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FORSLAG 

Udvalget om Industri, Forskning og Energi opfordrer Budgetudvalget, som er 

korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i sin betænkning: 

1. mener, at det er absolut nødvendigt at nå de mål, der er fastsat i Europa 2020-strategien, 

om at opnå intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst for at få den Europæiske Union ud 

af den aktuelle økonomiske og sociale krise og for at sikre dens konkurrenceevne 

fremover i en globaliseret verden; mener, at det er vigtigt at reformere EU's nuværende 

budget, så det i højere grad afspejler de finansielle behov, der skal opfyldes for at 

imødegå det 21. århundredes udfordringer;  

2. glæder sig over Kommissionens forslag om at indføre et mere retfærdigt, enkelt og 

gennemsigtigt system for egne indtægter, som vil betyde, at andelen af egne indtægter på 

EU's budget vil stige til 60 % senest i 2018; støtter fuldt ud Kommissionens forslag om at 

indføre en skat i hele EU på finansielle transaktioner som en kilde til EU's egne indtægter 

fra 2014 og frem; 

3. mener, at EU's budget kan være en vigtig reformfaktor, hvis EU's udgifter fokuseres på 

områder, der fremmer økonomisk vækst, som f.eks. innovation, forskning og udvikling, 

4. understreger, at en række områder, f.eks. innovation, forskning og udvikling, strategiske 

investeringer i infrastrukturer for transeuropæiske netværk og udenrigspolitik, skal 

prioriteres frem for andre områder for at opfylde nuværende og fremtidige politiske og 

økonomiske udfordringer; 

5. understreger, at et af EU's vigtigste mål er at forbedre konkurrenceevnen og lette 

overgangen til en førende videnbaseret økonomi på verdensplan; understreger, at den 

næste FFR bør støtte denne udvikling inden for alle EU's politikområder; 

6. understreger EU-budgettets afgørende betydning for at nå de vedtagne strategiske mål i 

Europa 2020; understreger, at målet må være et intelligent og moderne budget, hvor man 

prioriterer EU's primære politiske mål, navnlig vækstskabende områder, frem for et stort 

budget, som omfatter alt; mener, at EU-finansiering, hvis den er veltilrettelagt, faktisk 

kan sætte gang i og tilskynde til aktiviteter med klar merværdi på europæisk plan, som 

medlemsstaterne enkeltvis ikke er i stand til at udføre, samt skabe synergieffekter med og 

supplere medlemsstaternes aktiviteter ved at hjælpe dem til at fokusere på de vigtigste 

fremtidsorienterede investeringer; ser derfor positivt på Kommissionens forslag om at 

øge bevillingerne – i forhold til den nuværende flerårige finansielle ramme 2007-2013 – 

til EU's programmer indenfor forskning, innovation, konkurrencedygtighed, SMV'er og 

infrastruktur; er overbevist om, at de foreslåede rammebeløb udgør et absolut minimum, 

og advarer kraftigt imod fristelsen i nogle medlemsstater til at foretage nedskæringer, da 

det vil sætte EU's troværdighed og politiske engagement til fordel for vækst og 

beskæftigelse på spil; understreger samtidig behovet for at sikre tilstrækkelig fleksibilitet 

i budgettet, således at de budgetmæssige midler på passende vis kan afstemmes i takt 

med, at forholdene og prioriteringerne udvikler sig; 

7. kræver en fuld udgiftsanalyse af den nuværende FFR med sigte på dels at fastslå de 
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udgifter, som er afgørende for at nå EU's politiske mål, og dels at fastslå de udgifter, som 

er mindre relevante, med det formål at omfordele 30 % af udgifterne fra områder, som 

ikke længere er relevante, til områder med høj prioritet og dermed frigøre finansielle 

ressourcer til andre områder; 

8. understreger især behovet for at øge, stimulere og sikre finansieringen af forskning, 

udvikling og innovation i EU ved at sikre en væsentlig forøgelse af de relevante 

bevillinger til Horisont 2020-programmet i den flerårige finansielle ramme 2014-2020 og 

ved at forenkle proceduren for støtte radikalt samtidig med, at princippet om sund 

finansiel forvaltning nøje fastholdes;  

9. er overbevist om, at Horisont 2020-midlerne bør være i overensstemmelse med EU 2020-

prioriteringer og skal anvendes som katalysator for EU's merværdiskabende aktiviteter, 

en bedre strømlining af EU's offentlige midler og øget brug af private midler som 

løftestang; mener, at mindst 15 % af Horisont 2020-budgettet bør øremærkes til SMV'er; 

10. understreger merværdien af EU's støtteprogrammer for SMV'er, da disse har vist sig at 

være særdeles nyttige i forbindelse med medlemsstaternes indsats for at sikre SMV'ers 

adgang til finansiering og udenlandske markeder i en tid med dyb finansiel krise; mener, 

at en forbedret, forenklet og strømlinet adgang til midler i fremtiden bør være tilgængelig 

for alle europæiske industrielle aktører i EU; mener, at anvendelsesområdet for de 

relevante finansielle instrumenter bør udvides til at dække alle faser af erhvervslivets 

cyklus; 

11. er af den faste overbevisning, at de budgetmidler, der er afsat til programmet for 

virksomheders konkurrenceevne og SMV'er (Cosme), må fordobles eller i det mindste 

forhøjes betydeligt;  

12. er af den mening, at udviklingen af en ny generation af vedvarende energisystemer i EU 

vil kræve en stor investeringsindsats i energiforskning og -udvikling; understreger derfor 

behovet for en forhøjelse af midlerne til forskning og teknologisk udvikling og for at 

holde fast ved demonstrationsprojekter på energiområdet; opfordrer til, at budgettet for 

programmet "Intelligent energi – Europa", som forvaltes af Forvaltningsorganet for 

Konkurrenceevne og Innovation, opretholdes og forøges; opfordrer til fuld gennemførelse 

af den allerede vedtagne strategiske energiteknologiplan for EU (SET-plan); anmoder 

Kommissionen og Rådet om at redegøre for finansieringen heraf som et led i den 

flerårige finansielle ramme 2014-2020, opfordrer Kommissionen og Rådet til at sikre 

tilstrækkelig finansiering til udvikling af intelligente energinet; 

13. understreger betydningen af, at der afsættes tilstrækkelige midler til de medlemsstater, 

der under forhandlingerne om EU-medlemskab forpligtede sig til at nedlukke og 

efterfølgende nedlægge atomreaktorer i erkendelse af, at denne tidlige nedlukning 

udgjorde en uforholdsmæssigt stor økonomisk byrde for disse berørte medlemsstater, 

14. understreger den strategiske betydning af storstilede infrastrukturprojekter (såsom ITER 

og GMES) for EU's fremtidige konkurrencedygtighed og for styrkelse af dens 

industrivirksomheder; mener, at deres finansiering bør sikres i EU's budget baseret på et 

fuldstændigt selvstændigt og omfattende flerårigt budget uden for den flerårige 

finansielle ramme (ud over lofterne for den flerårige finansielle ramme), mens 



 

AD\913648DA.doc 5/7 PE492.897v02-00 

 DA 

forbedringer i forvaltningen af industriprojekter fortsat bør være underlagt EU-traktatens 

bestemmelser; understreger, at bevillingsoverskridelser under gennemførelsen af ethvert 

af disse projekter bør dækkes på en måde, der ikke truer finansieringen og den vellykkede 

gennemførelse af andre af Unionens politikker eller storstilede projekter, som bidrager til 

at nå målene i Europa 2020-strategien; 

15. mener, at andre finansieringskilder er absolut nødvendige i den aktuelle situation med 

begrænsninger på offentlige budgetter for at realisere de langsigtede investeringer, som er 

nødvendige for, at Europa 2020-strategien lykkes; er af den faste overbevisning, at 

merværdi på EU-plan især opstår gennem støtte til langsigtede programmer med høje 

risici og omkostninger, der ligger uden for de enkelte medlemsstaters rækkevidde; 

opfordrer derfor til EU-initiativer for at mindske investeringsrisikoen ved storstilede 

aktiviteter og for at udvikle infrastrukturinvesteringer på energi- og ikt-området på 

europæisk plan; ser i den forbindelse positivt på iværksættelsen af pilotfasen 2012-2013 

for EU-projektobligationsinitiativet og Kommissionens forslag vedrørende Connecting 

Europe-faciliteten (CEF) som de første skridt i denne retning; henstiller, at 

Kommissionen overvåger og på ny gennemgår de samlede virkninger af ny eller ændret 

lovgivning vedrørende langsigtede investeringer inden for den private sektor og sikrer, at 

der hurtigst muligt tages fat på problemerne i forbindelse med hindringer for 

investeringer; understreger, at det er vigtigt med tilstrækkeligt finansiering til CEF for at 

sikre programmets gennemførelse, bl.a. med henblik på at sikre Europas energiforsyning 

og gennemføre EU's indre marked med diversificering af forskellige forsyningskilder og 

bidrage til en bæredygtig udvikling; 

16. mener dog, at der er behov for grundigere overvejelser for at forbedre støtten til 

langsigtede investeringer i EU; understreger behovet for at udvikle og forbedre finansielle 

instrumenter med risikodeling, der er baseret på EU's budget, og for via disse at formidle 

investeringsfinansiering i prioriterede sektorer, der dækker en bredere og mere varieret 

række af projekter med forskellige risikoprofiler (en "projektportefølje"-tilgang); er 

overbevist om, at der bør tilstræbes synergier mellem EU-mekanismer og nationale 

mekanismer og det bør sikres, at de supplerer hinanden, således at vækstpotentialet i 

sådanne instrumenter udnyttes bedst muligt; understreger, at disse instrumenter skal hvile 

på klare og gennemsigtige kriterier for projekternes støtteberettigelse og for deres 

udvælgelse; 

17. understreger kraftigt, at geninvestering af indtægter (tilbageførsler) bør være det styrende 

princip bag alle innovative finansieringsinstrumenter; understreger, at dette 

geninvesteringsprincip ikke blot medfører besparelser på de offentlige finanser, men også 

styrker disse instrumenters løftestangs- og multiplikatoreffekt, hvilket i sidste ende 

hjælper til at sikre et højere investeringsniveau i økonomien, 

18. understreger, at interoperabilitet og synergi mellem samhørighedspolitikken og de 

specifikke programmer (som f.eks. Horisont 2020, Cosme, CEF) og 

samhørighedspolitikken skal gøres muligt og fremmes; er overbevist om, at der bør 

tilskyndes til kumulativ eller kombineret finansiering for at maksimere udnyttelsen af de 

afsatte EU-bevillinger i alle medlemsstater og derved deres deltagelse i alle specifikke 

programmer, samt for at opnå en mere ensartet økonomisk udvikling på EU-plan 

generelt; 
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19. understreger navnlig behovet for yderligere finansiering af programmet "Erasmus for 

unge iværksættere" under de flerårige finansielle rammer 2014-2020; bemærker, at 

målene for programmet er at fremme europæisk erhvervsliv, udveksle viden og modeller 

for bedste praksis samt opbygge netværk og partnerskaber med henblik herpå; 

20. understreger, at en forhøjelse af driftsbudgettet skal ledsages af en tilstrækkelig forhøjelse 

af administrationsbudgettet for at sikre en effektiv gennemførelse af EU-programmerne. 
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