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Forslag til beslutning
Punkt 1

Forslag til beslutning Ændringsforslag

1. mener, at Unionens budget for 2022 
i betragtning af usikkerheden omkring de 
økonomiske udsigter, som ikke forventes at 
komme op på før-pandeminiveau i 2022, 
og det tvingende behov for en hurtig, fair 
og inklusiv genopretning efter den 
økonomiske, sociale og 
beskæftigelsesmæssige skade, covid-19-
pandemien har forårsaget, bør spille en 
endnu mere central rolle med hensyn til at 
sikre en positiv og håndgribelig 
indvirkning på borgernes liv og bidrage til 
at sætte skub i den europæiske økonomi, 
mobilisere bæredygtige investeringer og 
støtte bevarelse af arbejdspladser og 
skabelse af arbejdspladser af høj kvalitet i 
hele Unionen samt imødegå udfordringerne 
i forbindelse med klimaændringerne og den 
digitale omstilling og fremme Unionens 
øgede klimaambitionsniveau for 2030, med 
henblik på at opnå klimaneutralitet senest i 
2050 og gøre det lettere at mindske 
økonomiske, sociale, territoriale, 
uddannelses- og generationsmæssige 
forskelle samt kønsskævheder;

(Vedrører ikke den danske tekst)  
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2. agter derfor at etablere et 
fremadskuende budget, som vil bidrage til 
genopretningsprocessen, og som vil sætte 
Unionen i stand til at sætte skub i 
investeringer og bekæmpe arbejdsløshed, 
fremme den digitale og grønne omstilling, 
sætte fokus på en stærk europæisk 
sundhedsunion, fremme en inklusiv 
genopretning med fokus på den unge 
generation og sikre et miljø med sikkerhed 
og velstand for EU-borgerne; mener, at 
disse prioriteter er af afgørende betydning 
for at fastholde genopretningen og lægge 
grunden til en mere modstandsdygtig 
Union i overensstemmelse med 
Parisaftalen;

2. agter derfor at etablere et 
fremadskuende budget, som vil bidrage til 
genopretningsprocessen, og som vil sætte 
Unionen i stand til at sætte skub i 
investeringer og bekæmpe arbejdsløshed, 
fremme den digitale og grønne omstilling, 
sætte fokus på en stærk europæisk 
sundhedsunion, fremme en inklusiv 
genopretning med fokus på den unge 
generation og sikre et miljø med sikkerhed 
og velstand for EU-borgerne; mener, at 
disse prioriteter er af afgørende betydning 
for at fastholde genopretningen og lægge 
grunden til en mere modstandsdygtig 
Union i overensstemmelse med 
Parisaftalen og dekarboniseringen af 
økonomien senest i 2050;
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5. understreger det fortsatte behov for 
at sætte massivt skub i investeringer i 
forskning, udvikling og innovation, således 
at EU kan blive en drivkraft i forbindelse 
med gennemførelsen af den europæiske 
grønne pagt og den digitale omstilling; 
understreger i den henseende de særlige 
fordele ved Horisont Europa, herunder Det 
Europæiske Forskningsråds aktiviteter; 
mener, at det er afgørende at give SMV'er, 
nystartede virksomheder og universiteter 
tilstrækkelig, skræddersyet støtte til 
forskning og innovation, så de kan deltage 
aktivt i disse enorme udfordringer; påpeger 
betydningen af at fremme samarbejdet 
mellem den akademiske verden og 
erhvervslivet; understreger, at covid-19-
pandemien klart har vist betydningen af 
europæisk forskning i lægemidler og 
vacciner som et middel til at styrke EU's 
modstandsdygtighed i tilfælde af en 
sundhedskrise;

5. understreger det fortsatte behov for 
at sætte massivt skub i investeringer i 
forskning, udvikling og innovation, således 
at EU kan blive en drivkraft i forbindelse 
med gennemførelsen af den europæiske 
grønne pagt og den digitale omstilling; 
understreger betydningen af et 
tilstrækkeligt finansieret Horisont 
Europa, ud over de allerede aftalte tal og 
med et særligt fokus på klima-, 
biodiversitets- og digitaliseringsrelaterede 
komponenter; understreger i den 
henseende de særlige fordele ved Horisont 
Europa, herunder Det Europæiske 
Forskningsråds aktiviteter; mener, at det er 
afgørende at give SMV'er, nystartede 
virksomheder og universiteter 
tilstrækkelig, skræddersyet støtte til 
forskning og innovation, så de kan deltage 
aktivt i disse enorme udfordringer; påpeger 
betydningen af at fremme samarbejdet 
mellem den akademiske verden og 
erhvervslivet; understreger, at covid-19-
pandemien klart har vist betydningen af 
europæisk forskning i lægemidler og 
vacciner som et middel til at styrke EU's 
modstandsdygtighed i tilfælde af en 
sundhedskrise;
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34. understreger betydningen af at 
sikre tilstrækkelig finansiel støtte, både 
fra medlemsstaterne og gennem Den 
Europæiske Forsvarsfond, med henblik 
på at gennemføre en gradvis udformning 
af EU's fælles forsvarspolitik og øge EU's 
sikkerhed og strategiske autonomi; 
understreger endvidere behovet for at 
forbedre konkurrenceevnen og 
innovationen i den europæiske 
forsvarsindustri, hvilket kan bidrage til at 
stimulere vækst og jobskabelse, og 
behovet for at øge deployeringsevnen og 
den operationelle effektivitet gennem en 
øget indsats inden for fælles militær og 
civil kapacitetsudvikling;

udgår

Or. en


