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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. mener, at EU's budget bør være rettet mod de EU-politikker og -programmer, der kan yde 

et væsentligt bidrag til genskabelsen af bæredygtig vækst i EU og til løsningen af de store 

samfundsproblemer; 

2. fremhæver betydningen af langsigtede investeringer i forskning, udvikling og innovation 

og af at sikre et bæredygtigt finansieringsniveau i 2013 til overgangen til en kulstoffattig, 

grøn økonomi; 

3. mener, at der bør træffes foranstaltninger til at integrere kvinder på arbejdsmarkedet og 

forene familieliv og arbejdsliv; 

4. minder om, at EU’s budget er et vigtigt instrument til at udbygge solidariteten mellem 

medlemsstaterne og mellem generationerne, såvel som til at forbedre den europæiske 

konkurrenceevne; er overbevist om, at EU's budget har potentiale til at skabe synergier for 

gennemførelse af politikker, som ikke kan gennemføres af den enkelte medlemsstat; 

opfordrer til, at EU-bevillingerne udnyttes optimalt ved, at der fokuseres på EU's 

merværdi, øget økonomisk, social og territorial samhørighed, effektive 

optimeringsbestræbelser og løftestangseffekter; 

5. forstår Rådets bekymring over de økonomiske og budgetmæssige begrænsninger på 

nationalt plan som følge af den globale krise, der har skadet medlemsstaternes 

økonomiske vækst og finansielle stabilitet og desuden har forværret deres gældspositioner, 

men mener, at der i 2013 skal træffes foranstaltninger til at øge solidariteten og fremme 

den bæredygtige vækst og beskæftigelse for at opnå et økonomisk opsving; 

6. understreger behovet for, at Kommissionen og medlemsstaterne udarbejder og fremmer 

oprettelsen af arbejdspladser, der er nye, af høj kvalitet og bæredygtige ved, at der i EU 

udvikles ikke kun miljøvenlige industrier og effektiv grøn transport og energi, men også 

moderne innovative tjenesteydelser; 

7. minder om, at EU's årlige budget med sin løftestangsvirkning skal støtte medlemsstaternes 

genoprettelsespolitikker, og erkender behovet for at styrke og samordne finansieringen 

med henblik på at gennemføre og indpasse den efter Europa 2020-strategien for vækst og 

beskæftigelse; fastholder, at lofterne under udgiftsområde 1a i den indeværende flerårige 

finansielle ramme er utilstrækkelige til, at EU's prioriterede politikker kan indfries; glæder 

sig over den foreslåede forhøjelse af udgifter til bæredygtig vækst, især det 

syvende forskningsrammeprogram (RP7) og rammeprogrammet for konkurrenceevne og 

innovation; understreger behovet for at tage særlig hensyn til gennemførelsen af 

Parlamentets budgetprioriteringer fra tidligere år på områderne industripolitik, forskning 

og energi; 

8. mener i denne forbindelse, at der bør fokuseres mere på ibrugtagningsprojekter inden for 

finansiering af forskning og innovation med det formål at forbinde forskningsresultater og 
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kommercialisering og dermed sikre Europas konkurrenceevne; 

9. opfordrer Kommissionen til at sikre tilstrækkelige midler til at finansiere forskning og 

udvikling i 2013 i forbindelse med særlige GNSS-funktioner og tjenester; 

10. henviser til den afgørende rolle, som fremtidige EU's flagskibsinitiativer såsom Horisont 

2020, Cosme og Connecting Europa-faciliteten kan udfylde for EU’s økonomiske 

genopretning, hvis de tildeles tilstrækkelige midler; mener, at budgettet for 2013 bør 

muliggøre en gnidningsløs overgang til oprettelsen af disse nye programmer; opfordrer til, 

at der i synergi med samhørighedspolitikken anvendes øgede ressourcer for at styrke EU's 

økonomis bæredygtighed som hoveddrivkraften bag fremtidig konkurrenceevne, industriel 

udvikling og modstandskraft; 

11. fremhæver betydningen af EU's bistandspolitikker for mediepluralisme, navnlig via 

forskning, uddannelse og formidlingsaktiviteter; understreger den værdifulde rolle, som 

det nyoprettede center for mediepluralisme og mediefrihed kan spille; 

12. gør opmærksom på, at små og mellemstore virksomheder (SMV'er) tegnede sig for netto 

85 % af skabelsen af nye arbejdspladser i EU mellem 2002 og 20101; opfordrer til, at der 

opstilles udbyggede EU-støttepolitikker, -programmer og -ressourcer til realisering af 

SMV’ernes fulde vækstpotentiale, dvs. ved at lette SMV’ers deltagelse i offentlige 

udbudsprocedurer, sikre investeringer i innovation, støtte opstartsfaser, bistå med at lette 

de administrative byrder, styrke iværksætterånden og fremme og forenkle adgangen til 

finansiering, herunder adgangen til risikovillig kapital; glæder sig over de øgede 

bevillinger til programmet for iværksætterånd og innovation, der fremmer innovation i 

SMV'er; beklager dog dybt, at Kommissionens forslag ikke giver mulighed for en 

fuldstændig gennemførelse af programmet "Intelligent Energi – Europa"; 

13. minder Kommissionen om behovet for at øge fokus på og midlerne til de programmer, der 

har til formål at indfri målene i "Small Business Act", hvori der blev opstillet ti principper 

til at sikre et mere gunstigt erhvervsklima for SMV’er; 

14. lykønsker Kommissionen med den vellykkede forberedende foranstaltning Erasmus for 

unge iværksættere og glæder sig over beslutningen om at indarbejde dette program i 

programmet for konkurrenceevne og innovation; beklager imidlertid, at tiltag til fremme 

af programmet er hæmmet af dets yderst beskedne bevillinger, og at interesserede og 

formående partnere af denne grund vender sig bort; opfordrer derfor Kommissionen til at 

stille midler til rådighed til programmet, således at det kan vokse i tilstrækkelig grad i 

2012 og 2013; 

15. erkender behovet for at forhindre, at små og mellemstore virksomheder reducerer deres 

investeringer, navnlig i forskning og udvikling; mener, at det bør være en 

hovedprioritering at styrke Den Europæiske Investeringsbank (EIB), EIB’s støtte til 

SMV’er og infrastruktur, og at SMV’ernes optagelse af denne finansielle støtte må 

maksimeres; 

                                                 
1 Kommissionens meddelelse af 25. juni 2008 til Rådet, Europa-Parlamentet, Det Europæiske Økonomiske og 

Sociale Udvalg og Regionsudvalget – "Tænk småt først" – En "Small Business Act" for Europa 

COM(2008(0394). 
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16. støtter fuldt ud projektobligationsinitiativet, hvis sigte er at aktivere privat opsparing og 

forbedre udvalget af finansielle instrumenter, der står til rådighed for 

infrastrukturprojekter inden for energi, transport og ikt; understreger nødvendigheden af 

på hensigtsmæssig vis at anvende EIB's bæredygtighedskriterier på lige fod med de 

finansielle kriterier;  

17. kræver, at der oprettes særlige finansielle instrumenter til at støtte Den Europæiske 

Investeringsfonds (EIF’s) initiativer til etablering af en EU-finansieringsstruktur for social 

iværksætterånd med henblik på at ligestille denne sektor med andre økonomiske sektorer i 

EU; 

18. minder om, at der skal investeres ca. 1 trillion EUR1 i vort energisystem fra i dag og frem 

til 2020 for at nå EU's energi- og klimapolitiske mål, og at der består et 

finansieringsbehov på 100 mia. EUR til energitransmissionsnet; 

19. beklager, at der ikke afsættes tilstrækkelige midler til initiativer, der har til formål at 

fremme EU's overordnede energimål, og at der stadig ikke er afsat tilstrækkelige midler til 

SET-planen til trods for Parlamentets gentagne anmodninger; 

20. mener, at EU er nødt til at foretage investeringer for at sikre sig garanteret adgang til 

rummet og satellitinfrastrukturerne; 

21. minder om, at 2013 er det sidste år i den nuværende programperiode, og er bekymret over 

mulige nedskæringer i de samlede betalingsbevillinger; understreger, at det er af 

afgørende betydning, at EU indfrier sine forpligtelser til igangværende projekter og støtter 

de foreslåede forhøjede betalinger, som Kommissionen har fremlagt i sit budgetforslag; 

22. glæder sig over den aftale, der blev opnået i december 2011 om finansiering af de ekstra 

omkostninger til ITER, men mener, at sikringen af et beløb på 360 mio. EUR i budgettet 

for 2013 ikke bør true gennemførelsen af andre EU-politikker, navnlig ikke dem, som 

bidrager til opnåelsen af Europa 2020-strategiens mål i løbet af programmeringsperiodens 

sidste år, og modsætter sig navnlig enhver omfordeling, som strider mod denne 

budgetprioritering. 

 

                                                 
1 Prioriteringer på energiinfrastrukturområdet for 2020 og derefter - en plan for et integreret europæisk energinet, 

COM(2010)0677. 
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BEGRUNDELSE 

Indledning 

Prioriteringerne fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi (herefter "ITRE") i EU's 

budgetforslag for 2013 kom til udtryk i dets udtalelse af 31. maj 2012 om mandatet for 

trepartsmødet om budgetforslaget for 2013, og resultatet af denne afstemning er vedføjet 

begrundelsen. Ændringsforslagene til budgetposterne som ændret af Rådet blev vedtaget af 

ITRE den 3. september 2012. 

 

ITRE giver udtryk for sin klare overbevisning om, at EU's budget primært bør fokusere på 

EU-politikker og -programmer, som væsentligt bidrager til genskabelsen af bæredygtig vækst 

i EU og til løsningen af store samfundsproblemer.  

 

ITRE vil navnlig understrege følgende prioriteringer i budgetforslaget for 2013:  

 

 langsigtede investeringer i forskning, udvikling og innovation og af at sikre et bæredygtigt 

finansieringsniveau i 2013 til overgangen til en kulstoffattig, grøn økonomi 

 EU skal gennemføre udbyggede EU-støttepolitikker, -programmer og -ressourcer til 

realisering af SMV’ernes fulde vækstpotentiale. 

 EU's årlige budget skal med sin løftestangsvirkning støtte medlemsstaternes 

genoprettelsespolitikker gennem en mere samordnet finansiering. 

 Endelig er det vigtigt at minde om, at 2013 vil være det sidste år i den nuværende 

programmeringsperiode, og at det derfor er afgørende at opfylde EU's forpligtelser i 

forbindelse med igangværende projekter. Europa-Parlamentet beklager de nedskæringer, 

som Rådet har foreslået, og støtter de foreslåede forhøjede betalinger, som Kommissionen 

har fremlagt i sit budgetforslag. 

 

Forklaringer opdelt efter afsnit 

 

Afsnit 01 – Økonomiske og finansielle anliggender 

 

Rådets nedskæring på 30 000 000 EUR i betalingsbevillinger til iværksætter- og 

innovationsprogrammet (budgetpost 01 04 04) under rammeprogrammet for konkurrenceevne 

og innovation vil i betydeligt bringe opnåelsen af dets målsætninger i fare. Kommissionen 

forventer med Rådets foreslåede budget at have opbrugt betalingerne inden sommeren 2013, 

hvilket medfører alvorlige juridiske følger for Kommissionen og økonomiske konsekvenser 

for de berørte SMV'er. ITRE foreslår derfor at genopføre bevillingerne fra budgetforslaget.  

 

Afsnit 02 – Erhvervspolitik 

 

De nedskæringer, som Rådet har foreslået under afsnit 02, undergraver opnåelsen af EU's 

2020-strategi inden for adskillige vigtige områder, der vedrører erhvervs- og 

industripolitikken, navnlig iværksætter- og innovationsprogrammet (budgetpost 02 01 04 04, 

02 01 04 30 og 02 02 01), der er afgørende for at støtte europæiske SMV'er. Herudover 

foreslås det også at genopføre budgetforslaget for rumforskning (budgetpost 02 02 15, 02 04 

01 01, 02 04 01 03) og støtte Det Europæiske GNSS-agentur. 
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Afsnit 08 – Forskning 

Afsnit 10 – Direkte forskning 

 

ITRE opfordrer i sine ændringsforslag til genopførelse af budgetposter under afsnittene 

"Forskning" og "Direkte forskning" for alle områder, som vedrører vigtige 

samfundsproblemer. ITRE har altid støttet en fuld gennemførelse af det syvende 

rammeprogram, og mener, at det er desto mere nødvendigt i 2013 for via forskning og 

innovation at støtte genstarte Europas økonomi. De nedskæringer, som er foreslået i hele 

rammeprogrammet, er uacceptable, og vil alvorligt undergrave opnåelsen af Europa 2020-

strategiens målsætninger. 

 

Afsnit 09 - Informationssamfundet og medier 

 

ITRE anmoder om at genopføre budgetposter, som bidrager betydeligt til Europa 2020-

flagskibsinitiativet "En digital dagsorden", især alle budgetposter i relation til understøttelse 

af forsknings- og innovationsaktiviteter. 

 

Afsnit 32 — Energi 

 

ITRE anmoder om at genopføre adskillige vitale budgetposter under afsnit 32 i 

Kommissionens budgetforslag. Herudover erkendte ITRE også behovet for at tildele 

Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder (ACER, budgetpost 32 04 

10 01) nogle yderligere midler (ca. 3 mio. EUR) for at sikre, at det kan udvikle de nødvendige 

softwareværktøjer til gennemførelse af REMIT-forordningen (nr. 1277/2011). Der er ikke 

afsat midler til udgifterne til udvikling af software i budgetforslaget for 2013, og uden 

yderligere midler i 2013 kan fristen for gennemførelsen af REMIT ikke overholdes.  

 

Pilotprojekter og forberedende foranstaltninger 

 

ITRE har behandlet og evalueret alle pilotprojekter og forberedende foranstaltninger, som 

medlemmerne har foreslået, og har vedtaget fire nye pilotprojekter eller forberedende 

foranstaltninger, der omfatter udvalgets politiske prioriteringer, og som har et klart potentiale 

til at udvikle sig til kommende EU-aktiviteter og -programmer: 

 

"Forberedende foranstaltning" Social innovation baseret på forretningsvirksomhed med 

socialt sigte og iværksættervirksomhed blandt unge (efter budgetpost 04 04 17) har til formål 

at identificere, udvikle, fremme og udbrede god praksis blandt nationale, regionale og lokale 

forvaltninger og finansielle formidlere for at støtte iværksættervirksomhed blandt unge og 

med socialt sigte i tider med høj ungdomsarbejdsløshed. 

 

Pilotprojektet "Program for reaktion på efterspørgsel for offentlige institutionelle 

energiforbrugere til netbalancemarkedet" (efter budgetpost 08 05 03) har til formål at foreslå 

en innovativ ordning for supplerende tjenester inden for reaktion på efterspørgsel til 

balancering af elnet ved at bruge en kapacitetsportefølje af offentlige bygninger. 

 

Pilotprojektet "Genvinding af kritiske råstoffer gennem genanvendelse: en mulighed for EU 

og AU" (efter budgetpost 08 06 02) har til formål at skabe grundlaget for et solidt samarbejde 
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mellem Europa og Afrika om forskning og innovation inden for genanvendelse og genvinding 

af råstoffer. 

 

Pilotprojektet "Innovativ finansieringsmodel for renovering af flerfamiliehuse og -ejendomme 

i Donauområdet" efter budgetpost (32 04 20) har til formål at demonstrere, hvordan den 

private sektors investeringer kan benyttes at aktivere betydelige investeringer i markedet for 

renovering af lavemissionsflerfamilieboliger i hele Europa. 
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