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FÖRSLAG

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi uppmanar budgetutskottet att som ansvarigt 
utskott infoga följande förslag i det betänkande som antas:

1. Europaparlamentet betonar att den fleråriga budgetramen för 2021–2027 inte får minska 
i volym i förhållande till 2020 års nivåer, även med hänsyn till brexit, och att nya 
EU-initiativ måste åtföljas av nya och tillräckliga ekonomiska resurser och behandlas 
enligt medbeslutandeförfarandet. Parlamentet understryker att särskilt de långsiktiga 
politiska prioriteringarna i Europeiska unionen, såsom att främja sysselsättning och 
tillväxt, uppnå en framtidsorienterad och konkurrenskraftig europeisk industri och 
bekämpning av klimatförändringar genom en omställning till en koldioxidsnål ekonomi 
måste stödjas med tillräckliga resurser och bör fortsätta att stå i fokus för det nya 
programmet inom ramen för den fleråriga budgetramen.

2. Europaparlamentet betonar att full respekt för rättsstatsprincipen är en ofrånkomlig 
förutsättning för sund ekonomisk förvaltning och effektiv EU-finansiering. Parlamentet 
stöder därför den nya mekanism som skulle göra det möjligt för kommissionen att vidta 
effektiva och ändamålsenliga åtgärder vid risk för ekonomiska förluster på grund av 
generella brister när det gäller rättsstatsprincipen i en medlemsstat, särskilt när det gäller 
bekämpning av omfattande korruption.

3. Europaparlamentet efterlyser en tydlig metod för att presentera siffror på grundval av 
fasta priser.

4. Europaparlamentet påminner om att finansieringsstrategier och projekt bör stämma 
överens med klimat- och energimålen och de åtaganden som gjorts inom ramen för 
Parisavtalet. Parlamentet vill se en ökning av åtagandena i samband med klimatmålen 
till 30 % klimatrelaterade utgifter för nästa fleråriga budgetram för perioden 2021–2027 
för att underlätta och säkerställa omställningen till en ekonomi med noll nettoutsläpp av 
koldioxid 2050.

5. Europaparlamentet upprepar parlamentets begäran om en ökad total budget på minst 
120 miljarder EUR i fasta priser för Horisont Europa för att kunna reagera på lämpligt 
sätt på samhällsutmaningar, säkra Europas globala konkurrenskraft, människors 
välbefinnande och vetenskapligt och industriellt ledarskap, och bidra till att nå de mål 
som fastställs i målen för hållbar utveckling och Parisavtalet. Parlamentet understryker 
att det är nödvändigt att Horisont Europa-investeringar inriktas på forskning om, 
utveckling av och överföring till samhället av de tekniska och icke-tekniska lösningar 
som ska avhjälpa trängande samhällsutmaningar, såsom kampen mot 
klimatförändringar, övergången till hållbar och förnybar energi, en energi- och 
resurseffektiv, giftfri cirkulär ekonomi, hållbara livsmedel och jordbruksmetoder och 
tillgång till överkomlig sjukvård och läkemedel. Parlamentet välkomnar möjligheten att 
överföra anslag för program från en fond till en annan, som införts genom förordningen 
om gemensamma bestämmelser och uppmuntrar alla territorier att utveckla sin 
forskningspotential. Parlamentet anser att lämpliga villkor och mekanismer för sådana 
överföringar bör utvecklas ytterligare för att säkerställa förenlighet med 
strukturfonderna och undvika dubbel granskning. Parlamentet understryker att 
finansiellt stöd från Horisont Europa bör göras tillgängligt för stödmottagarna genom en 
snabb, mindre administrativ bottom-up-process och genom att ge stödmottagarna 
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tekniskt stöd som vägleder dem till de medel som är lämpligast. Parlamentet anser 
vidare att synergieffekter med andra program och finansieringsinstrument bör 
uppmuntras samtidigt som man försöker uppnå största möjliga administrativa 
förenkling.

6. Särskilt med tanke på ambitionsnivån att göra Horisont Europa mer flexibelt, anser 
Europaparlamentet att varje programs utgiftsprioriteringar bör fastställas i 
ramprogrammets lagstiftning, inte i överenskommelsen om den fleråriga budgetramen.

7. Europaparlamentet stöder budgeten för InvestEU på 3,5 miljarder EUR. Parlamentet 
betonar dock med eftertryck att denna budget inte ska finansieras med medel från 
Horisont-programmet, utan att dessa medel bör vara ett komplement. Parlamentet anser 
att samma regler bör tillämpas för politikområdet forskning, innovation och 
digitalisering inom InvestEU som för det framgångsrika InnovFin-instrumentet, att alla 
underliggande kriterier ska tillämpas och att den högsta risken ska täckas.

8. Europaparlamentet välkomnar det belopp som anslagits för energiområdet och det 
digitala området i Fonden för ett sammanlänkat Europa (FSE), som syftar till att infoga 
de länkar som fattas i Europas energinät och digitala nät genom att stödja utvecklingen 
av högeffektiva, hållbara och effektivt sammanlänkade transeuropeiska nät inom 
områdena energi och digitala tjänster, helt i linje med EU:s långsiktiga energi- och 
klimatmål. Parlamentet anser att FSE bör vara mer ambitiöst i fråga om synergieffekter, 
i enlighet med vad som anges i halvtidsöversynen, och särskilt utnyttja 
synergieffekterna mellan transport-, energi- och digitaliseringsinfrastruktur bättre. 
Parlamentet påminner om att övergången till ett koldioxidsnålt system står i centrum för 
FSE.

9. Europaparlamentet framhäver den effektiva centraliserade förvaltningsstruktur som 
inrättats genom FSE-förordningen. Parlamentet noterar att den del av 
Sammanhållningsfonden som överfördes till FSE har uppnått mycket bra resultat, och 
att de berörda medlemsstaternas tillfredsställelse gör det möjligt att överväga en 
fortsättning för denna mekanism i nästa fleråriga budgetram. Parlamentet föreslår därför 
att ett belopp på 20 miljarder EUR från Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) 
ska tilldelas FSE och förvaltas enligt samma regler som dem som gäller för 
förvaltningen av FSE:s medel från Sammanhållningsfonden. Parlamentet anser att detta 
förslag, med hänsyn till den stora skillnaden mellan de tillgängliga resurserna och 
behoven, skulle kunna leda till betydande framsteg i fråga om TEN-E-projekt i Europa.

10. Europaparlamentet välkomnar generellt förslaget från kommissionen om att anslå 
16 miljarder EUR till det nya europeiska rymdprogrammet. Parlamentet vill emellertid 
se en måttlig ökning av den totala budgeten för programmet. När det gäller 
programmets olika delar betonas behovet av en mer ambitiös finansieringsram för SSA 
och Govsatcom, samtidigt som den del av budgeten som öronmärkts för Copernicus och 
Galileo bibehålls på samma nivå eller ökas något. Parlamentet anser att det är ytterst 
viktigt att garantera kontinuiteten för de två viktiga delarna Galileo och Copernicus, och 
att se till att de två nya initiativen, Govsatcom och SSA, som hanterar det växande 
problemet med säkerhet när det gäller rymdinfrastruktur och satellitkommunikation, 
fungerar.
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11. Europaparlamentet välkomnar att minst 9,194 miljarder EUR har öronmärkts för 
programmet för ett digitalt Europa som kommer att bygga upp unionens digitala 
kapacitet, särskilt för artificiell intelligens, cybersäkerhet och högpresterande 
datorsystem och samtidigt stärka den digitala omvandlingen av ekonomin och samhället 
genom stöd till digitala färdigheter. Parlamentet betonar vikten av nära samordning med 
Horisont Europa, FSE och ESI-fonderna.

12. Europaparlamentet insisterar på behovet av att i tillräcklig utsträckning finansiera ett 
program för EU-åtgärder som förbättrar företagens konkurrenskraft, med särskild 
tonvikt på små och medelstora företag. Parlamentet noterar att ett program med fokus 
på små och medelstora företag bör komplettera andra EU-program och även bör bygga 
på de solida erfarenheterna från det föregående programmet (Cosme) i syfte att förbättra 
tillträdet till marknader inom och utanför unionen, förbättra ramvillkoren för företagen 
och företagens konkurrenskraft samt främja entreprenörskap och företagarkultur.

13. Europaparlamentet anser att i energisektorn bör tonvikten läggas på energitrygghet, 
energieffektivitet, ökad användning av förnybar energi, sektorkoppling, smart och 
modern infrastruktur, konsumentinflytande och en fungerande energimarknad med mer
gränsöverskridande handel och samarbete. Parlamentet anser att det är nödvändigt att 
uppnå sammanlänkningsmålet på minst 15 % till 2030. Parlamentet betonar att nästa 
fleråriga budgetram bör inriktas på att uppnå energiunionens mål. Parlamentet betonar 
att nästa fleråriga budgetram bör inriktas på att säkerställa utfasningen av fossila 
bränslen i den europeiska ekonomin för att uppnå energiunionens mål, EU:s klimatmål 
och målen för en hållbar utveckling för att gynna EU och alla dess medborgare, och 
särskilt ge stöd till utsatta låginkomsthushåll som löper risk att hamna i energifattigdom 
för att bli energieffektiva.

14. Europaparlamentet understryker kärnsäkerhetens betydelse och betonar behovet av att 
öka det belopp som avsätts till stödprogrammet för kärnkraftsavveckling för 
kärnkraftverket Ignalina i Litauen från 552 miljoner EUR till 780 miljoner EUR för att 
på ett lämpligt sätt bistå Litauen när det gäller att klara den tekniska utmaningen att 
montera ned grafitreaktorkärnor av Chernobyl-typ och förebygga strålningsrisker och 
ytterligare minska riskerna för EU-medborgarna.

15. Europaparlamentet beklagar djupt att dess uppmaning om inrättandet av en fond för 
rättvis omställning för kol- och koldioxidintensiva regioner inom den nya fleråriga 
budgetramen inte avspeglades i förslaget till den nya fleråriga budgetramen. 
Parlamentet upprepar sin vädjan om inrättandet av en fond för en rättvis 
energiomställning på unionsnivå med en total budget på 5 miljarder EUR för att stödja 
regioner med en hög andel arbetstagare i sektorer och samhällen som är beroende av kol 
och koldioxid, och samhällen som påverkas negativt av denna omställning. Parlamentet 
betonar dessutom att det inom ramen för denna fond bör finnas tillräckliga medel för att 
utveckla inkluderande, lokala och rättvisa omställningsstrategier och för att ta itu med 
sociala, socioekonomiska och miljömässiga konsekvenser, i samband med återställning 
av områden och skapande av anständiga och hållbara arbetstillfällen, tillsammans med 
omskolning och kompetenshöjning inom rena processer och tekniker som bygger på 
förnybara energikällor eller energieffektiviseringslösningar.
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16. Europaparlamentet understryker behovet av att upprätthålla den tillräckliga och tydliga 
budgeten på 13 miljarder EUR för Europeiska försvarsfonden för att stärka den 
europeiska försvarsindustrins tillväxt och konkurrenskraft.

17. Europaparlamentet efterlyser lämplig finansiering för de byråer som omfattas av 
ITRE-utskottets ansvarsområde för att säkerställa att de kan fullgöra sina ökande antal 
uppgifter på ett tillfredsställande sätt.

18. Europaparlamentet efterlyser ett antagande i tid av den fleråriga budgetramen och de 
tillhörande rättsliga grunderna för att säkerställa en friktionsfri övergång från ett 
program till ett annat och undvika förseningar i genomförandet.

19. Europaparlamentet understryker behovet av en rättsligt bindande och obligatorisk 
halvtidsrevidering av den fleråriga budgetramen. Parlamentet anser att parlamentets 
deltagande bör säkerställas vid varje revidering av den fleråriga budgetramen.

20. Europaparlamentet noterar att översynen/revideringen efter halva tiden av den fleråriga 
budgetramen 2021–2027 är en central faktor i förvaltningen av EU:s utgifter för att 
bedöma hur investeringsprogram presterar i förhållande till de fastställda målen och om 
de har adekvat kapacitet att utnyttja medlen och skapar mervärde för EU. Parlamentet 
understryker att översynen/revideringen efter halva tiden innebär en möjlighet att göra 
ytterligare förenklingar under hela den övergripande genomförandeperioden.

21. 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-utskottets 
ansvarsområde ska kunna fortsätta obehindrat. I detta sammanhang välkomnar 
parlamentet kommissionens förslag om en modernisering av befintliga egna medel och 
genomförandet av nya egna medel samt avskaffandet av rabatter och höjningen av taket 
för egna medel.
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