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FÖRSLAG

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

1. Europaparlamentet beklagar den överenskommelse som Europeiska rådet nådde i juli 
om den fleråriga budgetramen för 2021–2027 när det gäller programmen inom ITRE-
utskottets ansvarsområde. Parlamentet betonar att finansieringsramarna för alla dessa 
program ligger under den nivå som ursprungligen föreslogs av kommissionen 2018 och 
understiger den nivå som Europaparlamentet anser vara nödvändig. Parlamentet är fast 
övertygat om att utan tillräcklig finansiering riskerar dessa program att inte kunna 
uppfylla sina politiska mål, vilket skulle leda till att unionen inte kan uppnå sina dubbla 
mål om en digital och grön omvandling. Parlamentet betonar vidare att unionen bör 
tillhandahålla tillräcklig finansiering om den förväntar sig att forskning och innovation 
ska ha en inverkan på viktiga utmaningar såsom att hitta ett covid-19-vaccin, övervinna 
hälso- och sjukvårdskrisen och den ekonomiska krisen, fasa ut fossila bränslen i 
ekonomin, påskynda energiomställningen, bli ledande inom ny och innovativ teknik och 
stödja företag (särskilt små och medelstora företag) i återhämtningen. Parlamentet 
upprepar därför sin avsikt att förhandla fram en riktad finansiell förstärkning av 
unionens flaggskeppsprogram i nästa fleråriga budgetram.

2. Europaparlamentet anser därför att 2021 års budget bör syfta till att utnyttja hela den 
tillgängliga marginalen och utnyttja alla tillgängliga flexibilitetsmekanismer för att 
särskilt stärka unionsprogram som stöder en ekologisk, energi- och resurseffektiv och 
hållbar digital omvandling, kampen mot de sociala och ekonomiska effekterna av covid-
19-pandemin samt en snabb återhämtning för små och medelstora företag i unionen, 
som har drabbats hårdast av krisen. Parlamentet insisterar på att 2021 års budget i hög 
grad bör bidra till finansieringen av investeringar inom ramen för den europeiska gröna 
given, som syftar till att skapa en stödjande ram för att underlätta och stimulera de 
offentliga och privata investeringar som behövs för omställningen till en klimatneutral, 
konkurrenskraftig och inkluderande ekonomi.

3. Europaparlamentet anser att covid-19-pandemins effekter och konsekvenser förvärrade 
ihållande brister i hälso- och sjukvårdssystemen och visade på behovet av att investera i 
hälsoforskning för att säkerställa hälsa som en kollektiv nyttighet för alla och höja 
medborgarnas livskvalitet. Det krävs nya tillvägagångssätt för en hälso- och sjukvård 
där människan står i centrum. Parlamentet efterlyser därför ett starkare stöd i 2021 års 
budget för att säkerställa tillgång till diagnostik, behandlingsmetoder och offentliga 
hälso- och sjukvårdstjänster av god kvalitet för alla.

4. Europaparlamentet betonar särskilt att det behövs ytterligare medel för Horisont Europa, 
det nya programmet för ett digitalt Europa, fonden för ett sammanlänkat Europa – 
Digitalt och rymdprogrammet för att stödja den digitala omvandlingen av samhällen och 
industrier, inbegripet kompetenshöjning och omskolning av unionens arbetstagare och 
medborgare, vilket är avgörande för Europas framtida välstånd i en utmanande 
geopolitisk miljö. Parlamentet understryker att covid-19-pandemin visade 
digitaliseringens ökande betydelse för ekonomins dagliga funktion, och efterlyser därför 
tillräcklig finansiering för ökad konnektivitet, med investeringar i strategisk digital 



PE657.152v02-00 4/6 AD\1214873SV.docx

SV

kapacitet (artificiell intelligens, it-säkerhet, data- och molninfrastruktur, 
höghastighetsnät) för att bygga upp en verklig dataekonomi och hållbara värdekedjor.

5. Europaparlamentet insisterar vidare på att det krävs ytterligare medel för att göra den 
europeiska gröna given till en framgång, för att på lämpligt sätt ta itu med klimatkrisen 
och bidra till omställningen till en klimatneutral ekonomi och ett klimatneutralt 
samhälle senast 2050 i linje med Parisavtalet. Parlamentet noterar att det därför behövs 
betydande ökningar för Horisont Europa, FSE-energi och rymdprogrammet samt 
Fonden för en rättvis omställning.

6. Europaparlamentet betonar behovet av att stödja unionens konkurrenskraft och 
industriella kapacitet, och efterlyser i detta avseende tillräcklig finansiering för att 
stödja små och medelstora företag, mikroföretag och nystartade företag, som har 
drabbats hårt av krisen. Parlamentet understryker dessutom vikten av program såsom 
Europeiska försvarsfonden för att stödja unionens strategiska oberoende.

7. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram ett omfattande och detaljerat 
lagstiftningsförslag om spårning, redovisning och säkring av målen för integrering av 
klimatfrågor och biologisk mångfald, och begär att Europaparlamentet ska vara nära 
involverat i utvecklingen av dessa metoder.

8. Europaparlamentet påminner om den viktiga roll som unionens byråer spelar för att 
bidra till att uppnå de politiska mål som fastställts av Europaparlamentet och rådet. 
Parlamentet efterlyser därför tillräcklig finansiering och bemanning för alla byråer i 
linje med deras uppgifter och ansvarsområden. Parlamentet understryker särskilt 
behovet av att avsevärt stärka Acer, som har varit underfinansierad och underbemannad 
under många år, vilket riskerar att äventyra Acers funktion och förmåga att utföra sina 
uppgifter i fråga om övervakning och marknadstransparens samt de ytterligare uppgifter 
som byrån tilldelats genom den senaste lagstiftningen, bland annat paketet om ren 
energi. Parlamentet beklagar att kommissionen ännu en gång inte tog itu med detta 
problem redan i sitt budgetförslag. Parlamentet påminner om att Europeiska byrån för 
GNSS från och med 2021 kommer att omvandlas till Europeiska unionens 
rymdprogrambyrå med en omfattande förteckning över nya uppgifter som den tilldelats. 
Parlamentet begär i detta avseende en lämplig ökning av byråns budget. Parlamentet 
påminner om sin resolution av den 14 maj 2020 om ansvarsfrihet för genomförandet av 
budgeten för Byrån för stöd till Berec1 med en begäran om en lämplig ökning av 
budgeten för Byrån för stöd till Berec, vilket är nödvändigt eftersom Berec för 
närvarande är beroende av externa resurser, vilket utgör en risk för driftskontinuiteten. 
Parlamentet begär dessutom en justering av tjänsteförteckningen och en riktad 
budgetökning för Byrån för stöd till Berec.

1 Antagna texter, P9_TA(2020)0099.
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