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FÖRSLAG 

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

utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag: 

1. Europaparlamentet understryker hur viktigt det är att fullborda energiunionen tillsammans 

med en proaktiv klimatförändringspolitik, och att fullborda den digitala inre marknaden, 

kapitalmarknadsunionen och det europeiska området för forskningsverksamhet, som är 

viktiga delar av den inre marknaden. Parlamentet betonar att forskning och innovation är 

en central strategisk aspekt när det gäller politiken för energi, näringsliv och digital 

utveckling, och understryker att detta område måste få adekvata budgetmedel. 

2. Europaparlamentet påminner om att den nuvarande fleråriga budgetramen för perioden 

2014–2020 omfattade mindre än 1 % av medlemsstaternas bruttonationalprodukt i 

betalningsbemyndiganden och innebar en kraftig sänkning jämfört med den föregående 

budgetramen, vilket underminerade territoriell, ekonomisk och social sammanhållning och 

solidaritetsprincipen i EU. Parlamentet påpekar att den ekonomiska och sociala kris som 

drabbade medlemsstaterna är långt ifrån över, samtidigt som nya prioriteringar, 

utmaningar och oförutsedda kriser också måste åtgärdas. Därför bör den fleråriga 

budgetramen efter 2020 ökas jämfört med innevarande period. Kommissionen uppmanas 

att utforma nästa fleråriga budgetram på ett sätt som tydligt återspeglar både nuvarande 

och nya prioriteringar och gör det möjligt att reagera på oförutsedda kriser. Parlamentet 

betonar i detta sammanhang att nya prioriteringar bör finansieras med nya medel utan att 

äventyra långsiktiga politiska mål och program. 

3. Europaparlamentet anser att det är en prioritet att tillsammans med den fleråriga 

budgetramen efter 2020 avsluta alla politiska ärenden som sträcker sig bortom 2020 före 

valet till Europaparlamentet 2019. Kommissionen uppmanas att så snart som möjligt lägga 

fram förslag till all EU-politik, på grundval av nu gällande bestämmelser som blivit 

uppdaterade efter att de tillämpats i den nuvarande fleråriga budgetramen, för att undvika 

förseningar i programplaneringen och genomförandet under den nya perioden. 

4. Europaparlamentet anser att nästa fleråriga budgetram främst bör inriktas på områden och 

projekt med ett tydligt europeiskt mervärde, på områden som stimulerar 

återindustrialisering, ekonomisk tillväxt, konkurrenskraft och verklig innovation och som 

främjar sysselsättning, t.ex. ramprogrammet för forskning och innovation (R&I), i syfte att 

påskynda övergången till en hållbar, världsledande och kunskapsbaserad ekonomi. 

5. Europaparlamentet betonar att den nya hållbara industripolitiska strategin bör garanteras 

tillräckligt finansiellt stöd så att EU kan reagera på den ständigt ökande konkurrensen och 

innovationsboomen när det gäller digitalisering och miljöanpassning i andra delar av 

världen, och gradvis kan bli världsledande inom hållbarhet, innovation, digitalisering och 

en ekonomi med låga koldioxidutsläpp. Parlamentet vill att de finansieringsprogram som 

krävs ska säkras och utvidgas med hjälp av ett särskilt optimerat investeringsprogram och 

finansiering som underlättar utvecklingen av en övergripande industristrategi med 

inriktning på EU:s viktigaste industrisektorer och som samordnas med EU:s miljöpolitik. 

6. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att garantera finansiering av innovationer 

som syftar till utveckling av infrastruktur och laddnings- och lagringslösningar för 

vätgasdrivna och eldrivna fordon, och att fortsätta stödja och ytterligare utveckla initiativ 
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såsom det Europa-omfattande initiativet för elektromobilitet och det gemensamma 

företaget för bränsleceller och vätgas. 

7. Europaparlamentet påminner om revisionsrättens bedömning av EU:s åtagande, som ännu 

inte uppfyllts, att använda 20 % av sin budget till klimatåtgärder. Parlamentet upprepar sin 

ståndpunkt att en framtidsinriktad klimatförändringspolitik, tillämpning av principen 

energieffektivitet främst, utsläppsminskningar, en ekonomi med låga koldioxidutsläpp, 

förnybar energi och smart och modern infrastruktur bör vara kärnan i energiunionen och 

därför bör prioriteras i nästa fleråriga budgetram. 

8. Europaparlamentet anser att nästa fleråriga budgetram bör innehålla utökad EU-

finansiering, inklusive struktur- och investeringsfonder, i syfte att fördjupa integrationen 

av EU:s energimarknad och underlätta uppnåendet av EU:s klimatmål i linje med 

Parisavtalet, särskilt när det gäller centrala energiinfrastrukturprojekt, t.ex. projekt av 

gemensamt intresse (PCI). 

9. Europaparlamentet betonar vikten av att upprätta omfattande stöd till kol- och 

koldioxidintensiva regioner under omvandling för att stödja energiomställningen, 

övergången till en koldioxidsnål ekonomi och modernisering av kraftverk och elnät, 

teknik för avskiljning och lagring av koldioxid, särskilt i industrisektorer, liksom 

modernisering av fjärrvärme. Parlamentet anser att omställningen av energisektorn mot 

bakgrund av klimatambitionsmålen bör bygga på utnyttjandet av existerande medel eller 

på inrättande av en energiomställningsfond under nästa fleråriga budgetram, för att 

underlätta strukturförändringarna i energiintensiva industrier och koldioxidintensiva 

elproduktionsanläggningar samt skapa incitament för hållbara investeringar i 

koldioxidsnål teknik och innovativa lösningar. 

10. Europaparlamentet anser att tillräckliga ekonomiska resurser måste anslås för att 

energiunionen ska kunna fungera väl, för att göra EU:s sammanlänkade nät robusta, 

modernisera och utvidga transport- och distributionsnäten samt hantera energins 

efterfrågan, tillgång och lagring inom EU. Parlamentet understryker hur viktigt det är att 

koppla ihop Europa med området kring Kaspiska havet, Mellanöstern och Centralasien 

och investera i gaskorridoren i östra Medelhavet för att kunna minska beroendet av rysk 

gas. Parlamentet upprepar att man måste förstärka det multilaterala energisamarbetet i 

Svartahavsområdet. 

11. Europaparlamentet understryker att det behövs en uppgraderad, mer effektiv och 

miljöhållbar fond för ett sammanlänkat Europa (FSE), som kommer att infoga de länkar 

som fattas i Europas energinät och digitala nät genom att stödja utvecklingen av 

högeffektiva och hållbara transeuropeiska nät. Parlamentet kräver att man inom de 

europeiska nätverken prioriterar horisontella projekt som länkar samman digitala projekt 

och infrastruktur-, energi- och transportprojekt. 

12. Europaparlamentet noterar den senaste tidens tendens att använda finansieringsinstrument 

i allt större utsträckning. Europaparlamentet upprepar att finansieringsinstrument inte kan 

ersätta bidrag i nästa fleråriga budgetram när det gäller att finansiera forskning och 

utveckling, energieffektivitet, ansträngningar att komma till rätta med fattigdom, förnybar 

energi och innovativ teknik för konventionell energi, eftersom bidrag ger stabil 

finansiering, leder till bästa möjliga resultat i praktiken och garanterar en ökad medverkan 

av berörda parter, t.ex. den akademiska världen, forskningsinstitut, lokala myndigheter, 
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små och medelstora företag, civilsamhällsorganisationer och medborgarna. Parlamentet 

betonar dessutom hur viktigt det är med investeringar i mindre mogen teknik, i synnerhet 

när det gäller förnybar energi. 

13. Europaparlamentet understryker hur viktigt det är att säkra finansiering för att fullborda 

den digitala inre marknaden genom fullt utnyttjande av spektrum, 5G och 

gigabitkonnektivitet samt att komma vidare i arbetet med harmoniseringen av EU:s 

telekombestämmelser för att skapa den rätta regleringsramen för förbättring av 

internetkonnektiviteten i hela EU, inklusive i avlägsna landsbygdsområden. 

Kommissionen uppmanas att tillhandahålla det stöd som krävs för att undanröja språkliga 

hinder och stimulera investeringar som bidrar till att bygga upp ett europeiskt 

gigabitsamhälle senast 2025. Parlamentet betonar att denna finansiering bör inriktas på en 

”digital ryggrad” som erbjuder mer avlägsna regioner fiberstamnät och backhaul-

anslutningar och därigenom tillhandahåller gigabit-konnektivitet av högsta kvalitet för 

utbildning och offentliga tjänster samt mobila basstationer för att stödja 5G lokalt. 

14. Europaparlamentet betonar dessutom att man bättre måste samordna EU:s instrument för 

investeringar, inklusive i innovation, kunskap, färdigheter och tillgång till marknader för 

små och medelstora företag och nystartade företag. Parlamentet betonar hur viktigt det är 

att fortsatt finansiera program för små och medelstora företag, såsom instrumentet för små 

och medelstora företag och Cosme, utan att försämra andra program, för att ytterligare 

förstärka de små och medelstora företagens konkurrenskraft och hållbarhet i EU. 

15. Europaparlamentet betonar hur viktigt det är att sträva efter att bättre kommunicera 

konsekvenserna av kommissionens nya program. 

16. Europaparlamentet påminner om att medlemsstaterna har fastställt målet att 3 % av BNP 

ska gå till FoU, varav två tredjedelar bör komma från den privata sektorn. 

Medlemsstaterna uppmanas att respektera sina nationella investeringsåtaganden avseende 

FoU för att uppfylla detta mål. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att öka sina 

nationella FoU-investeringar, och betonar att verktyg som enheten för politiskt stöd bör 

användas i större utsträckning för att effektivisera de nationella forskningssystemen. 

Europaparlamentet efterlyser bestämmelser för att genom kommissionens samordning 

underlätta synergieffekter mellan det nionde ramprogrammet och nationella budgetar. 

17. Europaparlamentet upprepar sin uppmaning att det nionde forskningsprogrammet bör få 

en ökad total budget på minst 120 miljarder EUR för att kunna reagera på 

samhällsutmaningar och säkra Europas globala konkurrenskraft och vetenskapliga och 

industriella ledarskap i fråga om forskning och innovation samt bidra till att uppnå EU:s 

klimatmål. Parlamentet efterlyser dessutom ett större fokus på tillämpning av forskning 

och innovationer genom gemensamma företag och uppmanar till stöd för investeringar i 

viktig teknik för att överbrygga investeringsgapet inom innovationsområdet. Parlamentet 

uppmanar särskilt till ansträngningar för att stimulera banbrytande innovationsinitiativ 

som skapar marknader, särskilt för små och medelstora företag. 

18. Europaparlamentet välkomnar kommissionens insatser för att förenkla ramprogrammet för 

forskning och innovation. Parlamentet anser att dessa ansträngningar bör upprätthållas för 

det nionde ramprogrammet för att åstadkomma bättre tillgång och lika villkor för sökande 

från samtliga medlemsstater, genom ett nytt system för utvärdering av ansökningar baserat 

på förslagens mervärde och eventuella resultat. Parlamentet uppmanar kommissionen att 
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bedöma huruvida en ökad användning av klumpsummor är det bästa alternativet för 

stödmottagare och revisorer. Parlamentet betonar att införandet av en enhetlig 

revisionsmetod och större acceptans för stödmottagarnas redovisningspraxis skulle 

innebära en avsevärd förenkling för stödmottagare inom ramprogrammen. Bottom-up-

strategin bör förstärkas i nästa ramprogram, eftersom det skulle bidra till att få fart på 

innovationerna. Parlamentet betonar att investeringar i vetenskaplig och teknisk 

infrastruktur är avgörande för att få fram spetskompetens inom forsknings- och 

innovationsområdet. Parlamentet understryker att spetskompetensstämpeln har varit 

framgångsrik. 

19. Europaparlamentet betonar hur viktigt Europeiska institutet för innovation och teknik 

(EIT) och dess kunskaps- och innovationsgrupper (KI-grupper) är, och att dessa kräver 

adekvata resurser för att ytterligare kunna utveckla sina åtgärder inom utbildning, främja 

nystartade företag och stödja innovationer som bidrar till bl.a. människors hälsa, 

energiomställning, digitalisering och klimatåtgärder, och som är en reaktion på stora 

utmaningar och gynnar hela samhället. 

20. Europaparlamentet är av den bestämda uppfattningen att budgetanslaget för hälsa – en 

grundläggande aspekt av människors livskvalitet och välbefinnande – måste vara högre 

inom det nionde ramprogrammet än inom Horisont 2020, och att de belopp som krävs bör 

anslås för mekanismer som säkerställer att offentliga forskningsbehov prioriteras och att 

offentliga investeringar ger en skälig avkastning. Parlamentet påpekar att 

förutsättningarna för hälsa är mångskiftande och bl.a. omfattar livsmedel, miljö och 

livsstil. Parlamentet efterlyser därför en ”One health-modell” inom politiken för forskning 

och utveckling. 

21. Europaparlamentet anser att en kombination av bidrag och innovativa 

finansieringsinstrument i samband med innovation, informations- och 

kommunikationsteknik och energiinfrastruktur, t.ex. Europeiska fonden för strategiska 

investeringar (Efsi), skulle kunna underlätta genomförandet av projekt och främja och 

säkra privat finansiering. 

22. Europaparlamentet efterlyser en reviderad Efsi som fyller sin roll när det gäller ekonomisk 

additionalitet, som främjar projekt med erkänt positiva externa effekter men med större 

risker än vad den privata sektorn är redo att hantera på egen hand, som skulle göra det 

möjligt att överbrygga klyftan mellan forskning och marknad och som är inriktad på att 

främja marknadsinnovationer. Parlamentet vill se en avsevärd förstärkning av rollen för 

och kapaciteten hos Europeiska centrumet för investeringsrådgivning, särskilt genom en 

proaktiv roll vid utarbetandet av projekt. Parlamentet påminner om att finansieringen av 

Efsi under nästa fleråriga budgetram inte bör medföra några negativa ekonomiska 

konsekvenser för andra program. 

23. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att via den fleråriga budgetramen utveckla en 

övergripande, sammanhängande och långsiktig industripolitisk ram för att underlätta 

finansiering av den kulturella och kreativa sektorn för att förbättra dess konkurrenskraft 

och göra det möjligt för den att förverkliga sin potential när det gäller att skapa kvalitativa 

arbetstillfällen och tillväxt till gagn för unionen. Parlamentet efterlyser ytterligare 

kopplingar mellan ramprogrammet för forskning och innovation och programmet Kreativa 

Europa. Kommissionen uppmanas att iaktta artikel 167.4 i fördraget om Europeiska 
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unionens funktionssätt och slå fast att den kulturella och kreativa sektorn är en 

övergripande prioritet inom EU:s finansieringssystem och finansieringsprogram, särskilt i 

ramprogrammet för forskning och innovation, programmet för sysselsättning och social 

innovation (EaSI) och ESI-fonderna. 

24. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att i nästa fleråriga budgetram föreslå 

åtgärder för att underlätta, uppmuntra och – med stöd av EU:s byråer – samordna 

synergier mellan de europeiska struktur- och investeringsfonderna (ESI-fonderna), FSE, 

Kreativa Europa och Horisont 2020 för forskning- och utvecklingsprojekt som kan bidra 

till att bygga upp innovationskapaciteten i lågpresterande regioner. Parlamentet efterlyser 

ett mer aktivt deltagande av kommissionen i samordningen av forsknings- och 

utvecklingsprojekt inom ramen för olika EU-fonder under olika rubriker, inklusive 

strategier för smart specialisering, och i översynen av reglerna för statligt stöd. 

25. Europaparlamentet betonar att EU:s nästa budget bör innehålla tillräcklig finansiering med 

anknytning till rymden så att man kan fortsätta med och vidareutveckla Galileo, Egnos 

och Copernicus rymdprogram, med beaktande av nya användarbehov och EU:s politiska 

prioriteringar, och som särskilt ska öka it-säkerheten och omfatta uppskjutningsprogram, 

ny teknik och program för rymdövervakning och spårning (SST). 

26. Europaparlamentet är av den bestämda uppfattningen att finansiering med anknytning till 

rymden i det nionde ramprogrammet bör vara högre än inom Horisont 2020 och att de 

belopp som krävs bör gå till det framtida gemensamma teknikinitiativet (JTI) för 

innovativa material för rymdutrustning och avlägsnande av rymdföremål som befinner sig 

i omlopp runt jorden, för att göra den europeiska rymdindustrins innovationer mer 

konkurrenskraftiga. Det bör inrättas ett integrerat statligt satellitkommunikationsprogram 

(GovSatcom) som kan garantera kostnadseffektiv och säker satellitkommunikation för 

europeiska myndigheter. Parlamentet påminner om sin ståndpunkt sedan länge att SST:s 

stödram bör omvandlas till ett unionsprogram och att dess räckvidd bör utvidgas, och 

anser att budgeten för denna aktivitet bör ökas i enlighet med detta. 

27. Europaparlamentet vill rikta uppmärksamheten på Europeiska försvarsfonden och 

kommissionens nyligen framlagda förslag till ett europeiskt försvarsindustriellt 

utvecklingsprogram som är avsett att omfatta perioden 2019–2020. Parlamentet noterar 

kommissionens avsikt att lägga fram ett mer omfattande program för utveckling av 

försvarsindustrin och ett program till stöd för försvarsforskning som ska gynna alla 

medlemsstater, och för att inleda teknisk utveckling som sedan kan nå andra delar av 

samhället. I nästa fleråriga budgetram bör dessa försvarsanknutna program finansieras 

genom ytterligare resurser, och bör därför inte påverka genomförandet av budgeten för de 

befintliga programmen. 

28. Europaparlamentet upprepar sin ståndpunkt att nya politiska åtaganden bör finansieras 

med nya anslag och inte genom flexibilitetsmekanismer eller omfördelningar av anslag 

från de befintliga programmen. Parlamentet begär att tillräckliga resurser ska garanteras 

de befintliga programmen inom parlamentets ITRE-utskotts ansvarsområde. 

29. Europaparlamentet framhäver hur viktigt det är med ökad flexibilitet som gör det möjligt 

att ta ytterligare medel i anspråk för att hantera oförutsedda situationer. Parlamentet 

betonar dock att ett intensivt utnyttjande av den fleråriga budgetramens 

flexibilitetsmekanismer inte är det bästa sättet att hantera komplicerade kriser som 
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troligtvis kommer att fortsätta. Det är mycket viktigt att EU:s budget tillförs nya egna EU-

medel och intäkter så att det blir möjligt att anpassa nästa fleråriga budgetram till en nivå 

som motsvarar unionens faktiska behov och politiska ambitioner inom de områden som 

ITRE-utskottet ansvarar för. Parlamentet kräver att de alternativ som föreslås i rapporten 

från högnivågruppen för egna medel övervägs noga. Parlamentet vill se en koppling 

mellan finansieringen av EU:s budget och politikområden där EU:s verksamhet har lett till 

betydande prissänkningar, t.ex. energi och telekommunikation, som den mest effektiva 

och marknadsneutrala strategin. 

30. Europaparlamentet noterar att nästa fleråriga budgetram måste ta hänsyn till Förenade 

kungarikets utträde ur EU och dess konsekvenser för EU:s budget. Parlamentet uttrycker 

en önskan om att EU:s program inom ITRE:s ansvarsområde ska kunna fortsätta 

opåverkade, och att lämpliga åtgärder vidtas för att uppfylla detta önskemål. 

31. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utvärdera alla bedömningar av olika 

politiska strategier och finansieringsinstrument, bl.a. finansieringsinstrument och medel 

kopplade till energi, särskilt när det gäller resultat, och att använda dessa utvärderingar när 

man utarbetar den nya fleråriga budgetramen. 

32. Europaparlamentet påminner om att byrån för samarbete mellan 

energitillsynsmyndigheter (Acer) och Europeiska byrån för nät- och informationssäkerhet 

(Enisa) har fått utökade ansvarsområden och därför måste få tillräckliga resurser för att 

utföra alla sina uppgifter, både gamla och nya. Parlamentet betonar att Europeiska byrån 

för GNSS (GSA) och Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk 

kommunikation (Berec) också kräver adekvata resurser för att korrekt och effektivt kunna 

fullgöra sitt ansvar. Parlamentet efterlyser tillräcklig finansiering och personal för alla 

byråer som faller inom ITRE:s ansvarsområde, så att de kan fullgöra sina uppgifter på ett 

tillfredsställande sätt. 

33. Europaparlamentet anser att den kommande fleråriga budgetramen bör ge största möjliga 

förutsägbarhet och flexibilitet så att den kan utnyttjas fullt ut. Dessutom bör den 

kommande budgetramen garantera att eventuella överskott från ett underutnyttjande av 

EU:s budget och annulleringar till följd av bristande genomförande förs tillbaka till EU-

budgeten för att åter utnyttjas. 
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