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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. glæder sig over processen med det europæiske halvår, der har til formål at opnå en 
stærkere økonomisk styring; mener, at en vellykket gennemførelse af EU 2020-strategien 
kræver betydelige, koordinerede og passende finansielle forpligtelser med henblik på 
opfyldelse af prioriteringer på både EU-plan og i medlemsstaterne, og at enhver 
begrænsning i de relevante bevillinger fra EU’s budget ville undergrave resultatet heraf;

2. påpeger, at en forbedring af FUI-vilkårene, navnlig hvad angår prioriteter inden for 
bæredygtig energi, energioplagringsteknikker, ressourceeffektivitet og grønne 
teknologier, er afgørende for fremskridt i retning af målene for EU 2020-strategien;
opfordrer ikke blot til budgetstigninger, men også til indførelse af flere 
bæredygtighedskriterier i EU's FUI-programmer;

3. minder om, at det syvende rammeprogram skal gennemføres fuldt ud; støtter 
bestræbelserne på i samarbejde med EIB og EIF at udvikle innovative måder at udnytte 
investeringer og fremme forskning og innovation, såsom finansieringsordningen med 
risikodeling (Risk-Sharing Finance Facility, RSFF); støtter frigivelsen af supplerende 
bevillinger til RSFF, men opfordrer til en bedre optagelse blandt SMV'er;

4. opfordrer til yderligere gennemførelse af "Small Business Act" med indførelsen af SMV-
relaterede politiske foranstaltninger, herunder foranstaltninger til at forbedre adgangen og 
udvikle specifikke programmer og nyskabende finansielle mekanismer; opfordrer til, at 
programmet for konkurrenceevne og innovation – et SMV-flagskibsprogram –
opgraderes;

5. mener, at klare mål for bæredygtig energipolitik, energieffektivitet og 
ressourceeffektivitet politik kan sikre omkostningseffektive fordele for den europæiske 
økonomi som helhed; opfordrer til, at EU's og medlemsstaternes offentlige og private 
ressourcer tildeles investeringer i disse prioriterede sektorer;

6. understreger, at det i forbindelse med store projekter er nødvendigt at sikre ordentlig 
ledelse, præcis planlægning, forsvarlig økonomisk forvaltning, klare grænser for EU's 
deltagelse og en særskilt budgetpost, før yderligere midler tildeles; understreger, at EU-
bevillinger til sådanne projekter ikke bør opstå som følge af omfordeling af midler fra 
andre af EU's FoU-programmer, og at eventuelle yderligere omkostninger, der måtte 
opstå, skal være dækket af medlemsstaterne eller private interessenter; påpeger i 
forbindelse med Galileo, at brugerne af den statsregulerede tjeneste og den kommercielle 
tjeneste bør bidrage til omkostningerne.


