklare för små och medelstora företag 
och att det måste ses till att kommissionen 
i rätt tid verkställer utbetalningarna till de 
små och medelstora företag som deltar i 
programmen. Parlamentet 
rekommenderar att kommissionen och
medlemsstaterna ser över framgångsrika 
nationella program för att dela med sig av 
bästa praxis. Parlamentet betonar dock att 
en bättre och mer diversifierad tillgång till 
finansiering, från bidrag till lån eller 
kapitalfinansiering, bör bli tillgänglig i 
framtiden för alla europeiska industriella 
aktörer. Parlamentet anser verkligen att i 
den planerade finansieringsramen för 
programmet för företagens konkurrenskraft 
och små och medelstora företag (COSME), 
bör andelen för budgeten för 
finansieringsinstrument utökas och 
tillgången till den förbättras så att 
programmet kan utvidgas till att inkludera 
ännu fler små och medelstora företag och 
så att det på ett mer adekvat sätt tillgodoser 
de små och medelstora företagens olika 
behov. Parlamentet betonar att 
grundläggande banktjänster till 
överkomligt pris måste finnas tillgängliga 
för europeiska små och medelstora 
företag som bedriver gränsöverskridande 
handel, framför allt handel som 
involverar olika valutor, även utanför EU, 
för att de små och medelstora företagen 
maximalt ska kunna bedriva export.
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Or. en

Ändringsförslag 17
Amalia Sartori

Förslag till yttrande
Punkt 4

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4. Europaparlamentet riktar 
uppmärksamheten på mervärdet av 
EU-programmen för små och medelstora 
företag, eftersom de visat sig vara till stor 
hjälp när det gällt att stödja 
medlemsstaternas ansträngningar att 
säkra de små och medelstora företagens 
tillgång till finansieringsmöjligheter i en tid 
med djup finansiell kris. Parlamentet 
betonar dock att en bättre och mer 
diversifierad tillgång till finansiering, från 
bidrag till lån eller kapitalfinansiering, bör 
bli tillgänglig i framtiden för alla 
europeiska industriella aktörer.
Parlamentet anser verkligen att i den 
planerade finansieringsramen för 
programmet för företagens 
konkurrenskraft och små och medelstora 
företag (COSME), ska budgeten för 
finansieringsinstrument utökas och 
tillgången till den förbättras så att 
programmet kan utvidgas till att inkludera 
ännu fler små och medelstora företag och 
så att det på ett mer adekvat sätt 
motsvarar de små och medelstora 
företagens olika behov.

4. Europaparlamentet riktar 
uppmärksamheten på mervärdet av 
EU-programmen för små och medelstora 
företag, eftersom de visat sig vara till stor 
hjälp när det gällt att stödja de små och 
medelstora företagens tillgång till 
finansieringsmöjligheter i en tid med djup 
finansiell kris. Parlamentet betonar dock att 
en bättre tillgång till finansiering, från bidrag 
till lån eller kapitalfinansiering, bör bli 
tillgänglig i framtiden för alla europeiska 
industriella aktörer och särskilt för små och 
medelstora företag.

Or. en

Ändringsförslag 18
Reinhard Bütikofer
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till yttrande
Punkt 4
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Förslag till yttrande Ändringsförslag

4. Europaparlamentet riktar 
uppmärksamheten på mervärdet av 
EU-programmen för små och medelstora 
företag, eftersom de visat sig vara till stor 
hjälp när det gällt att stödja 
medlemsstaternas ansträngningar att säkra 
de små och medelstora företagens tillgång 
till finansieringsmöjligheter i en tid med 
djup finansiell kris. Parlamentet betonar 
dock att en bättre och mer diversifierad 
tillgång till finansiering, från bidrag till 
lån eller kapitalfinansiering, bör bli 
tillgänglig i framtiden för alla europeiska 
industriella aktörer. Parlamentet anser 
verkligen att i den planerade 
finansieringsramen för programmet för 
företagens konkurrenskraft och små och 
medelstora företag (COSME), ska 
budgeten för finansieringsinstrument 
utökas och tillgången till den förbättras så 
att programmet kan utvidgas till att 
inkludera ännu fler små och medelstora 
företag och så att det på ett mer adekvat 
sätt motsvarar de små och medelstora 
företagens olika behov.

4. Europaparlamentet riktar 
uppmärksamheten på mervärdet av 
EU-programmen för små och medelstora 
företag, eftersom de visat sig vara till stor 
hjälp när det gällt att stödja 
medlemsstaternas ansträngningar att säkra 
de små och medelstora företagens tillgång 
till finansieringsmöjligheter i en tid med 
djup finansiell kris. Parlamentet anser 
verkligen att i den planerade 
finansieringsramen för programmet för 
företagens konkurrenskraft och små och 
medelstora företag (COSME) och enligt 
Horisont 2020, ska budgeten för 
finansieringsinstrument och till det nya 
instrumentet för små och medelstora 
företag avsevärt utökas och tillgången till 
den förbättras så att programmet kan 
utvidgas till att inkludera ännu fler små och 
medelstora företag och så att det på ett mer 
adekvat sätt motsvarar de små och 
medelstora företagens olika behov.
Parlamentet betonar att hållbarheten bör 
tas med i COSME:s syften och uttalar sitt 
stöd till att budgeten för COSME ökas 
med det dubbla.

Or. en

Ändringsförslag 19
Franck Proust

Förslag till yttrande
Punkt 4

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4. Europaparlamentet riktar 
uppmärksamheten på mervärdet av 
EU-programmen för små och medelstora 
företag, eftersom de visat sig vara till stor 
hjälp när det gällt att stödja 
medlemsstaternas ansträngningar att säkra 
de små och medelstora företagens tillgång 
till finansieringsmöjligheter i en tid med 

4. Europaparlamentet riktar 
uppmärksamheten på mervärdet av 
EU-programmen för små och medelstora 
företag, eftersom de visat sig vara till stor 
hjälp när det gällt att stödja 
medlemsstaternas ansträngningar att säkra 
de små och medelstora företagens tillgång 
till finansieringsmöjligheter i en tid med 
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djup finansiell kris. Parlamentet betonar 
dock att en bättre och mer diversifierad
tillgång till finansiering, från bidrag till lån 
eller kapitalfinansiering, bör bli tillgänglig 
i framtiden för alla europeiska industriella 
aktörer. Parlamentet anser verkligen att i 
den planerade finansieringsramen för 
programmet för företagens konkurrenskraft 
och små och medelstora företag (COSME), 
ska budgeten för finansieringsinstrument 
utökas och tillgången till den förbättras så 
att programmet kan utvidgas till att 
inkludera ännu fler små och medelstora 
företag och så att det på ett mer adekvat 
sätt motsvarar de små och medelstora 
företagens olika behov.

djup finansiell kris. Parlamentet betonar 
dock att en bättre tillgång till finansiering, 
från bidrag till lån eller kapitalfinansiering, 
bör bli tillgänglig i framtiden för alla 
europeiska industriella aktörer och att 
finansieringen bör vara lättillgänglig och 
centralstyrd (med geografiskt sett allmänt 
utbredda gemensamma kontaktpunkter 
för små och medelstora företag).
Parlamentet anser verkligen att i den 
planerade finansieringsramen för 
programmet för företagens konkurrenskraft 
och små och medelstora företag (COSME), 
ska budgeten för finansieringsinstrument 
utökas och tillgången till den förbättras så 
att programmet kan utvidgas till att 
inkludera ännu fler små och medelstora 
företag och så att det på ett mer adekvat 
sätt motsvarar de små och medelstora 
företagens olika behov.

Or. fr

Ändringsförslag 20
Paul Rübig

Förslag till yttrande
Punkt 4

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4. Europaparlamentet riktar 
uppmärksamheten på mervärdet av 
EU-programmen för små och medelstora 
företag, eftersom de visat sig vara till stor 
hjälp när det gällt att stödja 
medlemsstaternas ansträngningar att säkra 
de små och medelstora företagens tillgång 
till finansieringsmöjligheter i en tid med 
djup finansiell kris. Parlamentet betonar 
dock att en bättre och mer diversifierad 
tillgång till finansiering, från bidrag till lån 
eller kapitalfinansiering, bör bli tillgänglig 
i framtiden för alla europeiska industriella 
aktörer. Parlamentet anser verkligen att i 
den planerade finansieringsramen för 
programmet för företagens konkurrenskraft 
och små och medelstora företag (COSME), 

4. Europaparlamentet riktar 
uppmärksamheten på mervärdet av 
EU-programmen för små och medelstora 
företag, eftersom de visat sig vara till stor 
hjälp när det gällt att stödja 
medlemsstaternas ansträngningar att säkra 
de små och medelstora företagens tillgång 
till finansieringsmöjligheter i en tid med 
djup finansiell kris. Parlamentet betonar 
dock att en bättre och mer diversifierad 
tillgång till finansiering, från bidrag till lån 
eller kapitalfinansiering, bör bli tillgänglig 
i framtiden för alla europeiska industriella 
aktörer. Parlamentet anser verkligen att i 
den planerade finansieringsramen för 
programmet för företagens konkurrenskraft 
och små och medelstora företag (COSME), 
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ska budgeten för finansieringsinstrument 
utökas och tillgången till den förbättras så 
att programmet kan utvidgas till att 
inkludera ännu fler små och medelstora 
företag och så att det på ett mer adekvat 
sätt motsvarar de små och medelstora 
företagens olika behov.

ska budgeten för finansieringsinstrument 
utökas, så att den motsvarar åtminstone de 
resurser som står till förfogande för 
programmet för perioden 2007–2013, och 
tillgången till den förbättras så att 
programmet kan utvidgas till att inkludera 
ännu fler små och medelstora företag och 
så att det på ett mer adekvat sätt motsvarar 
de små och medelstora företagens olika 
behov.

Or. de

Ändringsförslag 21
Amalia Sartori

Förslag till yttrande
Punkt 4a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4a. Europaparlamentet är fast övertygat om 
att utgifterna till programmet för 
företagens konkurrenskraft och små och 
medelstora företag (COSME)
avsevärt bör ökas, framför allt för 
finansieringsinstrumenten, så att 
programmet kan nå ut till ännu fler små 
och medelstora företag och även 
finansiera företagsöverlåtelser.

Or. en

Ändringsförslag 22
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till yttrande
Punkt 5

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5. Europaparlamentet anser att det kommer 
att krävas stora investeringsinsatser inom 
energiforskning och energiutveckling för 
att utveckla en ny generation av system för 
hållbar energi inom EU. Parlamentet 
betonar därför behovet av att öka 
finansieringen inom forskning och tekniskt

5. Europaparlamentet anser att det kommer 
att krävas stora investeringsinsatser inom 
energiforskning och energiutveckling för 
att utveckla en ny generation av system för 
hållbar energi inom EU. Parlamentet 
betonar därför behovet av att öka 
finansieringen inom forskning och teknisk
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utveckling och att bibehålla 
demonstrationsprojekt på energiområdet.
Parlamentet uppmanar till ett fullständigt 
genomförande av den redan antagna 
strategiska planen för energiteknik (SET).
Kommissionen och rådet ombeds att 
klargöra sin finansiering inom ramen för 
den fleråriga budgetramen 2014–2020.

utveckling och att bibehålla 
demonstrationsprojekt på energiområdet.
Parlamentet uppmanar till att budgeten 
för programmet ”Intelligent energi –
Europa”, som handhas av 
genomförandeorganet för 
konkurrenskraft och innovation, ska få 
finnas kvar och utökas. Parlamentet 
uppmanar till ett fullständigt genomförande 
av den redan antagna strategiska planen för 
energiteknik (SET). Kommissionen och 
rådet ombeds att klargöra sin finansiering 
inom ramen för den fleråriga 
budgetramen 2014–2020 samt att
säkerställa en tillräcklig finansiering av 
utvecklingen av smarta energinät.

Or. ro

Ändringsförslag 23
Reinhard Bütikofer
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till yttrande
Punkt 5

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5. Europaparlamentet anser att det kommer 
att krävas stora investeringsinsatser inom 
energiforskning och energiutveckling för 
att utveckla en ny generation av system för 
hållbar energi inom EU. Parlamentet 
betonar därför behovet av att öka 
finansieringen inom forskning och tekniskt
utveckling och att bibehålla 
demonstrationsprojekt på energiområdet.
Parlamentet uppmanar till ett fullständigt
genomförande av den redan antagna 
strategiska planen för energiteknik (SET).
Kommissionen och rådet ombeds att 
klargöra sin finansiering inom ramen för
den fleråriga budgetramen 2014–2020.

5. Europaparlamentet anser att det kommer 
att krävas stora investeringsinsatser inom 
energiforskning och energiutveckling för 
att utveckla en ny generation av system för 
hållbar energi inom EU. Parlamentet 
betonar därför behovet av att öka 
finansieringen inom forskning och teknisk
utveckling, framför allt till förnybar 
energi och energisparsystem. Parlamentet 
uppmanar till genomförande av den redan 
antagna strategiska planen för energiteknik 
(SET), såsom stöd till icke-konventionell 
energi, och uttalar sitt stöd till att 
kommissionen placerat finansieringen av 
ITER utanför den fleråriga 
budgetramen 2014–2020.

Or. en
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Ändringsförslag 24
Jan Březina, Eduard Kukan, Lena Kolarska-Bobińska, Alajos Mészáros

Förslag till yttrande
Punkt 5a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5a. Europaparlamentet betonar vikten av 
att de medlemsstater som vid 
förhandlingarna om anslutning till 
Europeiska unionen tog på sig att stänga 
och därefter avveckla kärnreaktorer får 
tillräckliga anslag, eftersom denna tidiga 
stängning innebar en osedvanlig 
kostnadsbörda för de berörda 
medlemsstaterna.

Or. en

Ändringsförslag 25
Kent Johansson

Förslag till yttrande
Punkt 6

Förslag till yttrande Ändringsförslag

6. Europaparlamentet understryker den 
strategiska betydelsen av storskaliga 
infrastrukturprojekt (exempelvis ITER, 
Galileo, Glonass, GMES) för 
EU:s framtida konkurrenskraft och för 
förstärkningen av EU:s industrier.
Parlamentet anser att industrifinansieringen 
bör säkras i EU-budgeten på grundval av 
en helt självständig och allomfattande 
flerårig budget, medan förbättringar i 
styrningen av industrierna bör förbli under 
EU-fördragets regler. Parlamentet betonar 
att om några kostnadsöverdrag uppstår 
under genomförandet av dessa projekt, bör 
de täckas på ett sätt som inte hotar 
finansieringen och det framgångsrika 
genomförandet av annan unionspolitik som 
bidrar till att uppnå målen för 
EU 2020-strategin.

6. Europaparlamentet understryker den 
strategiska betydelsen av storskaliga 
infrastrukturprojekt (exempelvis ITER, 
Galileo, Glonass, GMES) för 
EU:s framtida konkurrenskraft och för 
förstärkningen av EU:s industrier.
Europaparlamentet anser att projekt som 
tydligt överskrider eller överskridit sin 
budget, när andra projekt uppmanas hålla 
strama budgetramar i tider av finansiella 
svårigheter och lågkonjunktur, inte bör 
fortsätta finansieras. Det finns risk att 
sådana projekt underminerar förtroendet 
och försvårar för finansieringen av 
framtida forskningsprojekt. Parlamentet 
anser att industrifinansieringen bör säkras i 
EU-budgeten på grundval av en helt 
självständig och allomfattande flerårig 
budget, medan förbättringar i styrningen av 
industrierna bör förbli under EU-fördragets 
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regler. Parlamentet betonar att om några 
kostnadsöverdrag uppstår under 
genomförandet av dessa projekt, bör de 
täckas på ett sätt som inte hotar 
finansieringen och det framgångsrika 
genomförandet av annan unionspolitik som 
bidrar till att uppnå målen för 
Europa 2020-strategin.

Europaparlamentet betonar att det finns 
risk för att högriskprojekt som ligger 
utanför budgetramen, försämrar 
EU-budgetens överskådlighet och 
förutsägbarhet, underminerar 
budgetdisciplin och kan stå i strid med 
sunda budgetprinciper.

Or. sv

Ändringsförslag 26
Kent Johansson

Förslag till yttrande
Punkt 6

Förslag till yttrande Ändringsförslag

Europaparlamentet understryker den 
strategiska betydelsen av storskaliga 
infrastrukturprojekt (exempelvis ITER, 
Galileo, Glonass, GMES) för 
EU:s framtida konkurrenskraft och för 
förstärkningen av EU:s industrier.
Parlamentet anser att industrifinansieringen 
bör säkras i EU-budgeten på grundval av 
en helt självständig och allomfattande 
flerårig budget, medan förbättringar i 
styrningen av industrierna bör förbli under 
EU-fördragets regler. Parlamentet betonar 
att om några kostnadsöverdrag uppstår 
under genomförandet av dessa projekt, bör 
de täckas på ett sätt som inte hotar 
finansieringen och det framgångsrika 
genomförandet av annan unionspolitik som 
bidrar till att uppnå målen för 
EU 2020-strategin.

Europaparlamentet understryker den 
strategiska betydelsen av storskaliga
infrastrukturprojekt (exempelvis ITER, 
Galileo, Glonass, GMES) för EU:s 
framtida konkurrenskraft och för 
förstärkningen av EU:s industrier.
Parlamentet anser att industrifinansieringen 
bör säkras i EU-budgeten på grundval av 
en helt självständig och allomfattande 
flerårig budget, medan förbättringar i 
styrningen av industrierna bör förbli under 
EU-fördragets regler. Parlamentet betonar 
att om några kostnadsöverdrag uppstår 
under genomförandet av dessa projekt, bör 
de täckas på ett sätt som inte hotar
finansieringen och det framgångsrika 
genomförandet av annan unionspolitik som 
bidrar till att uppnå målen för 
Europa 2020-strategin.

Europaparlamentet betonar att det finns 
risk för att högriskprojekt som ligger 
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utanför budgetramen försämrar 
EU-budgetens överskådlighet och 
förutsägbarhet, underminerar 
budgetdisciplin och kan stå i strid med 
sunda budgetprinciper.

Or. sv

Ändringsförslag 27
Reinhard Bütikofer
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till yttrande
Punkt 6

Förslag till yttrande Ändringsförslag

6. Europaparlamentet understryker den 
strategiska betydelsen av storskaliga 
infrastrukturprojekt (exempelvis ITER, 
Galileo, Glonass, GMES) för 
EU:s framtida konkurrenskraft och för 
förstärkningen av EU:s industrier.
Parlamentet anser att 
industrifinansieringen bör säkras i 
EU-budgeten på grundval av en helt 
självständig och allomfattande flerårig 
budget, medan förbättringar i styrningen 
av industrierna bör förbli under 
EU-fördragets regler. Parlamentet betonar 
att om några kostnadsöverdrag uppstår 
under genomförandet av dessa projekt, bör 
de täckas på ett sätt som inte hotar 
finansieringen och det framgångsrika 
genomförandet av annan unionspolitik som 
bidrar till att uppnå målen för EU 2020-
strategin.

6. Europaparlamentet förstår vilken 
strategisk betydelse storskaliga 
infrastrukturprojekt kan ha för 
EU:s framtida konkurrenskraft och för 
förstärkningen av EU:s industrier.
Parlamentet oroar sig emellertid för 
balansen mellan kostnaderna för och 
nyttan av somliga av dessa storskaliga 
projekt och vill att medel till de storskaliga 
projekten anslås skilt för sig, under en 
särskild underrubrik i den fleråriga 
budgetplanen, och att utgifterna handhas 
och övervakas bättre så att 
kostnadsöverdrag undviks. Parlamentet 
betonar att om några kostnadsöverdrag 
uppstår under genomförandet av dessa 
projekt, bör de täckas på ett sätt som inte 
hotar finansieringen och det framgångsrika 
genomförandet av annan unionspolitik som 
bidrar till att uppnå målen för 
Europa 2020-strategin.

Or. en

Ändringsförslag 28
Amalia Sartori

Förslag till yttrande
Punkt 6
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Förslag till yttrande Ändringsförslag

6. Europaparlamentet understryker den 
strategiska betydelsen av storskaliga 
infrastrukturprojekt (exempelvis ITER, 
Galileo, Glonass, GMES) för 
EU:s framtida konkurrenskraft och för 
förstärkningen av EU:s industrier.
Parlamentet anser att 
industrifinansieringen bör säkras i 
EU-budgeten på grundval av en helt 
självständig och allomfattande flerårig 
budget, medan förbättringar i styrningen av 
industrierna bör förbli under 
EU-fördragets regler. Parlamentet betonar 
att om några kostnadsöverdrag uppstår 
under genomförandet av dessa projekt, bör 
de täckas på ett sätt som inte hotar 
finansieringen och det framgångsrika 
genomförandet av annan unionspolitik som 
bidrar till att uppnå målen för EU 2020-
strategin.

6. Europaparlamentet understryker den 
strategiska betydelsen av storskaliga 
infrastrukturprojekt (exempelvis ITER, 
Galileo, Egnos, GMES) för EU:s framtida 
konkurrenskraft och för förstärkningen av 
EU:s industrier. Parlamentet anser att 
finansieringen av dem bör säkras i 
EU-budgeten på grundval av en helt 
självständig och allomfattande flerårig 
budget, medan förbättringar i styrningen 
bör förbli under EU-fördragets regler.
Parlamentet betonar att om 
kostnadsöverdrag uppstår under 
genomförandet av några av dessa projekt, 
bör de täckas på ett sätt som inte hotar 
finansieringen och det framgångsrika 
genomförandet av andra storskaliga 
projekt eller av annan unionspolitik som 
bidrar till att uppnå målen för 
Europa 2020-strategin.

Or. en

Ändringsförslag 29
Jürgen Creutzmann, Holger Krahmer, Hannu Takkula

Förslag till yttrande
Punkt 6

Förslag till yttrande Ändringsförslag

6. Europaparlamentet understryker den 
strategiska betydelsen av storskaliga 
infrastrukturprojekt (exempelvis ITER, 
Galileo, Glonass, GMES) för 
EU:s framtida konkurrenskraft och för 
förstärkningen av EU:s industrier.
Parlamentet anser att 
industrifinansieringen bör säkras i 
EU-budgeten på grundval av en helt 
självständig och allomfattande flerårig 
budget, medan förbättringar i styrningen av 
industrierna bör förbli under 
EU-fördragets regler. Parlamentet betonar 
att om några kostnadsöverdrag uppstår 

6. Europaparlamentet understryker den 
strategiska betydelsen av storskaliga 
infrastrukturprojekt (exempelvis ITER, 
Galileo, Glonass, GMES) för 
EU:s framtida konkurrenskraft och för 
förstärkningen av EU:s industrier.
Parlamentet anser att finansieringen av 
stora industriprojekt bör säkras i 
EU-budgeten på grundval av en helt 
självständig och allomfattande flerårig 
budget, medan förbättringar i styrningen av 
stora industriprojekt bör förbli under 
EU-fördragets regler. Parlamentet betonar 
att om några kostnadsöverdrag uppstår 
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under genomförandet av dessa projekt, bör 
de täckas på ett sätt som inte hotar 
finansieringen och det framgångsrika 
genomförandet av annan unionspolitik som 
bidrar till att uppnå målen för EU 2020-
strategin.

under genomförandet av dessa projekt, bör 
de täckas på ett sätt som inte hotar 
finansieringen och det framgångsrika 
genomförandet av annan unionspolitik som 
bidrar till att uppnå målen för 
Europa 2020-strategin.

Or. en

Ändringsförslag 30
Vicky Ford

Förslag till yttrande
Punkt 6

Förslag till yttrande Ändringsförslag

6. Europaparlamentet understryker den 
strategiska betydelsen av storskaliga 
infrastrukturprojekt (exempelvis ITER, 
Galileo, Glonass, GMES) för 
EU:s framtida konkurrenskraft och för 
förstärkningen av EU:s industrier.
Parlamentet anser att industrifinansieringen 
bör säkras i EU-budgeten på grundval av 
en helt självständig och allomfattande 
flerårig budget, medan förbättringar i 
styrningen av industrierna bör förbli under 
EU-fördragets regler. Parlamentet betonar 
att om några kostnadsöverdrag uppstår 
under genomförandet av dessa projekt, bör 
de täckas på ett sätt som inte hotar 
finansieringen och det framgångsrika 
genomförandet av annan unionspolitik som 
bidrar till att uppnå målen för EU 2020-
strategin.

6. Europaparlamentet understryker den 
strategiska betydelsen av storskaliga 
infrastrukturprojekt (exempelvis ITER, 
Galileo, Glonass, GMES) för 
EU:s framtida konkurrenskraft och för 
förstärkningen av EU:s industrier.
Parlamentet anser att industrifinansieringen 
bör säkras i EU-budgeten på grundval av 
en helt självständig och allomfattande 
flerårig budget, medan förbättringar i 
styrningen av industrierna bör förbli under 
EU-fördragets regler. Parlamentet betonar 
att om några kostnadsöverdrag uppstår 
under genomförandet av dessa projekt, bör 
de täckas på ett sätt som inte hotar 
finansieringen och det framgångsrika 
genomförandet av annan unionspolitik som 
bidrar till att uppnå målen för 
Europa 2020-strategin. Parlamentet 
betonar att budgeten för ITER på nytt 
måste inlemmas i budgeten för 
Horisont 2020, för att finansieringen av
detta väsentliga forskningsprojekt ska 
tryggas.

Or. en

Ändringsförslag 31
Edit Herczog

Förslag till yttrande
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Punkt 6

Förslag till yttrande Ändringsförslag

6. Europaparlamentet understryker den 
strategiska betydelsen av storskaliga 
infrastrukturprojekt (exempelvis ITER, 
Galileo, Glonass, GMES) för 
EU:s framtida konkurrenskraft och för 
förstärkningen av EU:s industrier.
Parlamentet anser att industrifinansieringen 
bör säkras i EU-budgeten på grundval av 
en helt självständig och allomfattande 
flerårig budget, medan förbättringar i 
styrningen av industrierna bör förbli under 
EU-fördragets regler. Parlamentet betonar 
att om några kostnadsöverdrag uppstår 
under genomförandet av dessa projekt, bör 
de täckas på ett sätt som inte hotar 
finansieringen och det framgångsrika 
genomförandet av annan unionspolitik som 
bidrar till att uppnå målen för EU 2020-
strategin.

6. Europaparlamentet understryker den 
strategiska betydelsen av storskaliga 
infrastrukturprojekt (exempelvis ITER, 
Galileo, Egnos, GMES) för EU:s framtida 
konkurrenskraft och för förstärkningen av 
EU:s industrier. Parlamentet anser att 
industrifinansieringen bör säkras i 
EU-budgeten på grundval av en helt 
självständig och allomfattande flerårig 
budget, medan förbättringar i styrningen av 
industrierna bör förbli under EU-fördragets 
regler. Parlamentet betonar att om några 
kostnadsöverdrag uppstår under 
genomförandet av dessa projekt, bör de 
täckas på ett sätt som inte hotar 
finansieringen och det framgångsrika 
genomförandet av annan unionspolitik som 
bidrar till att uppnå målen för 
Europa 2020-strategin.

Or. en

Ändringsförslag 32
Kent Johansson

Förslag till yttrande
Punkt 6

Förslag till yttrande Ändringsförslag

6. Europaparlamentet understryker den 
strategiska betydelsen av storskaliga 
infrastrukturprojekt (exempelvis ITER,
Galileo, Glonass, GMES) för 
EU:s framtida konkurrenskraft och för 
förstärkningen av EU:s industrier.
Parlamentet anser att industrifinansieringen 
bör säkras i EU-budgeten på grundval av 
en helt självständig och allomfattande 
flerårig budget, medan förbättringar i 
styrningen av industrierna bör förbli under 
EU-fördragets regler. Parlamentet betonar 
att om några kostnadsöverdrag uppstår 
under genomförandet av dessa projekt, bör 

6. Europaparlamentet understryker den 
strategiska betydelsen av storskaliga 
infrastrukturprojekt (exempelvis Galileo, 
Glonass, GMES) för EU:s framtida 
konkurrenskraft och för förstärkningen av 
EU:s industrier. Parlamentet anser att 
industrifinansieringen bör säkras i 
EU-budgeten på grundval av en helt 
självständig och allomfattande flerårig 
budget, medan förbättringar i styrningen av 
industrierna bör förbli under EU-fördragets 
regler. Parlamentet betonar att om några 
kostnadsöverdrag uppstår under 
genomförandet av dessa projekt, bör de 
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de täckas på ett sätt som inte hotar 
finansieringen och det framgångsrika 
genomförandet av annan unionspolitik som 
bidrar till att uppnå målen för 
EU 2020-strategin.

täckas på ett sätt som inte hotar 
finansieringen och det framgångsrika 
genomförandet av annan unionspolitik som 
bidrar till att uppnå målen för 
Europa 2020-strategin.

Or. sv

Ändringsförslag 33
Reinhard Bütikofer
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till yttrande
Punkt 7

Förslag till yttrande Ändringsförslag

7. Europaparlamentet anser att i det 
aktuella läget med begränsade offentliga 
budgetar, är det absolut nödvändigt att fullt 
ut utnyttja andra finansieringskällor för att 
förverkliga långsiktiga investeringar som 
behövs för att genomföra 
EU 2020-strategin. Parlamentet är 
fullständigt övertygat om att EU-mervärdet 
ökar i synnerhet genom stöd till 
långsiktiga högrisk- och 
högkostnadsprogram som enskilda 
medlemsstater inte kan klara av. 
Parlamentet begär därför EU-insatser för 
att minska investeringsrisker i storskaliga 
verksamheter och för att utveckla 
Europaövergripande energi- och 
IKT-infrastrukturinvesteringar.
Parlamentet välkomnar i detta hänseende 
lanseringen 2012–2013 av pilotfasen av 
EU:s projektobligationsinitiativ och 
kommissionens förslag om Fonden för ett 
sammanlänkat Europa, såsom de första 
stegen i rätt riktning.

7. Europaparlamentet anser att i det 
aktuella läget med begränsade offentliga 
budgetar, är det absolut nödvändigt att fullt 
ut utnyttja andra finansieringskällor för att 
förverkliga långsiktiga investeringar som 
behövs för att genomföra Europa 2020-
strategin. Parlamentet är fullständigt 
övertygat om att EU-mervärdet ökar i 
synnerhet genom stöd till program som 
enskilda medlemsstater inte kan klara av. 
Parlamentet begär därför EU-insatser för 
att minska investeringsrisker i storskaliga 
verksamheter och för att utveckla 
Europaövergripande energi- och IKT-
infrastrukturinvesteringar. Parlamentet 
välkomnar i detta hänseende lanseringen 
2012–2013 av pilotfasen av 
EU:s projektobligationsinitiativ och 
kommissionens förslag om Fonden för ett 
sammanlänkat Europa, såsom de första 
stegen i rätt riktning. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att lägga upp 
Fonden för ett sammanlänkat Europa på 
ett sådant sätt, att minst två tredjedelar av 
de anslag som är avsedda för 
energiinvesteringar går till hållbara 
energiprojekt, såsom energieffektivitet 
och smarta nät.

Or. en
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Ändringsförslag 34
Vicky Ford

Förslag till yttrande
Punkt 7

Förslag till yttrande Ändringsförslag

7. Europaparlamentet anser att i det 
aktuella läget med begränsade offentliga 
budgetar, är det absolut nödvändigt att fullt 
ut utnyttja andra finansieringskällor för att 
förverkliga långsiktiga investeringar som 
behövs för att genomföra EU 2020-
strategin. Parlamentet är fullständigt 
övertygat om att EU-mervärdet ökar i 
synnerhet genom stöd till långsiktiga 
högrisk- och högkostnadsprogram som 
enskilda medlemsstater inte kan klara av. 
Parlamentet begär därför EU-insatser för 
att minska investeringsrisker i storskaliga 
verksamheter och för att utveckla 
Europaövergripande energi- och IKT-
infrastrukturinvesteringar. Parlamentet 
välkomnar i detta hänseende lanseringen 
2012–2013 av pilotfasen av 
EU:s projektobligationsinitiativ och 
kommissionens förslag om ett 
sammanlänkat Europa, såsom de första 
stegen i rätt riktning.

7. Europaparlamentet anser att i det 
aktuella läget med begränsade offentliga 
budgetar, är det absolut nödvändigt att fullt 
ut utnyttja andra finansieringskällor för att 
förverkliga långsiktiga investeringar som 
behövs för att genomföra Europa 2020-
strategin. Parlamentet är fullständigt 
övertygat om att EU-mervärdet ökar i 
synnerhet genom stöd till långsiktiga 
högrisk- och högkostnadsprogram som 
enskilda medlemsstater inte kan klara av. 
Parlamentet begär därför EU-insatser för 
att minska investeringsrisker i storskaliga 
verksamheter och för att utveckla bland 
annat Europaövergripande energi- och 
IKT-infrastrukturinvesteringar.
Parlamentet välkomnar i detta hänseende 
lanseringen 2012–2013 av pilotfasen av
EU:s projektobligationsinitiativ och 
kommissionens förslag om ett 
sammanlänkat Europa, såsom de första 
stegen i denna riktning. Parlamentet 
rekommenderar att kommissionen 
övervakar och ser över de samlade 
verkningarna av ny eller ändrad 
lagstiftning om långsiktiga 
privatinvesteringar och ser till att det 
snabbt vidtas åtgärder mot 
investeringshinder.

Or. en

Ändringsförslag 35
Kent Johansson

Förslag till yttrande
Punkt 7
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Förslag till yttrande Ändringsförslag

7. Europaparlamentet anser att i det 
aktuella läget med begränsade offentliga 
budgetar, är det absolut nödvändigt att fullt 
ut utnyttja andra finansieringskällor för att 
förverkliga långsiktiga investeringar som 
behövs för att genomföra 
EU 2020-strategin. Parlamentet är 
fullständigt övertygat om att EU-mervärdet 
ökar i synnerhet genom stöd till långsiktiga 
högrisk- och högkostnadsprogram som 
enskilda medlemsstater inte kan klara av. 
Parlamentet begär därför EU-insatser för 
att minska investeringsrisker i storskaliga 
verksamheter och för att utveckla 
Europaövergripande energi- och 
IKT-infrastrukturinvesteringar.
Parlamentet välkomnar i detta hänseende 
lanseringen 2012–2013 av pilotfasen av 
EU:s projektobligationsinitiativ och 
kommissionens förslag om Fonden för ett 
sammanlänkat Europa, såsom de första 
stegen i rätt riktning.

7. Europaparlamentet anser att i det 
aktuella läget med begränsade offentliga 
budgetar, är det absolut nödvändigt att fullt 
ut utnyttja andra finansieringskällor för att 
förverkliga långsiktiga investeringar som 
behövs för att genomföra 
Europa 2020-strategin. Parlamentet är 
fullständigt övertygat om att EU-mervärdet 
ökar i synnerhet genom stöd till långsiktiga 
högrisk- och högkostnadsprogram som 
enskilda medlemsstater inte kan klara av. 
Parlamentet begär därför EU-insatser för 
att minska investeringsrisker i storskaliga 
verksamheter och för att utveckla 
Europaövergripande energi- och 
IKT-infrastrukturinvesteringar.
Parlamentet välkomnar i detta hänseende 
lanseringen 2012–2013 av pilotfasen av 
EU:s projektobligationsinitiativ och 
kommissionens förslag om Fonden för ett 
sammanlänkat Europa, såsom de första 
stegen i rätt riktning. Europaparlamentet 
understryker vikten av att tillräckliga 
medel tillförs denna fond för att 
säkerställa dess genomförande, inte minst 
för att trygga Europas energiförsörjning 
och förverkliga EU:s inre energimarknad 
med diversifiering av olika 
försörjningskällor och bidra till en 
hållbar utveckling.

Or. sv

Ändringsförslag 36
Kent Johansson

Förslag till yttrande
Punkt 7a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

7a. Europaparlamentet anser att projekt 
som leder till en ökad osäkerhet om 
finansieringsbörda för medlemsstaterna ej 
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bör finansieras genom EU:s budget.

Or. sv

Ändringsförslag 37
Vicky Ford

Förslag till yttrande
Punkt 8

Förslag till yttrande Ändringsförslag

8. Europaparlamentet anser dock att en mer 
grundlig diskussion behövs för att förbättra 
stödet till långsiktiga investeringar i EU.
Parlamentet betonar behovet av att 
utveckla och förstärka
riskdelningsinstrument baserade på 
EU-budgeten, och genom dem underlätta 
investeringsfinansieringar inom 
prioriterade områden, som omfattar en 
bredare och mer olikartad uppsättning 
projekt och som innebär olika risker (en 
”projektportföljsmetod”). Parlamentet är 
övertygat om att synergier och 
komplementaritet mellan EU-system och 
nationella system bör eftersträvas för att
maximera sådana instruments 
tillväxtpotential. Parlamentet betonar att 
dessa instrument måste förlita sig på 
tydliga och transparenta kriterier för 
stödberättigande och urval av projekt.

8. Europaparlamentet anser dock att en mer 
grundlig bedömning behövs för att 
förbättra stödet till långsiktiga 
investeringar i EU. Parlamentet betonar 
behovet av att ytterligare undersöka och 
bedöma riskdelningsinstrument baserade 
på EU-budgeten, med tanke på att dessa 
instrument eventuellt ska få komma till 
förstärkt insats, och genom dem underlätta 
investeringsfinansieringar inom 
prioriterade områden, som omfattar en 
bredare och mer olikartad uppsättning 
projekt och som innebär olika risker (en 
”projektportföljsmetod”). Parlamentet är 
övertygat om att synergier och 
komplementaritet mellan EU-system och 
nationella system bör eftersträvas för att 
maximera sådana instruments 
tillväxtpotential. Parlamentet betonar att 
dessa instrument måste förlita sig på 
tydliga och transparenta kriterier för 
stödberättigande och urval av projekt.

Or. en

Ändringsförslag 38
Vicky Ford

Förslag till yttrande
Punkt 9

Förslag till yttrande Ändringsförslag

9. Europaparlamentet understryker med 
eftertryck att återinvesteringar av 
inkomster (återflöde) bör vara den princip 

9. Europaparlamentet understryker med 
eftertryck att återinvesteringar av 
inkomster (återflöde) kan visa sig vara en 
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som styr samtliga innovativa 
finansieringsinstrument. Parlamentet 
betonar att denna roteringsprincip inte bara 
medför besparingar för de offentliga 
finanserna utan förstärker också hävstångs-
och multiplikatoreffekterna av dessa 
instrument som till sist bidrar till att säkra 
en högre nivå på investeringarna i 
ekonomin.

nyttig princip för styrning av innovativa 
finansieringsinstrument. Parlamentet 
betonar att denna roteringsprincip inte bara 
medför besparingar för de offentliga 
finanserna utan förstärker också hävstångs-
och multiplikatoreffekterna av dessa 
instrument som till sist bidrar till att säkra 
en högre nivå på investeringarna i 
ekonomin.

Or. en

Ändringsförslag 39
Krišjānis Kariņš, Lena Kolarska-Bobińska

Förslag till yttrande
Punkt 10

Förslag till yttrande Ändringsförslag

10. Europaparlamentet understryker att 
driftskompatibilitet och synergier mellan 
de specifika programmen (exempelvis 
Horisont 2020, COSME, FSE) och 
sammanhållningspolitiken måste främjas.
Parlamentet är övertygat om att kumulativ 
och kombinerad finansiering bör 
uppmuntras för att maximera upptagandet 
av tillgängliga EU-medel 
i medlemsstaterna, och därmed deras 
deltagande i alla specifika program, samt 
åstadkomma ännu mer ekonomisk 
utveckling inom EU:s territorium som 
helhet.

10. Europaparlamentet understryker att 
driftskompatibilitet och synergier mellan 
de specifika programmen (exempelvis 
Horisont 2020, COSME, FSE) och 
sammanhållningspolitiken måste främjas.
Parlamentet är övertygat om att kumulativ 
och kombinerad finansiering bör 
uppmuntras för att maximera upptagandet 
av tillgängliga EU-medel 
i medlemsstaterna, och därmed deras 
deltagande i alla specifika program, samt 
åstadkomma ännu mer ekonomisk 
utveckling inom EU:s territorium som 
helhet. Parlamentet betonar dock att 
sammanhållningspolitiken inte bör ses 
som en ersättning för att specifika 
program får ordentlig finansiering och 
anser att sammanhållningspolitiken kan 
fungera som ytterligare källa till stöd för 
sådana åtgärder som energieffektivitet, 
dock endast när programmen främjar de 
sammanhållningspolitiska 
konvergensmålen.

Or. en

Ändringsförslag 40
Silvia-Adriana Ţicău
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Förslag till yttrande
Punkt 10

Förslag till yttrande Ändringsförslag

10. Europaparlamentet understryker att 
driftskompatibilitet och synergier mellan 
de specifika programmen (exempelvis 
Horisont 2020, COSME, FSE) och 
sammanhållningspolitiken måste främjas.
Parlamentet är övertygat om att kumulativ 
och kombinerad finansiering bör 
uppmuntras för att maximera upptagandet 
av tillgängliga EU-medel 
i medlemsstaterna, och därmed deras 
deltagande i alla specifika program, samt 
åstadkomma ännu mer ekonomisk 
utveckling inom EU:s territorium som 
helhet.

10. Europaparlamentet understryker att 
driftskompatibilitet och synergier mellan 
de specifika programmen (exempelvis 
Horisont 2020, COSME, FSE) och 
sammanhållningspolitiken måste främjas.
Parlamentet är övertygat om att kumulativ 
och kombinerad finansiering bör 
uppmuntras för att maximera upptagandet 
av tillgängliga EU-medel 
i medlemsstaterna, och därmed deras 
deltagande i alla specifika program, samt 
åstadkomma ännu mer ekonomisk 
utveckling inom EU:s territorium som 
helhet. Parlamentet uppmanar 
kommissionen och rådet att avsevärt öka 
andelen strukturfondsmedel som 
medlemsstaterna kan använda för att öka 
energieffektiviteten, särskilt i bostäder.

Or. ro

Ändringsförslag 41
Vicky Ford

Förslag till yttrande
Punkt 10

Förslag till yttrande Ändringsförslag

10. Europaparlamentet understryker att 
driftskompatibilitet och synergier mellan 
de specifika programmen (exempelvis 
Horisont 2020, COSME, FSE) och 
sammanhållningspolitiken måste främjas.
Parlamentet är övertygat om att kumulativ 
och kombinerad finansiering bör 
uppmuntras för att maximera upptagandet 
av tillgängliga EU-medel 
i medlemsstaterna, och därmed deras 
deltagande i alla specifika program, samt 
åstadkomma ännu mer ekonomisk 
utveckling inom EU:s territorium som 

10. Europaparlamentet understryker att 
driftskompatibilitet och synergier mellan 
sammanhållningspolitiken och de 
specifika programmen (exempelvis 
Horisont 2020, COSME, FSE) måste 
främjas. Parlamentet är övertygat om att 
kumulativ och kombinerad finansiering bör 
uppmuntras för att maximera upptagandet 
av tillgängliga EU-medel 
i medlemsstaterna, och därmed deras 
deltagande i alla specifika program, samt 
åstadkomma ännu mer ekonomisk 
utveckling inom EU:s territorium som 
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helhet. helhet.

Or. en

Ändringsförslag 42
Reinhard Bütikofer
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till yttrande
Punkt 10

Förslag till yttrande Ändringsförslag

10. Europaparlamentet understryker att 
driftskompatibilitet och synergier mellan 
de specifika programmen (exempelvis 
Horisont 2020, COSME, FSE) och 
sammanhållningspolitiken måste främjas.
Parlamentet är övertygat om att kumulativ 
och kombinerad finansiering bör 
uppmuntras för att maximera upptagandet 
av tillgängliga EU-medel 
i medlemsstaterna, och därmed deras 
deltagande i alla specifika program, samt 
åstadkomma ännu mer ekonomisk 
utveckling inom EU:s territorium som 
helhet.

Europaparlamentet understryker att 
hållbarhet, driftskompatibilitet och 
synergier mellan de specifika programmen 
(exempelvis Horisont 2020, COSME, FSE) 
och sammanhållningspolitiken måste 
möjliggöras och främjas bättre.
Parlamentet är övertygat om att kumulativ 
och kombinerad finansiering bör 
uppmuntras för att maximera upptagandet 
av tillgängliga EU-medel 
i medlemsstaterna, och därmed deras 
deltagande i alla specifika program, samt 
åstadkomma ännu mer ekonomisk 
utveckling inom EU:s territorium som 
helhet.

Or. en

Ändringsförslag 43
Paul Rübig

Förslag till yttrande
Punkt 10a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

10a. Europaparlamentet understryker 
framför allt att ”Erasmus för unga 
företagare” måste fortsätta finansieras 
inom den fleråriga budgetramen för 
2014–2020. Programmets mål består i 
företagsfrämjande inom Europa, utbyte 
av kunskaper och modeller för bästa 
praxis och uppbyggnad av 
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ändamålsenliga nätverk och partnerskap.

Or. de

Ändringsförslag 44
Amalia Sartori

Förslag till yttrande
Punkt 10a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

10a. Europaparlamentet understryker att 
om driftsbudgeten höjs måste också den 
administrativa budgeten höjas i lämplig 
omfattning, för att det ska gå att 
framgångsrikt genomföra EU:s program.

Or. en


