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FÖRSLAG

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

1. Europaparlamentet välkomnar den europeiska terminen som är avsedd att åstadkomma 
striktare ekonomisk styrning. Om EU 2020-strategin ska kunna genomföras med 
framgång krävs det avsevärda, samordnade och lämpliga finansiella utfästelser om att 
uppfylla dess prioriteringar både på EU-nivå och medlemsstatsnivå, och varje 
begränsning av de relevanta anslagen i EU-budgeten skulle underminera framgången.

2. Europaparlamentet påpekar att förbättrade villkor för FoU och innovationer, särskilt när 
det gäller prioriteringar av hållbar energi, energilagringsteknik, resurseffektivitet och 
grön teknik, är avgörande för att närma sig målen i  EU 2020-strategin. Parlamentet 
uppmanar inte bara till budgetökningar, utan efterlyser också fler hållbarhetskriterier i 
EU:s program för FoU och innovationer.

3. Europaparlamentet påminner om att det sjunde ramprogrammet måste genomföras i sin 
helhet. Parlamentet stöder ansträngningar att i samarbete med EIB och EIF utveckla 
innovativa sätt att få investeringar att ge hävstångseffekter och främja forskning och 
innovationer, såsom finansieringsfaciliteten med riskdelning. Parlamentet stöder 
frisläppandet av extra budgetanslag till finansieringsfaciliteten med riskdelning, men 
önskar att små och medelstora företag ska utnyttja den i högre grad. 

4. Europaparlamentet uppmanar till fortsatt tillämpning av småföretagsakten, med införande 
av politiska åtgärder kopplade till små och medelstora företag, bl.a. åtgärder för att 
förbättra tillgängligheten och utveckla särskilda program och innovativa finansiella 
mekanismer. Ramprogrammet för konkurrenskraft och innovation – ett 
flaggskeppsprogram för små och medelstora företag – bör uppgraderas.

5. Tydliga mål inom politiken för hållbar energi och politiken för energi- och 
resurseffektivitet kan gynna Europas totala ekonomi genom förbättrad 
kostnadseffektivitet. Europaparlamentet uppmanar EU och medlemsstaterna att anslå 
offentliga och privata medel för investeringar i dessa prioriterade sektorer.

6. Europaparlamentet betonar att innan någon extra finansiering ges till storskaliga projekt 
måste följande finnas på plats: ordentligt styre, korrekt planering, sund ekonomisk 
förvaltning, tydliga gränser för EU:s deltagande samt en separat budgetpost. EU-anslag 
till sådana projekt bör inte vara resultatet av omfördelningar av medel från andra av EU:s 
FoU-program, utan alla extra kostnader som kan uppkomma måste täckas av 
medlemsstaterna eller privata intressenter. Parlamentet framhåller i samband med Galileo 
att användarna av den offentligt reglerade tjänsten och den kommersiella tjänsten bör 
bidra till kostnadstäckningen.


