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FORSLAG

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

1. henleder opmærksomheden på de store udfordringer, som EU står over for på områderne 
energi, it, forskning og innovation, især hvad angår sikring af energiforsyningen, 
bekæmpelse af klimaændringer, stimulering af udviklingen af en miljøeffektiv økonomi, 
forebyggelse af en digital kløft og fremme af innovation i kølvandet på finanskrisen og 
den økonomiske afmatning; mener, at betydelige nedskæringer på budgetposterne for 
gennemførelse af politikker, der skal imødegå disse udfordringer, vil skade 
genopretningen af den bæredygtige økonomi i EU, den regionale udvikling og skabelsen 
af arbejdspladser;

2. beklager især Rådets forslag til nedskæringer af det syvende rammeprogram på ca. 6 % i 
betalingsbevillinger og op mod 59 % på visse specifikke budgetposter (budgetpost 
08 01 05 03), hvilket undergraver Lissabonstrategiens mål; anmoder om, at 
forskningspolitikker modtager passende finansiering, således at der lægges særlig vægt på 
at fremme kvindernes deltagelse i forskning og på at forbedre forståelsen for 
kønsspørgsmål, hvormed ligestillingen kan fremmes;

3. imødeser med glæde initiativerne om energieffektive bygninger, fremtidens fabrikker og 
Europæiske Grønne Biler som lovende offentlig-private partnerskaber, der skal 
finansieres gennem det syvende rammeprogram med henblik på at støtte industrien i dens 
udvikling af mere bæredygtig vejtransport, nye teknologier og nye miljøeffektive 
materialer;

4. fremhæver behovet for at stimulere produktionen af vedvarende energi og at fremme 
energieffektivitet og lavemissionsteknologi, herunder CO2-opfangningsteknologi, hvilket 
bidrager til jobskabelse, bæredygtig regional udvikling og fremskridt på vejen mod en 
miljøeffektiv økonomi;

5. mener, at der skal lægges større vægt på at investere i energisektorens infrastruktur, 
udvikling og opgradering af transmissionsnet og konstruktion af samkøringslinjer, med 
særligt henblik på at modarbejde isolation af områder – de såkaldte energienklaver – der 
ikke er tilstrækkeligt tilknyttet de europæiske energinetværk;  tilskynder derfor til, at der 
tilvejebringes tilstrækkelige finansieringsmidler til gennemførelsen af energiprojekter til 
støtte for den økonomiske genopretning (budgetpost 06 01 04 13);

6. tilskynder til, at der tilvejebringes passende finansieringsmidler til forbedring af 
sikkerheden på atomanlæg og til nedrivningen af samme;

7. tilskynder til, at der tilvejebringes tilstrækkelige finansieringsmidler til støtte for små og 
mellemstore virksomheder, især i kølvandet på den økonomiske afmatning, eftersom 
disse virksomheder indtager en essentiel plads for jobskabelsen og stimuleringen af den 
regionale udvikling; understreger i denne forbindelse betydningen af Den Europæiske 
Investeringsbanks støtteordning for små og mellemstore virksomheder, eftersom disse 
virksomheder er hårdest ramt af de vanskeligheder ved at optage lån, der er opstået som 
følge af finanskrisen;
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8. mener, at investeringer i ikt vil fremme vækst og innovation og dermed bidrage til 
opnåelse af Lissabonstrategiens mål; tilskynder i den forbindelse til øget støtte til 
forskningsaktiviteter inden for it, såsom rammeprogrammet for konkurrenceevne og 
innovation.


