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FÖRSLAG

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

1. Europaparlamentet betonar att parlamentet ännu inte har godkänt förordningen om den 
nya fleråriga budgetramen och att kommissionen till en början bör utarbeta 
budgetförslaget för 2014 på grundval av sitt eget förslag till flerårig budgetram för 
perioden 2014–2020.

2. Europaparlamentet beklagar djupt rådets nedskärning på 38 miljarder euro inom rubrik 1a, 
eftersom central EU-politik på området för innovation, forskning, infrastruktur, små och 
medelstora företag, ungdomar och utbildning, som är nödvändig för att hantera den 
pågående ekonomiska krisen och viktiga utmaningar i samhället, finansieras genom denna 
rubrik. Parlamentet är övertygat om att lämpliga tak för betalningarna till den 
gemensamma jordbrukspolitiken skulle göra det möjligt att frigöra ytterligare 
budgetmedel till rubrik 1a.

3. Europaparlamentet kräver en ambitiös tilldelning av medel till 
Horisont 2020-programmet. Parlamentet motsätter sig bestämt alla förslag till tak för 2014 
som ligger under 2013 års nivåer. Parlamentet uppmanar kommissionen att införa 
särskilda budgetposter för instrumentet för små och medelstora företag, för programmen 
för vetenskapen i samhället och bredare deltagande samt för uppföljningen av 
programmen för miljöinnovation och intelligent energi – Europa inom ramen för 
ramprogrammet för konkurrenskraft och innovation.

4. Europaparlamentet anser att fonden för ett sammanlänkat Europa spelar en viktig roll för 
EU:s ekonomiska återhämtning. Parlamentet kräver att en större andel av medlen anslås 
till detta finansiella instrument för att säkra en hävstångseffekt för andra offentliga och 
privata investeringar. Parlamentet vill särskilt att fokus riktas på projektobligationer på 
området för förnybara energikällor och ikt-infrastruktur och kräver tillräckliga anslag till 
intelligenta nät, framför allt med hänsyn till de potentiella synergierna med ikt-sektorn.

5. Europaparlamentet betonar behovet av att ta itu med de små och medelstora företagens 
problem med hjälp av ett ambitiöst Cosme-program. Med hänsyn till de stora problemen 
med att få tillgång till finansiering kräver parlamentet att minst 60 procent av budgeten till 
Cosme-programmet anslås till de finansiella instrumenten.

6. Europaparlamentet understryker att EU:s stora infrastrukturprojekt (till exempel Galileo 
och Copernicus) måste finansieras utanför och utöver den fleråriga budgetramen och 
framhåller att inga EU-medel får användas för att täcka ytterligare kostnadsöverdrag eller 
utgifterna för Iter-projektet.

7. Europaparlamentet anser att det krävs bättre styrning och samordning av utgifterna mellan 
EU och medlemsstaterna för genomförandet av Europa 2020-strategin. Parlamentet 
efterlyser ett optimalt utnyttjande av befintlig EU-finansiering med fokus på europeiskt 
mervärde, effektiv rationalisering och hävstångseffekter. Parlamentet begär att man inom 
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ramen för den europeiska planeringsterminen kontrollerar investeringarna i forskning, 
innovation, industripolitik och små och medelstora företag.


