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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; 
understreger, at de EU-flagskibsinitiativer, der er beskrevet i EU 2020-strategien, kræver 
solid, troværdig og bæredygtig økonomisk støtte fra EU, hvis EU's vigtigste 2020-mål 
skal kunne opfyldes;

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;

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;

Energipolitik 

4. er af den opfattelse, at den nye flerårige finansielle ramme bør afspejle EU's politiske 
prioriteter som fastlagt i EU 2020-strategien; understreger, at Unionen har brug for en 
langsigtet vision for en effektiv og bæredygtig energipolitik frem til 2050; anfører, at der 
er behov for omfattende investeringer i den europæiske energiinfrastruktur, hvis EU's mål 
for 2020 skal kunne opfyldes; støtter planerne om en forhøjelse af EU's budgetbevillinger 
til energi med henblik på at bidrage til finansieringen af prioriterede europæiske 
nøgleprojekter for energiinfrastruktur med sigte på at udjævne den investeringskløft på ca. 
60 mia. EUR, som Kommissionen har konstateret, samt til EU's finansiering af forskning i 
ny og vedvarende energiteknologi; mener, at energieffektivitet og energibesparelser 
fortsat bør være nøgleelementer i enhver fremtidig energistrategi for at mindske behovet 
for nye supplerende energiinfrastrukturer;

5. understreger nødvendigheden af at sikre den langsigtede finansiering af udviklingen af 
innovative energiteknologier med lave kulstofudledninger, 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;  glæder sig over gennemførelsen af den 
strategiske energiteknologiplan for EU (SET-plan) med konkrete aktioner for forskning 
inden for rene, bæredygtige og effektive energiteknologier med lave kulstofudledninger;

Industripolitik

6. glæder sig over, at EU 2020-strategien understreger den betydning, som industripolitikken 
spiller for bæredygtig vækst og beskæftigelse i Europa; efterlyser en bredspektret vision 
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for europæisk industri i 2020 med henblik på at sikre, at der opretholdes og videreudvikles 
et alsidigt og konkurrencedygtigt industrielt fundament, samt at der som en følgevirkning 
heraf skabes flere arbejdspladser; slår kraftigt til lyd for den fortsatte eksistens af 
garantiinstrumenter inden for rammerne af Rammeprogrammet for konkurrenceevne og 
innovation og opfordrer til en forlængelse og væsentlig udvidelse af rammeprogrammet; 
anmoder Kommissionen om i forbindelse med næste generation af programmer at lægge 
større vægt på mezzaninfinansiering og at støtte disse med bevillinger til og ordninger for 
risikodeling;

7. minder om Europa-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 under en særlig post i EU's budget;

Forskning, udvikling og innovation

8. mener, at fremgang med hensyn til forskning, innovation og udvikling bidrager til at 
imødegå vor tids større udfordringer; minder om EU's målsætning gående ud på at styrke 
Unionens eksisterende videnskabelige og teknologiske fundament ved at få etableret et 
europæisk forskningsrum; anerkender den afgørende 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 innovation i verdensklasse;  understreger 
betydningen af vedvarende bestræbelser på at forenkle finansiering af forskning, 
innovation og udvikling;

9. understreger nødvendigheden af at opretholde, stimulere og sikre finansieringen af 
forskning, innovation og udvikling i EU via hensigtsmæssig programforvaltning og -
finansiering i en størrelsesorden på mindst den samme procentsats af det samlede EU-
budget, som det syvende rammeprogram vil være nået op på, når det udløber;  kræver en 
væsentlig forhøjelse af udgifterne til forskning fra 2013, med en målsætning for EU på 1 
% af BNP til offentlig finansiering; slår til lyd for et øget internationalt samarbejde om 
forskning og udvikling; 

10. understreger, at innovation er en af de vigtigste faktorer, der bidrager til konkurrenceevne 
og vækst; ønsker en tættere forbindelse mellem grundforskning og industriel innovation; 
henleder opmærksomheden på finansieringsfaciliteten for risikodeling (RSFF) og går ind 
for, at der stilles flere midler til rådighed for RSFF;

informationssamfundet

11. mener, at Europa bør spille en ledende rolle i forbindelse med udvikling og anvendelse af 
informations- og kommunikationsteknologi (ICT); understreger betydningen af 
vedvarende bestræbelser på at give alle borgere almen og hurtig adgang til faste og mobile 
højhastighedsbredbånd inden 2020;

Rumpolitik 

12. understreger den strategiske betydning af de europæiske globale 
satellitnavigationssystemer (Galileo og EGNOS) og er overbevist om, at gennemførelsen 
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heraf vil kræve intensiv overvågning og evaluering; erkender, at udviklingen af den 
nyskabte europæiske rumpolitik logisk set vil betyde supplerende økonomisk kapacitet for 
EU. 


