
 

AD\1136557SV.docx  PE606.112v03-00 

SV Förenade i mångfalden SV 

Europaparlamentet 
2014-2019  

 

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi 
 

2017/2044(BUD) 

10.10.2017 

YTTRANDE 

från utskottet för industrifrågor, forskning och energi 

till budgetutskottet 

över förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2018 

(2017/2044(BUD)) 

Föredragande av yttrande: Jerzy Buzek 

 



 

PE606.112v03-00 2/6 AD\1136557SV.docx 

SV 

PA_NonLeg 



 

AD\1136557SV.docx 3/6 PE606.112v03-00 

 SV 

FÖRSLAG 

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi uppmanar budgetutskottet att som ansvarigt 

utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag: 

1. Europaparlamentet motsätter sig rådets minskning av åtagandebemyndigandena med 

4,5 % och av betalningsbemyndigandena med 1,4 % för budgetposter som rör industri, 

forskning och energi inom rubrik 1a i unionens budget för 2018 jämfört med 

kommissionens förslag. Parlamentet noterar ökningen av åtagandebemyndigandena med 

5,5 % och av betalningsbemyndigandena med 5,3 % för budgetposter som rör industri, 

forskning och energi inom rubrik 1a i unionens budget för 2018 jämfört med 2017. 

Parlamentet välkomnar att kommissionen när det gäller 2018 års budget fokuserar på 

framgång för de yngre generationerna och på skapande av stabila arbetstillfällen av hög 

kvalitet. Parlamentet noterar att kommissionen föreslår nya och förbättrade stödnivåer 

för unga forskare. Parlamentet motsätter sig i detta sammanhang rådets minskning av 

medel till entreprenörskapsprogram som tillhandahålls av EIT. 

2. Europaparlamentet beklagar djupt rådets betydande minskningar av 

åtagandebemyndiganden med 0,5 miljarder EUR och av betalningsbemyndiganden med 

120 miljoner EUR i den gemensamma strategiska ramen för forskning och innovation, 

vilket har en mycket negativ effekt för Horisont 2020. Parlamentet konstaterar att dessa 

nedskärningar föreslås trots den nuvarande bristen på investeringar i forskning och 

utveckling på ca 150 miljarder EUR per år. Parlamentet avser därför att helt och hållet 

stoppa rådets föreslagna minskningar. Parlamentet är oroat över att otillräckliga anslag 

till Horisont 2020 har lett till en låg andel beviljade ansökningar. Kommissionen 

uppmanas att respektera uppdelningen av budgeten för Horisont 2020, enligt bilaga II 

till förordning (EU) nr 1291/2013. 

3. Europaparlamentet begär att man återinför den ursprungliga årliga strukturen för 

budgetposterna avseende Horisont 2020 och FSE, vilka har minskats för att frigöra 

medel till Efsis garantifond, inbegripet genom att utnyttja alla finansiella medel som är 

tillgängliga inom den befintliga fleråriga budgetramen. Parlamentet påminner om att 

parlamentet under förhandlingarna om Efsi begärde att de negativa konsekvenserna för 

dessa två program i så stor utsträckning som möjligt skulle begränsas. Parlamentet oroar 

sig för att den föreslagna utvidgningen av Efsi skulle kunna försvaga Horisont 2020 och 

FSE ytterligare. 

4. Europaparlamentet påminner om att målen för energiunionen och de europeiska 

klimatmålen finns med bland de nuvarande centrala lagstiftningsprioriteringarna. 

Kommissionen uppmanas att avsätta tillräckliga ekonomiska medel för investeringar 

inom detta område. Parlamentet anser att nödvändiga medel bör anslås till FSE-energi 

för att EU:s energimarknad ska bli mer integrerad och oroar sig för de minskningar som 

rådet har föreslagit av åtagandebemyndigandena och betalningsbemyndigandena för 

FSE-energi. 

5. Europaparlamentet betonar att målen med den digitala inre marknaden måste uppnås för 

att främja den digitala delaktigheten för unionens ekonomi, den offentliga sektorn och 

unionens medborgare, och att lagstiftningsinitiativ såsom Wifi4EU är mycket viktiga 

om dessa mål ska kunna nås. Parlamentet uppmanar kommissionen att tillhandahålla 
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tillräckligt med medel till tillhörande budgetposter och uppfylla sina 

investeringsåtaganden avseende Wifi4EU mellan 2017 och 2020. 

6. Europaparlamentet insisterar på att Byrån för samarbete mellan 

energitillsynsmyndigheter (Acer) får tillräckligt med ekonomiska resurser och personal 

för att kunna klara av sitt utökade mandat. De ekonomiska resurserna och antalet extra 

tjänster för Europeiska byrån för GNSS, som ska fullgöra sitt uppdrag och främja en 

lämplig och effektiv framtida förvaltning av Galileo, för Europeiska unionens byrå för 

nät- och informationssäkerhet och för Europeiska institutet för innovation och teknik är 

dessutom fortfarande otillräckliga för att byråerna ska kunna fullgöra de nya uppgifter 

de tilldelats genom unionens lagstiftning. 

7. Europaparlamentet är medvetet om vikten av budgetposterna för samhällsutmaningar, 

särskilt budgetposten för bättre livslång hälsa och välbefinnande, för att höja 

levnadsstandarden i unionen. Parlamentet uppmuntrar kommissionen att bevara en 

tillräcklig finansiering för sådana syften och beklagar rådets föreslagna minskningar. 

8. Europaparlamentet betonar att små och medelstora företag är en viktig del av unionens 

ekonomi eftersom de tillhandahåller många arbetstillfällen inom unionen och anser att 

man bör inrätta ett gynnsamt företagsklimat för små och medelstora företag samt främja 

kluster och nätverk för små och medelstora företag. Parlamentet välkomnar 

anslagsökningen för instrumentet för små och medelstora företag och förlängningen av 

Efsi i kommissionens förslag. Parlamentet är dock mycket bekymrat över 

kommissionens nedskärningar av Cosme och rådets nedskärningar av instrumentet för 

små och medelstora företag, vilket sänder ett motsägelsefullt budskap till de europeiska 

företagen. 

9. Europaparlamentet noterar den förberedande åtgärden för försvar. Parlamentet betonar 

dock att en sådan verksamhet bör förses med nya resurser på grund av dess väsentliga 

inverkan på unionens budget. Parlamentet betonar att det behövs ytterligare medel för 

forskningsdelen i den fleråriga budgetramen efter 2020. Parlamentet oroas av 

tidigareläggandet av medel i FSE-energi för att göra medel tillgängliga under perioden 

2019–2020 för, till exempel, EU:s försvar. 

10. Europaparlamentet noterar anslagsökningen för stödprogrammen för 

kärnkraftsavveckling. Parlamentet konstaterar att det behövs ekonomiskt stöd för 

avveckling, men beklagar förseningarna i programmen. Parlamentet uppmanar 

kommissionen att göra noggrant analyserade och rimliga ökningar, med tanke på dessa 

förseningar. 

11. Europaparlamentet betonar att unionens misslyckande med att uppfylla sina rättsliga 

och politiska åtaganden i fråga om betalningsbemyndiganden allvarligt skulle skada 

dess trovärdighet och få stora negativa följder för tilltron till unionsinstitutionernas 

förmåga att fullgöra sina uppdrag. 
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