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FÖRSLAG

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

1. Europaparlamentet anser att EU:s politik och budget i hög grad bör bidra till att ge ny 
stimulans åt en hållbar utveckling inom EU och hantera större sociala utmaningar, såsom 
knappa resurser och klimatförändringar.

2. Europaparlamentet är övertygat om att EU:s budget erbjuder en unik synergipotential för 
genomförandet av sådan politik som medlemsstaterna själva inte skulle kunna driva 
igenom. Parlamentet efterlyser ett optimalt utnyttjande av befintlig EU-finansiering 
genom fokusering på europeiskt mervärde, effektiv rationalisering och hävstångseffekter.

3. Europaparlamentet är medvetet om behovet att stärka och samordna finansieringen i syfte 
att genomföra Europa 2020-strategin. Parlamentet är övertygat om att taken under 
rubrik 1a i den nuvarande budgetramen är otillräckliga för att sörja för EU:s prioriterade 
politikområden.

4. Parlamentet konstaterar att EU:s flaggskeppsprogram spelar en nyckelroll, såsom 
Horisont 2020, Cosme och mekanismen “Sammanlänkning av Europa”. Parlamentet begär 
att ökade resurser ska tas i bruk för att främja den gröna ekonomin som en drivkraft för 
den framtida konkurrensen och återhämtningsförmågan.

5. Europaparlamentet efterlyser ökat policystöd från EU till små och medelstora företag, dvs. 
investeringar i deras innovations- och tillväxtmöjligheter, och förenkling av deras tillgång 
till finansiering. 

6. Europaparlamentet stöder till fullo pilotinitiativet om projektobligationer, vilket syftar till 
att mobilisera det privata sparandet och förbättra den samling finansiella instrument som 
står till förfogande för infrastrukturprojekt inom energi, transport och IKT. Parlamentet 
understryker behovet av att man på lämpligt sätt utnyttjar EIB:s hållbarhetskriterier på 
samma sätt som de finansiella kriterierna. 

7. Europaparlamentet påminner om att 2013 är programplaneringsperiodens sista år och 
oroar sig för eventuella nerskärningar i betalningsbemyndigandena. Parlamentet betonar 
att det är viktigt att uppfylla EU:s åtaganden för pågående projekt.

8. Europaparlamentet motsätter sig fortfarande bestämt att medel som anslagits till sjunde 
ramprogrammet för forskning, eller andra flaggskeppsinitiativ under rubrik 1, omfördelas 
till Iterprojektet.


