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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. understreger atter, at Parlamentet endnu ikke har godkendt forordningen om den nye 
flerårige finansielle ramme (FFR), og at Kommissionen indledningsvis bør udarbejde 
budgetforslaget for 2014 på basis af sit eget forslag til FFR for perioden 2014-2020;

2. beklager dybt, at Rådet har foretaget nedskæringer svarende til 38 mia. EUR inden for 
udgiftsområde 1a, hvorunder der finansieres vigtige EU-politikker vedrørende innovation, 
forskning, infrastruktur, SMV’er, ungdom og uddannelse, som er nødvendige for at tage 
fat på den aktuelle økonomiske krise og de hermed forbundne store samfundsmæssige 
udfordringer; mener, at et passende loft over betalinger til den fælles landbrugspolitik ville 
gøre det muligt at frigive yderligere budgetmidler til udgiftsområde 1a;

3. opfordrer til en ambitiøs tildeling af midler til Horisont 2020-programmet; modsætter sig 
kraftigt ethvert forslag om 2014-lofter, som ligger under 2013-niveauerne;  opfordrer 
Kommissionen til at oprette særlige budgetposter for det SMV-specifikke instrument, 
forholdet mellem videnskab og samfund og programmer for udvidet deltagelse samt for 
opfølgningen af programmer vedrørende økoinnovation og intelligent energi i Europa 
inden for rammeprogrammet for konkurrenceevne og innovation;

4. mener, at Connecting Europe-faciliteten spiller en vigtig rolle for EU’s økonomiske 
genopsving;  opfordrer til, at dette finansielle instrument tildeles flere finansielle 
ressourcer for at sikre en løftestangseffekt for andre offentlige og private investeringer; 
opfordrer navnlig til, at der sættes fokus på projektobligationer inden for områderne 
vedvarende energi og IKT-infrastruktur, og til, at intelligente net tildeles tilstrækkelige 
midler, navnlig i betragtning af de potentielle synergier med ikt-sektoren;

5. fremhæver behovet for at tage fat på SMV’ernes problemer ved hjælp af et ambitiøst
COSME-program; opfordrer på baggrund af den særlig vanskelige situation med hensyn 
til adgang til finansiering til, at mindst 60 % af COSME-budgettet tildeles finansielle 
instrumenter;

6. fastholder, at store EU-infrastrukturprojekter (såsom Galileo og Copernicus) skal 
finansieres ved hjælp af andre og flere midler end blot midler fra FFR-budgettet, og 
insisterer på, at der ikke må benyttes EU-midler til dækning af  yderligere 
udgiftsoverskridelser eller af udgifterne til ITER-projektet;

7. mener, at der er brug for bedre styring og samordning af udgifterne mellem EU og 
medlemsstaterne med henblik på at gennemføre Europa 2020-strategien; opfordrer til en 
optimal udnyttelse af allerede eksisterende EU-midler med fokus på EU-merværdi, 
effektiv strømlining og løftestangseffekter; anmoder om, at der inden for rammerne af 
processen med det europæiske semester føres tilsyn med investeringer i forskning, 
innovation, industripolitik og SMV’er. 


