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Kære formand

I lyset af den usædvanlige situation, vi i øjeblikket befinder os i, har ITRE-koordinatorerne 
besluttet at forelægge ITRE's udtalelse om retningslinjerne for 2021-budgettet i form af denne 
skrivelse, der er baseret på det arbejde, der allerede var udført i udvalget.

Udvalget om Industri, Forskning og Energi opfordrer Budgetudvalget, som er 
korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

Med venlig hilsen

Cristian-Silviu Buşoi



PE648.603v01-00 2/4 AL\1201663DA.docx

DA

FORSLAG

1. beklager, at medlemsstaterne hidtil ikke har formået at nå til enighed om den flerårige 
finansielle ramme (FFR) for 2021-2027 og reformen af ordningen for egne indtægter, 
hvilket bringer de nye programmers rettidige begyndelse og funktion i fare og dermed 
Unionens evne til at realisere sine politiske prioriteter, herunder den europæiske grønne 
pagt, og dermed til at bidrage til at reducere nettodrivhusgasemissionerne til nul senest i 
2050; bemærker, at FFR er grundlaget for det årlige budget, og at retningslinjerne for 
2021-budgettet uden en FFR-forordning kun kan afspejle Parlamentets generelle 
holdning til FFR;

2. understreger, at 2021-budgettet skal sætte Unionen i stand til at opfylde sine 
forpligtelser i henhold til Parisaftalen, herunder princippet om ikke at forvolde skade, 
og skal være i overensstemmelse med målet om at begrænse den globale opvarmning til 
under 1,5°C; insisterer i denne forbindelse på, at det næste budget bør fokusere på 
bæredygtig udvikling, energiomstilling, jobskabelse og på at vende biodiversitetstab; 
minder om, at klimaudgifterne bør øges til mindst 25 % af EU's udgifter over den nye 
FFR-periode og til 30 % hurtigst muligt, idet der tages hensyn til højere specifikke mål i 
andre programmer som f.eks. de 35 %, der er aftalt i Horisont Europa;

3. tilføjer, at en af de vigtigste politiske prioriteter er at sikre EU's industriers 
konkurrenceevne og bæredygtighed, hvilket omfatter en reduktion af den administrative 
byrde, herunder EU-programmernes administrative byrde, og en revision af de 
nuværende EU-statsstøtteregler, uden at det går ud over det indre markeds funktion; 
mener, at økonomisk velstand er direkte forbundet med global industriel 
konkurrenceevne og effektive klimapolitikker; fastholder, at der er behov for betydelige 
investeringer i innovation, herunder i digitale teknologier og energiintensive sektorer, 
for at styrke konkurrenceevnen, udvikle fremtidige færdigheder og skabe job; 

4. understreger, at det nye udgiftsområde 1 ("Det indre marked, innovation og det digitale 
område") vil være afgørende for at fremme den innovationsbaserede bæredygtige 
økonomiske og trinvise og disruptive forskning og innovation med det formål at bidrage 
til omstillingen til en klimaneutral økonomi og et klimaneutralt samfund senest i 2050 i 
overensstemmelse med Parisaftalen; fremhæver endvidere betydningen af det nye 
udgiftsområde 5 ("Sikkerhed og forsvar"), som omfatter den nye Europæiske 
Forsvarsfond og midler til nuklear sikkerhed og nedlukning;

5. minder om Parlamentets holdning til den samlede finansieringsramme for Horisont 
Europa på 120 mia. EUR (i 2018-priser) og den vedvarende overtegning af programmet 
i løbet af den seneste FFR, hvilket betyder, at der kunne have været finansieret mange 
flere projekter af høj kvalitet på området forskning og innovation, hvis der havde været 
tilstrækkelige EU-midler til rådighed; opfordrer Kommissionen til at forelægge 
budgetforslaget for 2021 i overensstemmelse hermed for at sikre, at forsknings- og 
innovationsaktiviteterne finansieres på ambitiøs vis uden afbrydelse, herunder på de 
områder, der er afgørende for EU's strategiske autonomi og internationale 
konkurrenceevne, og som støtter omstillingen til en klimaneutral økonomi inden 2050 
og de overordnede mål for den europæiske grønne pagt og opfyldelsen af målene for 
bæredygtig udvikling og er til gavn for borgerne og samfundet som f.eks. digital 
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omstilling, mobilitet, energi, sundhedspleje og rumfart, og for at støtte udbredelsen af 
innovative produkter og tjenester på markedet; minder i denne forbindelse om behovet 
for en afbalanceret støtte til grundforskning og anvendt forskning; opfordrer til en 
reduktion af regionale skævheder i FoI-kapaciteten inden for EU; minder om, at 
forsknings- og innovationspartnerskaber er en effektiv måde til at fremme 
samarbejdsbaseret forskning og inddrage industrien i programmet og derfor bør styrkes; 
fremhæver endvidere behovet for at koordinere videnskabs- og forskningsaktiviteter 
uden for Europas grænser og derfor sikre en passende ramme for internationalt 
samarbejde;

6. understreger, at alle områder af budgettet skal bidrage til de overordnede mål for den 
europæiske grønne pagt og FN's mål for bæredygtig udvikling; gentager de betydelige 
finansieringsbehov og de yderligere investeringer, der er nødvendige for 
gennemførelsen af disse mål; minder i denne forbindelse om betydningen af at etablere 
en Fond for Retfærdig Omstilling for at imødegå samfundsmæssige, socioøkonomiske, 
teknologiske og miljømæssige konsekvenser for arbejdstagere, sektorer og samfund, der 
påvirkes negativt af overgangen fra kul- og kulstofafhængighed, og opfordrer til en 
solid finansiering af fonden og til, at metoden til tildeling af midler skal sikre, at der 
ikke er nogen regioner i EU, der lades i stikken i forbindelse med energiomstillingen; 
gentager i den forbindelse Parlamentets holdning om, at nye instrumenter bør 
finansieres med nye midler i stedet for at reducere andre EU-programmer;

7. understreger vigtigheden af Connecting Europe-faciliteten som et centralt instrument til 
at nå målene for Energiunionen og lette Unionens forpligtelser i henhold til Parisaftalen 
og opfordrer til tilstrækkelige bevillinger til programmet, navnlig til dets energidel, og 
insisterer på, at udvælgelsen af prioriterede energiinfrastrukturprojekter skal være i 
overensstemmelse med den europæiske grønne pagt; understreger behovet for at støtte 
en omstilling af den europæiske mobilitetssektor med henblik på at opnå bæredygtig, 
ren og konkurrencedygtig transport i Unionen;

8. understreger behovet for et ambitiøst budgetforslag, navnlig for nye programmer såsom 
programmet for et digitalt Europa, der sigter mod at fremme investeringer i vigtige 
fremtidige områder såsom kunstig intelligens, cybersikkerhed, supercomputing og 
avancerede digitale færdigheder, som skal gøres operationelle hurtigst muligt for at 
være med til at gøre EU mere konkurrencedygtigt og bidrage til at slå bro over den 
digitale kløft både med hensyn til kønsskævheden i IKT-sektoren og den geografiske 
ubalance i digital parathed mellem medlemsstaterne; opfordrer endvidere til, at der 
gøres brug af alle mulige EU-programmer til at gøre Europa egnet til den digitale 
tidsalder og opnå digital suverænitet; modsætter sig kraftigt enhver nedskæring i forhold 
til Kommissionens forslag, navnlig på områder, der har til formål at sikre et 
menneskecentreret digitalt samfund, understreger den afgørende rolle, som 
digitaliseringen af den offentlige forvaltning og interoperabiliteten mellem IT-systemer 
på alle forvaltningsniveauer spiller for borgerne og virksomhederne;

9. understreger SMV'ers, mikrovirksomheders og nystartede virksomheders betydning 
som en væsentlig del af EU's økonomi, da de tilvejebringer mange arbejdspladser, 
herunder størstedelen af de nye arbejdspladser, der skabes i EU, og minder om, at 
SMV'er spiller en afgørende rolle inden for forskning og innovation og i anvendelsen af 
FoI-resultater; opfordrer til større støtte i 2021-budgettet til SMV'er samt SMV-klynger 
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og -netværk; opfordrer indtrængende Kommissionen til at sikre tilstrækkelig 
finansiering og en gnidningsløs overgang fra COSME til det nye program for det indre 
marked og fra Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer (EFSI) og andre 
finansielle instrumenter til InvestEU; understreger behovet for at lette adgangen til 
finansiering for SMV'er i hele forsknings-, udviklings- og innovationscyklussen og 
glæder sig i denne forbindelse over den rolle, som Det Europæiske Innovationsråd 
(EIC) spiller;

10. minder om Parlamentets holdning til den samlede finansieringsramme for 
rumprogrammet på 15 mia. EUR (i 2018-priser); opfordrer i denne henseende 
Kommissionen til at forelægge budgetforslaget for 2021 i overensstemmelse hermed; 
advarer om risikoen for, at utilstrækkelig finansiering vil underminere eksisterende 
flagskibsprogrammer som Galileo, EGNOS og Copernicus, samt lanceringen af vigtige 
nye programmer, navnlig GOVSATCOM og programmet om kendskab til situationen i 
rummet (Space Situational Awareness (SSA)), og dermed begrænse det europæiske 
lederskab i relevante sektorer som f.eks. sikkerhed, forsvar, civil- og miljøbeskyttelse 
og offentlige tjenester; understreger rumprogrammets betydning med hensyn til at 
bidrage til målene for den europæiske grønne pagt og sikre en korrekt overvågning af 
dens fremskridt; beklager, at Kommissionen i sit forslag ikke i tilstrækkelig grad øgede 
de menneskelige og finansielle ressourcer til Den Europæiske Unions nye Agentur for 
Rumprogrammet efter den foreløbige interinstitutionelle aftale, der udvidede listen over 
EUSPA's opgaver;

11. minder om den vigtige rolle, som EU's agenturer spiller med hensyn til at bidrage til at 
nå de politiske mål, som lovgiveren 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 Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder 
(ACER), som i mange år har været underfinansieret og underbemandet med risiko for at 
bringe ACER's funktion og evne til at udføre dets opgaver med hensyn til overvågning 
og markedsgennemsigtighed samt yderligere opgaver, som det er blevet pålagt ved den 
seneste lovgivning, herunder pakken om ren energi, i fare; insisterer på, at 
Kommissionen allerede behandler dette problem i sit budgetforslag; minder endvidere 
om behovet for yderligere ressourcer til BEREC-kontoret for at matche de opgaver, der 
er fastsat i BEREC-forordningen og i den europæiske kodeks for elektronisk 
kommunikation.


