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FÖRSLAG

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

1. Europaparlamentet anser att det är absolut avgörande att man uppnår målen 
i EU 2020-strategin om smart och hållbar tillväxt för alla om man ska få EU ur den 
nuvarande ekonomiska och sociala krisen och garantera unionens framtida 
konkurrenskraft i en globaliserad värld. Parlamentet betonar att det behövs 
uppskattningsvis sammanlagt 1 600 miljarder EUR i framtidsinriktade investeringar inom 
de viktigaste politiska områdena för att uppnå dessa mål.

2. Europaparlamentet understryker den nyckelroll som EU-budgeten måste spela för att 
uppnå de gemensamt överenskomna målen inom EU 2020-strategin, eftersom 
EU-finansieringen, om den är väl utformad, faktiskt kan utlösa och katalysera åtgärder av 
tydligt EU-mervärde som medlemsstaterna är oförmögna att utföra på egen hand, och 
dessutom skapa synergier och komplettera medlemsstaternas verksamheter genom att 
bistå dem att fokusera på framtidsinriktade nyckelinvesteringar. Parlamentet välkomnar 
därför kommissionens förslag att öka – i förhållande till den nuvarande fleråriga 
budgetramen 2007–2013 – den tillgängliga finansieringen för EU-program inom 
områdena forskning, innovation, konkurrenskraft, små och medelstora företag samt 
infrastruktur. Parlamentet är fast övertygat om att dessa föreslagna finansiella anslag utgör 
ett rent minimum, och varnar med eftertryck vissa medlemsstater för frestelsen att skära 
ned dem, eftersom detta skulle äventyra EU:s trovärdighet och politiska åtagande till 
förmån för tillväxt och sysselsättning. Parlamentet betonar samtidigt behovet av att 
åstadkomma tillräcklig budgetflexibilitet så att budgetmedlen kan anpassas på lämpligt 
sätt till nya omständigheter och prioriteringar.

3. Europaparlamentet betonar i synnerhet behovet av att förstärka, stimulera och säkra 
finansieringen av forskning, utveckling och innovation i EU genom att i betydande 
omfattning öka de relevanta utgifterna i den fleråriga budgetramen 2014–2020 för 
Horisont 2020-programmet och genom att radikalt förenkla finansieringsförfarandena 
samtidigt som principen om sund ekonomisk förvaltning upprätthålls strikt. 

4. Europaparlamentet riktar uppmärksamheten på mervärdet av EU-programmen för små och 
medelstora företag, eftersom de visat sig vara till stor hjälp när det gällt att stödja 
medlemsstaternas ansträngningar att säkra de små och medelstora företagens tillgång till 
finansieringsmöjligheter i en tid med djup finansiell kris. Parlamentet betonar dock att 
en bättre och mer diversifierad tillgång till finansiering, från bidrag till lån eller 
kapitalfinansiering, bör bli tillgänglig i framtiden för alla europeiska industriella aktörer. 
Parlamentet anser verkligen att i den planerade finansieringsramen för programmet för 
företagens konkurrenskraft och små och medelstora företag (COSME), ska budgeten för 
finansieringsinstrument utökas och tillgången till den förbättras så att programmet kan 
utvidgas till att inkludera ännu fler små och medelstora företag och så att det på ett mer 
adekvat sätt motsvarar de små och medelstora företagens olika behov.

5. Europaparlamentet anser att det kommer att krävas stora investeringsinsatser inom 
energiforskning och energiutveckling för att utveckla en ny generation av system för 



PE492.897v01-00 4/5 PA\908795SV.doc

SV

hållbar energi inom EU. Parlamentet betonar därför behovet av att öka finansieringen 
inom forskning och tekniskt utveckling och att bibehålla demonstrationsprojekt på 
energiområdet. Parlamentet uppmanar till ett fullständigt genomförande av den redan 
antagna strategiska planen för energiteknik (SET). Kommissionen och rådet ombeds att 
klargöra sin finansiering inom ramen för den fleråriga budgetramen 2014–2020.

6. Europaparlamentet understryker den strategiska betydelsen av storskaliga 
infrastrukturprojekt (exempelvis ITER, Galileo, Glonass, GMES) för EU:s framtida 
konkurrenskraft och för förstärkningen av EU:s industrier. Parlamentet anser att 
industrifinansieringen bör säkras i EU-budgeten på grundval av en helt självständig och 
allomfattande flerårig budget, medan förbättringar i styrningen av industrierna bör förbli 
under EU-fördragets regler. Parlamentet betonar att om några kostnadsöverdrag uppstår 
under genomförandet av dessa projekt, bör de täckas på ett sätt som inte hotar 
finansieringen och det framgångsrika genomförandet av annan unionspolitik som bidrar 
till att uppnå målen för EU 2020-strategin.

7. Europaparlamentet anser att i det aktuella läget med begränsade offentliga budgetar, är det 
absolut nödvändigt att fullt ut utnyttja andra finansieringskällor för att förverkliga 
långsiktiga investeringar som behövs för att genomföra EU 2020-strategin. Parlamentet är 
fullständigt övertygat om att EU-mervärdet ökar i synnerhet genom stöd till långsiktiga 
högrisk- och högkostnadsprogram som enskilda medlemsstater inte kan klara av. 
Parlamentet begär därför EU-insatser för att minska investeringsrisker i storskaliga 
verksamheter och för att utveckla Europaövergripande energi- och 
IKT-infrastrukturinvesteringar. Parlamentet välkomnar i detta hänseende lanseringen 
2012–2013 av pilotfasen av EU:s projektobligationsinitiativ och kommissionens förslag 
om ett sammanlänkat Europa, såsom de första stegen i rätt riktning.

8. Europaparlamentet anser dock att en mer grundlig diskussion behövs för att förbättra 
stödet till långsiktiga investeringar i EU. Parlamentet betonar behovet av att utveckla och 
förstärka riskdelningsinstrument baserade på EU-budgeten, och genom dem underlätta 
investeringsfinansieringar inom prioriterade områden, som omfattar en bredare och mer 
olikartad uppsättning projekt och som innebär olika risker (en ”projektportföljsmetod”). 
Parlamentet är övertygat om att synergier och komplementaritet mellan EU-system och 
nationella system bör eftersträvas för att maximera sådana instruments tillväxtpotential. 
Parlamentet betonar att dessa instrument måste förlita sig på tydliga och transparenta 
kriterier för stödberättigande och urval av projekt.

9. Europaparlamentet understryker med eftertryck att återinvesteringar av inkomster 
(återflöde) bör vara den princip som styr samtliga innovativa finansieringsinstrument. 
Parlamentet betonar att denna roteringsprincip inte bara medför besparingar för de 
offentliga finanserna utan förstärker också hävstångs- och multiplikatoreffekterna av dessa 
instrument som till sist bidrar till att säkra en högre nivå på investeringarna i ekonomin.

10. Europaparlamentet understryker att driftskompatibilitet och synergier mellan de specifika 
programmen (exempelvis Horisont 2020, COSME, FSE) och sammanhållningspolitiken 
måste främjas. Parlamentet är övertygat om att kumulativ och kombinerad finansiering 
bör uppmuntras för att maximera upptagandet av tillgängliga EU-medel 
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i medlemsstaterna, och därmed deras deltagande i alla specifika program, samt 
åstadkomma ännu mer ekonomisk utveckling inom EU:s territorium som helhet.


