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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. beklager den aftale, som Det Europæiske Råd indgik i juli om FFR 2021-2027 
vedrørende programmerne under ITRE-udvalgets ressort; fremhæver, at 
finansieringsrammerne for alle disse programmer ligger under det niveau, som 
Kommissionen oprindeligt foreslog i 2018, og under det niveau, som Europa-
Parlamentet anså for nødvendigt; er af den faste overbevisning, at uden tilstrækkelig 
finansiering risikerer disse programmer ikke at kunne opfylde deres politiske mål, 
hvilket vil medføre, at Unionen ikke er i stand til at nå sine to mål om en digital og grøn 
omstilling; understreger endvidere, at Unionen bør yde tilstrækkelig finansiering, hvis 
den forventer, at forskning og innovation skal have en indvirkning på vigtige 
udfordringer såsom at finde en covid-19-vaccine, overvinde den sundhedsmæssige og 
økonomiske krise, dekarbonisere økonomien, fremskynde energiomstillingen, blive 
førende inden for nye og innovative teknologier og støtte virksomheder (især SMV'er) i 
genopretningen; gentager derfor sin hensigt om at forhandle sig frem til en målrettet 
finansiel styrkelse af Unionens flagskibsprogrammer i den næste FFR;

2. mener derfor, at 2021-budgettet bør sigte mod at udnytte hele den disponible margen og 
gøre brug af alle tilgængelige fleksibilitetsinstrumenter for at styrke navnlig EU-
programmer, der støtter økologisk, energi- og ressourceeffektiv og bæredygtig digital 
omstilling, bekæmpelse af de sociale og økonomiske virkninger af covid-19-pandemien 
samt en hurtig genopretning af Unionens SMV'er, som er blevet hårdest ramt af krisen; 
insisterer på, at 2021-budgettet i høj grad bør bidrage til finansieringen af 
investeringsplanen for et bæredygtigt Europa, som har til formål at skabe en 
befordrende ramme for at lette og stimulere de offentlige og private investeringer, der er 
nødvendige for omstillingen til en klimaneutral, konkurrencedygtig og inklusiv 
økonomi;

3. mener, at virkningen og konsekvenserne af covid-19-pandemien forværrede vedvarende 
svagheder i sundhedssystemerne og viste, at der er behov for at investere i 
sundhedsforskning med henblik på at sikre folkesundheden for alle og øge borgernes 
livskvalitet. Der er behov for nye tilgange til menneskecentreret sundhedspleje; 
opfordrer derfor til øget støtte i 2021-budgettet for at sikre adgang til diagnostik, 
behandling og offentlige sundhedsydelser af høj kvalitet for alle;

4. fremhæver især, at der er behov for yderligere midler til Horisont Europa, det nye 
program for et digitalt Europa, CEF's digitale område og Rumprogrammet med henblik 
på at støtte den digitale omstilling af samfund og industrier, herunder opkvalificering og 
omskoling af Unionens arbejdstagere og borgere, hvilket er afgørende for Europas 
fremtidige velstand i en udfordrende geopolitisk kontekst; understreger, at covid-19-
pandemien har vist den betydning, som digitalisering i stigende grad har for 
økonomiens funktion i det daglige, og anmoder derfor om, at der afsættes tilstrækkelig 
finansiering til øget konnektivitet, med investeringer i strategiske digitale kapaciteter 
(kunstig intelligens, cybersikkerhed, data- og cloudinfrastruktur, højhastighedsnetværk) 
for at opbygge en reel dataøkonomi og bæredygtige værdikæder;
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5. understreger endvidere, at det er nødvendigt med yderligere midler for at gøre Europas 
grønne pagt til en succes, for at håndtere klimakrisen på passende vis og for at bidrage 
til omstillingen til en klimaneutral økonomi og et klimaneutralt samfund senest i 2050 i 
overensstemmelse med Parisaftalen; bemærker, at der til dette formål er behov for 
betydelige stigninger for Horisont Europa, CEF-Energi og Rumprogrammet samt 
Fonden for Retfærdig Omstilling;

6. understreger behovet for at støtte Unionens konkurrenceevne og industrielle kapacitet, 
og opfordrer i denne forbindelse til, at der afsættes tilstrækkelige midler til at støtte 
SMV'er, mikrovirksomheder og nystartede virksomheder, som er blevet hårdt ramt af 
krisen; understreger endvidere vigtigheden af programmer såsom Den Europæiske 
Forsvarsfond for at støtte Unionens strategiske autonomi;

7. opfordrer Kommissionen til at fremsætte et omfattende og detaljeret lovforslag om 
sporing, regnskabsføring og sikring af mainstreaming af klima- og 
biodiversitetsspørgsmål og anmoder om, at Europa-Parlamentet inddrages tæt i 
udviklingen af disse metoder;

8. minder om den vigtige rolle, som Unionens agenturer spiller med hensyn til at bidrage 
til at nå de politiske målsætninger, som Europa-Parlamentet og Rådet har fastsat; 
opfordrer derfor til, at der afsættes tilstrækkelige midler og tilstrækkeligt personale til 
alle agenturer i overensstemmelse med deres opgaver og ansvarsområder; understreger 
navnlig behovet for i væsentlig grad at styrke ACER, som har været underfinansieret og 
underbemandet i mange år, hvilket risikerer at udgøre en trussel mod ACER's funktion 
og dets evne til at udføre sine opgaver vedrørende overvågning og 
markedsgennemsigtighed samt de yderligere opgaver, som det er blevet pålagt ved den 
seneste lovgivning, herunder pakken om ren energi; beklager, at Kommissionen endnu 
en gang ikke behandlede dette problem allerede i sit budgetforslag; minder om, at Det 
Europæiske GNSS-agentur fra og med 2021 vil blive omdannet til Den Europæiske 
Unions Agentur for Rumprogrammet med en omfattende liste over nye opgaver, som 
det er blevet pålagt; anmoder i denne forbindelse om en passende forhøjelse af dets 
budget; minder om sin beslutning af 14. maj 2020 om decharge til Agenturet for Støtte 
til BEREC1 med en anmodning om en passende forhøjelse af budgettet til Agenturet for 
Støtte til BEREC, hvilket er af afgørende betydning, da BEREC i øjeblikket er afhængig 
af eksterne ressourcer, hvilket skaber en risiko for forretningskontinuiteten; anmoder 
endvidere om en tilpasning af stillingsfortegnelsen og en målrettet budgetforhøjelse for 
Agenturet for Støtte til BEREC.

1 Vedtagne tekster, P9_TA(2020)0099.
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