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FÖRSLAG

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi uppmanar budgetutskottet att som ansvarigt 
utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet uppmärksammar de viktiga utmaningar som Europeiska unionen står 
inför inom områdena energi, informationsteknik, forskning och innovation, bland annat 
för att trygga energiförsörjningen, bekämpa klimatförändringen, stimulera utvecklingen 
av en miljöeffektiv ekonomi, förhindra den digitala klyftan och driva på innovation i 
efterdyningarna av den finansiella krisen och den ekonomiska nedgången. Betydande 
nedskärningar i budgetposter som finansierar åtgärder för att ta itu med dessa utmaningar 
skulle vara till skada för EU:s hållbara ekonomiska återhämtning, regionala utveckling 
och skapande av arbetstillfällen.

2. Europaparlamentet beklagar särskilt de nedskärningar som rådet föreslår av det 
sjunde ramprogrammet med cirka sex procent i betalningsbemyndiganden och upp till 
59 procent för vissa specifika budgetposter (budgetpost 08 01 05 03), vilket underminerar 
Lissabonstrategins mål. Parlamentet efterfrågar en lämplig finansiering av 
forskningspolitiken och därmed en särskild betoning på att man ska uppmuntra kvinnors 
medverkan inom forskning och förbättra förståelsen för jämställdhetsfrågor för att 
underlätta jämställdheten mellan könen.

3. Europaparlamentet välkomnar EU-initiativ för energisnåla byggnader, framtidens 
fabriker och miljövänliga bilar såsom lovande offentlig-privata partnerskap som ska 
finansieras genom sjunde ramprogrammet för att stödja industrin vid utvecklandet av 
hållbarare vägtransporter, ny teknik och nya miljöeffektiva material.

4. Europaparlamentet betonar att det är nödvändigt att stimulera produktionen av förnybar
energi, energisnål teknik och teknik med låga koldioxidutsläpp, inbegripet avskiljning 
och lagring av koldioxid, vilket bidrar till skapande av arbetstillfällen, hållbar regional 
utveckling och framsteg mot en miljöeffektiv ekonomi.

5. Europaparlamentet anser att större betoning måste läggas på investeringar i 
energiinfrastruktur, utveckling och uppgradering av överföringsnät och byggande av 
sammankopplande länkar, särskilt i syfte att bryta isoleringen av områden som inte i 
tillräcklig grad är knutna till europeiska energinät, så kallade ”energiöar”. Parlamentet 
uppmanar därför till att man tillhandahåller adekvat finansiering för genomförandet av 
Energiprojekt till stöd för ekonomisk återhämtning (06 01 04 13).

6. Europaparlamentet efterfrågar en tillräcklig finansiering för förbättring av säkerheten vid 
kärnkraftanläggningar och för deras avveckling.

7. Europaparlamentet efterfrågar adekvat finansiering till stöd för små och medelstora 
företag, särskilt i efterdyningarna av den ekonomiska nedgången, eftersom små och 
medelstora företag är av avgörande betydelse för att skapa arbetstillfällen och för att 
stimulera regional utveckling. Parlamentet understryker i detta sammanhang betydelsen 
av Europeiska investeringsbankens stödsystem för små och medelstora företag, eftersom 
dessa företag drabbas hårdast av svårigheten att få lån efter finansiella kriser.
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8. Europaparlamentet anser att investeringar i informations- och kommunikationsteknik 
kommer att främja tillväxt och innovation och därmed bidra till att Lissabonstrategins 
mål uppnås. Parlamentet efterfrågar i detta sammanhang mer stöd till 
forskningsverksamhet inom IT-området, exempelvis ramprogrammet för konkurrenskraft 
och innovation.


