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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. mener, at EU's politikker og budget i væsentlig grad bør bidrage til genskabelsen af 
bæredygtig vækst i EU og til løsningen af større samfundsproblemer som 
ressourceknaphed og klimaændringer;

2. er overbevist om, at EU-budgettet give enestående muligheder for at skabe synergi i form 
af gennemførelse af politikker, som ikke kan gennemføres af en enkelt medlemsstat; 
opfordrer til, at EU-bevillingerne udnyttes optimalt ved at der fokuseres på EU-merværdi, 
effektiv strømlining og løftestandseffekt;

3. erkender behovet for at styrke og samordne finansieringen, hvis 2020-strategien skal 
gennemføres; er betænkelig ved, at loftet for udgiftsområde 1a i den indeværende flerårige 
finansielle ramme er utilstrækkelig til at gennemføre EU's prioriterede polititikker

4. henviser til den afgørende rolle, som EU's flagskibsinitiativer som Horizon 2020, Cosme 
og Connecting Europa-faciliteten spiller; opfordrer til afsættelse af større bevillinger til 
fremme af den grønne økonomi som hoveddrivkraften bag konkurrenceevne og 
modstandskraft;

5. opfordrer til øget EU-støtte til små og mellemstore virksomheder, f.eks. i investeringer i 
deres innovation og vækstpotentiale og forenkling af deres adgang til finansiering;

6. støtter fuldt ud projektobligationsinitiativet, hvis sigte er at aktivere privat opsparing og 
forbedre udvalget af finansielle instrumenter, der står til rådighed for 
infrastrukturprojekter inden for energi, transport og ict; understreger nødvendigheden af 
på hensigtsmæssig vis at anvende EIB's bæredygtighedskriterier på lige fod med 
økonomiske kriterier; 

7. erindrer om, at 2013 er det sidste år i programperioden, og er bekymret over mulige 
nedskæringer i de samlede betalingsbevillinger; understreger, at det er af afgørende 
betydning, at EU indfrier sine forpligtelse i forbindelse med igangværende projekter;

8. modsætter sig stadig på det bestemteste overførsel af bevillinger fra det 7. rammeprogram 
eller andre flagskibsprogrammer under udgiftsområde 1 til ITER-projektet;


