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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 en övergripande politisk princip för en konkurrenskraftig, social och 
hållbar framtid för EU. Parlamentet betonar att det för EU:s flaggskeppsinitiativ enligt EU 
2020-strategin krävs ett omfattande, trovärdigt och hållbart ekonomiskt stöd från EU om 
man ska kunna uppnå EU:s nyckelmål för 2020.

2. Europaparlamentet betonar behovet av att i nästa fleråriga budgetram säkra den 
långsiktiga finansieringen av nuvarande och nya långsiktiga flaggskeppsprogram för 
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.

3. Europaparlamentet betonar att långsiktiga utmaningar i samband med 
EU:s konkurrenskraft och hållbar tillväxt måste återspeglas i budgetmedlen, utan att detta 
påverkar finansieringen av pågående EU-program.

Energipolitik 

4. Europaparlamentet anser att den nya fleråriga budgetramen bör återspegla EU:s politiska 
prioriteringar, som fastställs i EU 2020-strategin. Parlamentet betonar att unionen behöver 
ett långsiktigt synsätt för en effektiv och hållbar energipolitik fram till 2050. Parlamentet 
noterar att det behövs betydande investeringar i EU:s energiinfrastruktur om man ska 
kunna uppnå EU 2020-målen. Parlamentet välkomnar planerna att öka EU-budgetens 
andel till energi för att bidra till finansieringen av prioriterade europeiska nyckelprojekt 
för energiinfrastruktur i syfte att överbrygga den investeringsklyfta på ungefär 
60 miljarder EUR som fastställts av Europeiska kommissionen, samt för EU:s finansiering 
av forskning om ny och förnybar energiteknik. Parlamentet anser att energieffektivitet och 
energibesparingar bör förbli nyckelprioriteringar för eventuella framtida energistrategier, 
för att minska behovet av ny ytterligare energiinfrastruktur.

5. Europaparlamentet betonar att den långsiktiga finansieringen av utvecklingen av innovativ 
och energiteknik med låga koldioxidutsläpp, som kommer att behövas på lång sikt och 
som är nödvändig för den hållbara utvecklingen och skapandet av nya marknader för 
EU:s industri, måste säkras. Parlamentet välkomnar genomförandet av den europeiska 
strategiska planen för energiteknik, som innehåller konkreta forskningsåtgärder för en ren, 
hållbar och effektiv energiteknik med låga koldioxidutsläpp.

Industripolitik

6. Europaparlamentet välkomnar att EU 2020-strategin betonar vikten av industripolitik för 
hållbar tillväxt och sysselsättning i Europa. Parlamentet ber om ett övergripande synsätt 
på hur EU:s industri ska se ut 2020, för att se till att en diversifierad och konkurrenskraftig 



PE454.579v01-00 4/4 PA\851547SV.doc

SV

industribas bibehålls och vidareutvecklas och att detta resulterar i skapandet av 
arbetstillfällen. Parlamentet stöder fullt ut fortsatta garantiinstrument inom 
ramprogrammet för konkurrenskraft och innovation och begär att ramprogrammet utökas 
väsentligt. Parlamentet begär att kommissionen för nästa generations program lägger 
större tonvikt på finansiella mezzanininstrument och på att stödja dessa med medel och 
faciliteter för riskdelning.

7. 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.

Forskning, innovation och utveckling

8. Europaparlamentet anser att framgångsrik forskning, innovation och utveckling bidrar till 
lösningar på vår tids största utmaningar. Parlamentet påminner om EU:s mål att stärka sin 
vetenskaps- och teknikbas genom att inrätta ett europeiskt forskningsområde. Parlamentet 
är medvetet om den nyckelroll som Europeiska institutet för innovation och teknik har 
som en pådrivande faktor bakom hållbar tillväxt och konkurrenskraft i EU genom att 
stimulera till världsledande innovationer. Parlamentet betonar att det är viktigt att fortsätta 
arbetet med att underlätta finansieringen av forskning, innovation och utveckling.

9. Europaparlamentet betonar behovet av att bevara, stimulera och säkra finansieringen av 
forskning, innovation och utveckling i EU genom en lämplig programförvaltning och 
finansiering som åtminstone motsvarar den procentandel av den totala EU-budgeten som 
kommer att vara avsatt för det sjunde ramprogrammet då detta avslutas. Parlamentet begär 
att forskningsutgifterna ska ökas väsentligt från och med 2013 och att EU:s mål ska vara 
1 procent av BNP till offentlig finansiering. Parlamentet kräver ett större internationellt 
forsknings- och utvecklingssamarbete.

10. 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.

Informationssamhället

11. Europaparlamentet anser att Europa bör ha en ledande roll för att skapa och tillämpa 
informations- och kommunikationsteknik. Parlamentet understryker vikten av att fortsätta 
arbetet med att erbjuda alla medborgare och konsumenter höghastighetsanslutning till fast 
och mobil bredbandsanslutning senast 2020.

Rymdpolitik

12. Europaparlamentet betonar den strategiska vikten av de europeiska globala 
satellitnavigeringssystemen (Galileo och Egnos) och anser att genomförandet av dessa 
noggrant måste övervakas och utvärderas. Parlamentet medger att utvecklingen av den 
nyligen inrättade europeiska rymdpolitiken logiskt borde innebära att EU får ytterligare 
finansiell kapacitet.


