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Ärende: Yttrande över riktlinjerna för budgeten 2021 – Avsnitt III (2019/2213(BUD))

Till ordföranden

Med tanke på den exceptionella situation vi nu upplever har ITRE-samordnarna beslutat att 
avge ITRE-utskottets yttrande över riktlinjerna för budgeten 2021 i form av denna skrivelse, 
på grundval av det arbete som redan utförts i utskottet. 

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

Med vänlig hälsning

Cristian-Silviu Buşoi
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FÖRSLAG

1. Europaparlamentet beklagar att medlemsstaterna hittills inte har lyckats nå en 
överenskommelse om den fleråriga budgetramen 2021–2027 och reformen av systemet 
för egna medel, vilket äventyrar ett snabbt inledande av de nya programmen och deras 
funktion och därmed unionens förmåga att förverkliga sina politiska prioriteringar, 
inbegripet den europeiska gröna given, och därmed bidra till att minska 
växthusgasutsläppen till noll fram till 2050. Parlamentet noterar att den fleråriga 
budgetramen utgör grunden för den årliga budgeten och att riktlinjerna för 2021 års 
budget, i avsaknad av en förordning om den fleråriga budgetramen, endast kan 
återspegla parlamentets allmänna ståndpunkt i fråga om den fleråriga budgetramen.

2. Parlamentet betonar att budgeten för 2021 måste göra det möjligt för unionen att 
uppfylla sina skyldigheter enligt Parisavtalet, däribland principen om att inte vålla 
skada, och vara i linje med målet om att begränsa den globala uppvärmningen till under 
1,5°C. Parlamentet vidhåller i detta avseende att nästa budget bör vara inriktad på 
hållbar utveckling, energiomställning, jobbskapande och på att vända förlusten av 
biologisk mångfald.  Parlamentet påminner om att de klimatrelaterade utgifterna måste 
öka så att de utgör minst 25 % av EU:s utgifter under den nya fleråriga budgetperioden 
och öka till 30 % så snart som möjligt, samtidigt som man iakttar högre specifika mål i 
andra program, som de 35 % som antagits i Horisont Europa.

3. Europaparlamentet tillägger att en av de viktigaste politiska prioriteringarna är att 
säkerställa det europeiska näringslivets konkurrenskraft och hållbarhet, vilket inbegriper 
en minskning av den administrativa bördan för bl.a. EU-program och en revidering av 
EU:s nuvarande bestämmelser om statligt stöd, utan att den inre marknadens funktion 
äventyras. Ekonomiskt välstånd är direkt kopplat till industrins globala konkurrenskraft 
och effektiv klimatpolitik. Betydande investeringar i innovation, även i digital teknik 
och energiintensiva sektorer, kommer att behövas för att stärka konkurrenskraften, 
utveckla framtida färdigheter och skapa arbetstillfällen. 

4. Europaparlamentet betonar att den nya rubriken 1 (Inre marknaden, innovation och den 
digitala ekonomin) är av yttersta vikt för att främja innovationsledd, hållbar ekonomisk 
tillväxt och inkrementell och omvälvande forskning och innovation i syfte att bidra till 
en övergång till en klimatneutral ekonomi och ett klimatneutralt samhälle senast 2050 i 
enlighet med Parisavtalet Parlamentet betonar vidare betydelsen av den nya rubriken 5 
(Säkerhet och försvar), som inbegriper den nya europeiska försvarsfonden och medlen 
för kärnsäkerhet och avveckling.

5. Europaparlamentet påminner om sin ståndpunkt i fråga om den totala 
finansieringsramen för Horisont Europa på 120 miljarder EUR (i 2018 års priser) och 
programmets kontinuerliga överteckning under den senaste fleråriga budgetramen, 
vilket innebär att många fler högkvalitativa projekt inom forskning och innovation 
skulle kunna ha finansierats om tillräcklig unionsfinansiering hade tillhandahållits. 
Parlamentet uppmanar därför kommissionen att lägga fram budgetförslaget för 2021 i 
enlighet med detta för att säkerställa att forsknings- och innovationsverksamheten 
finansieras ambitiöst utan avbrott, inbegripet på områden som är väsentliga för unionens 
strategiska autonomi och internationella konkurrenskraft och som stöder övergången till 
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en klimatneutral ekonomi senast 2050 och den europeiska gröna givens övergripande 
mål, bidrar till uppnåendet av målen för hållbar utveckling och är till nytta för 
medborgarna och samhället, såsom digital omvandling, rörlighet, energi, hälso- och 
sjukvård och rymden. Kommissionen uppmanas även att stödja marknadslanseringen av 
innovativa produkter och tjänster. Parlamentet påminner i detta sammanhang om 
behovet av ett välavvägt stöd till grundforskning och tillämpad forskning. Regionala 
obalanser avseende FoI-kapacitet inom EU bör minskas. Forsknings- och 
innovationspartnerskap är effektiva medel för att främja gemensam forskning och 
engagera industrin i programmet och bör därför stärkas. Vetenskaps- och 
forskningsverksamheten utanför EU:s gränser behöver samordnas och en lämplig ram 
för internationellt samarbete bör därför säkerställas.

6. Europaparlamentet understryker att alla områden i budgeten måste bidra till den 
europeiska gröna givens övergripande mål och FN:s mål för hållbar utveckling. 
Parlamentet betonar det stora finansieringsbehov och de ytterligare investeringar som 
krävs för att genomföra målen. Det är därför viktigt att inrätta en fond för en rättvis 
omställning för att ta itu med de samhälleliga, socioekonomiska, tekniska och 
miljömässiga konsekvenserna för arbetstagare, branscher och samhällen som påverkas 
negativt av övergången från kol och kolberoende. Det krävs en solid finansiering av 
fonden och vid fördelningen av medel måste det säkerställas att ingen region i EU 
hamnar på efterkälken i energiomställningen. Parlamentet upprepar i detta sammanhang 
sin ståndpunkt att nya instrument bör finansieras med nya pengar hellre än att övriga 
EU-programs anslag minskas.

7. Europaparlamentet betonar att Fonden för ett sammanlänkat Europa är ett viktigt 
instrument för att nå energiunionens mål och för att bidra till unionens åtagande inom 
ramen för Parisavtalet. Parlamentet kräver tillräckliga anslag till programmet, särskilt 
för dess energidel, och insisterar på att urvalet av prioriterade energiinfrastrukturprojekt 
måste vara i linje med den europeiska gröna given. Parlamentet understryker behovet av 
stöd till den europeiska rörlighetssektorns omställning för att få till stånd hållbara, rena 
och konkurrenskraftiga transporter i unionen.

8. Europaparlamentet understryker behovet av ett ambitiöst budgetförslag, särskilt för nya 
program såsom programmet för ett digitalt Europa, vilket syftar till att främja 
investeringar inom avgörande framtidsområden såsom artificiell intelligens, 
cybersäkerhet, superdatorer och avancerade digitala färdigheter. Programmen måste bli 
operativa så snart som möjligt för att kunna bidra till att göra unionen mer 
konkurrenskraftig och överbrygga den digitala klyftan både när det gäller klyftan mellan 
könen inom IKT-sektorn och den geografiska obalansen mellan medlemsstaterna när 
det gäller digital beredskap. Vidare måste alla möjliga EU-program utnyttjas för att 
Europa ska vara anpassat till den digitala tidsåldern och uppnå digital suveränitet. 
Parlamentet motsätter sig starkt nedskärningar i förhållande till kommissionens förslag, 
särskilt på områden som syftar till att säkerställa ett människocentrerat digitalt samhälle, 
och betonar den avgörande roll som digitaliseringen av den offentliga förvaltningen och 
driftskompatibiliteten mellan it-systemen spelar på alla förvaltningsnivåer i 
medborgarnas och företagens intresse.

9. Europaparlamentet understryker betydelsen av små och medelstora företag, 
mikroföretag och uppstartsföretag som en väsentlig del av EU:s ekonomi, eftersom de 
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skapar ett stort antal arbetstillfällen, även flertalet nyskapade arbetstillfällen i EU. Små 
och medelstora företag spelar även en avgörande roll för forskning och innovation och 
för utnyttjandet av forsknings- och innovationsresultat. Parlamentet kräver mer stöd i 
2021 års budget till små och medelstora företag samt kluster och nätverk för små och 
medelstora företag. Parlamentet uppmanar kommissionen att säkerställa tillräcklig 
finansiering och en smidig övergång från Cosme till det nya programmet för den inre 
marknaden och från Europeiska fonden för strategiska investeringar (Efsi) och andra 
finansiella instrument till InvestEU. Parlamentet betonar att tillgången till finansiering 
måste underlättas för små och medelstora företag under hela forsknings-, utvecklings- 
och innovationscykeln, och välkomnar i detta sammanhang Europeiska 
innovationsrådets roll.

10. Europaparlamentet påminner om sin ståndpunkt i fråga om den totala 
finansieringsramen för rymdprogrammet på 15 miljarder EUR (i 2018 års priser), och 
uppmanar kommissionen att lägga fram budgetförslaget för 2021 i enlighet därmed. 
Parlamentet varnar för risken att otillräcklig finansiering äventyrar nuvarande 
flaggskeppsprogram som Galileo, Egnos och Copernicus samt lanseringen av viktiga 
nya program som Govsatcom och rymdlägesbildsprogrammet, vilket kan begränsa det 
europeiska ledarskapet inom relevanta sektorer såsom säkerhet, försvar, civilskydd, 
miljöskydd och teknisk samhällsservice. Parlamentet betonar att rymdprogrammet är 
viktigt för att den gröna givens mål ska uppnås och för att framstegen ska övervakas 
ordentligt. Parlamentet beklagar att kommissionen i sitt förslag inte tillräckligt ökade de 
mänskliga och ekonomiska resurserna för  Europeiska unionens rymdprogrambyrå efter 
det preliminära interinstitutionella avtalet där förteckningen över rymdprogrambyråns 
uppgifter utökades ytterligare.

11. Europaparlamentet påminner om EU-byråernas viktiga bidrag till uppnåendet av de 
politiska mål som fastställts av lagstiftaren. Parlamentet kräver därför tillräcklig 
finansiering och bemanning för alla byråer i linje med deras uppgifter och 
ansvarsområden. Parlamentet understryker särskilt behovet av att avsevärt stärka 
Europeiska unionens byrå för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter (Acer), som 
har varit underfinansierad och underbemannad under många år med risk för Acers 
funktion och förmåga att utföra såväl sina uppgifter avseende övervakning och insyn i 
marknaden som de ytterligare uppgifter som byrån tilldelats genom den senaste 
lagstiftningen, inklusive paketet om ren energi. Parlamentet insisterar på att 
kommissionen tar itu med detta problem redan i sitt budgetförslag. Parlamentet 
påminner vidare om att Berecbyrån måste få ytterligare resurser för att kunna utföra sina 
uppgifter enligt Berecförordningen och den europeiska kodexen för elektronisk 
kommunikation.


