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Ändringsförslag 1
Rasmus Andresen
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till yttrande
Punkt 1

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1. Europaparlamentet beklagar att 
medlemsstaterna hittills inte lyckats nå en 
överenskommelse om den fleråriga 
budgetramen 2021–2027, vilket äventyrar 
ett snabbt inledande av de nya programmen 
och därmed unionens förmåga att 
förverkliga sina politiska prioriteringar. 
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 om den fleråriga budgetramen.

1. Europaparlamentet beklagar att 
medlemsstaterna hittills inte lyckats nå en 
överenskommelse om den fleråriga 
budgetramen 2021–2027, vilket äventyrar 
ett snabbt inledande av de nya programmen 
och därmed unionens förmåga att senast 
2040 uppnå en ekonomi med 
nettonollutsläpp av växthusgaser och 
politiska prioriteringar kopplade till detta 
inom ramen för den europeiska gröna 
given. 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 om den fleråriga budgetramen.

Or. en

Ändringsförslag 2
Valerie Hayer, Iskra Mihaylova, Nils Torvalds, Klemen Grošelj, Martina Dlabajová, 
Katalin Cseh, Valter Flego, Dominique Riquet, Claudia Gamon, Christophe Grudler, 
Martin Hojsík

Förslag till yttrande
Punkt 1

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1. Europaparlamentet beklagar att 
medlemsstaterna hittills inte lyckats nå en 
överenskommelse om den fleråriga 
budgetramen 2021–2027, vilket äventyrar 
ett snabbt inledande av de nya programmen 
och därmed unionens förmåga att 
förverkliga sina politiska prioriteringar. 

1. Europaparlamentet beklagar att 
medlemsstaterna hittills inte 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 därmed unionens förmåga att 
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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 om den fleråriga budgetramen.

förverkliga sina politiska prioriteringar. 
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 om den fleråriga budgetramen.

Or. en

Ändringsförslag 3
Jens Geier, Lina Gálvez Muñoz

Förslag till yttrande
Punkt 1

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1. Europaparlamentet beklagar att 
medlemsstaterna hittills inte lyckats nå en 
överenskommelse om den fleråriga 
budgetramen 2021–2027, vilket äventyrar 
ett snabbt inledande av de nya programmen 
och därmed unionens förmåga att 
förverkliga sina politiska prioriteringar. 
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 om den fleråriga budgetramen.

1. Europaparlamentet beklagar att 
medlemsstaterna hittills inte lyckats nå en 
överenskommelse om den fleråriga 
budgetramen 2021–2027, vilket äventyrar 
ett snabbt inledande av de nya programmen 
och deras funktion och därmed unionens 
förmåga att förverkliga sina politiska 
prioriteringar. 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 om den fleråriga 
budgetramen.

Or. en

Ändringsförslag 4
Rasmus Andresen
för Verts/ALE-gruppen
Jens Geier

Förslag till yttrande
Punkt 1a (ny)
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Förslag till yttrande Ändringsförslag

1a. Europaparlamentet pekar på 
behovet av att säkerställa att tillräckliga 
medel anslås i budgeten för 2021 för att 
göra det möjligt för unionen att snabbt 
vidta de konkreta åtgärder som krävs för 
att hantera nödläget för klimatet, den 
biologiska mångfalden och miljön. 
Parlamentet insisterar på att nästa budget 
måste göra det möjligt för unionen att 
uppfylla sina skyldigheter enligt 
Parisavtalet, vara helt i linje med målet att 
begränsa den globala uppvärmningen till 
under 1,5 °C, och bidra till att vända den 
nedåtgående trenden för den biologiska 
mångfalden.

Or. en

Ändringsförslag 5
Sandra Pereira

Förslag till yttrande
Punkt 1a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1a. Europaparlamentet pekar på 
behovet av att ändra industri- och 
affärsstrategier som bygger på planerat 
åldrande och som innebär att produkter 
utformas för att ha kort livslängd och 
måste ersättas med mycket kort varsel, 
vilket strider mot behovet att anpassa 
produktionen och konsumtionen till 
planetens begränsade resurser. 
Parlamentet anser dessutom att rätten till 
gottgörelse och rätten till fortlöpande 
tekniskt stöd är absolut nödvändigt för att 
uppnå en hållbar produktion och 
konsumtion.

Or. pt
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Ändringsförslag 6
Christian Ehler

Förslag till yttrande
Punkt 1a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1a. Europaparlamentet tillägger att en 
av de viktigaste politiska prioriteringarna 
är att säkerställa EU:s industriella 
konkurrenskraft, vilket inbegriper en 
minskning av den administrativa bördan 
av EU-program och en revidering av 
EU:s nuvarande bestämmelser om statligt 
stöd. Parlamentet anser att ekonomiskt 
välstånd är direkt kopplat till industrins 
globala konkurrenskraft och effektiva 
klimatpolitik.

Or. en

Ändringsförslag 7
Giorgos Georgiou, Marc Botenga

Förslag till yttrande
Punkt 1a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1a. Europaparlamentet upprepar att 
EU:s budget bör komma människor till 
godo och i första hand vara inriktad på 
hållbar utveckling och arbetstillfällen av 
hög kvalitet, energiomställning till system 
som präglas av hög energieffektivitet och 
baserar sig på förnybar energi, 
bekämpning av klimatförändringar och 
utrotning av energifattigdom.

Or. en

Ändringsförslag 8
Sandra Pereira
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Förslag till yttrande
Punkt 1b (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1b. Europaparlamentet vill se ökade 
anslag till budgetposter som syftar till att 
ge stöd till mikroföretag samt små och 
medelstora företag, särskilt när det gäller 
tillgång till finansiering och innovationer. 
Parlamentet vill därför se att nästa budget 
omfattar ökat stöd till mikroföretag samt 
små och medelstora företag och deras 
intresseorganisationer inom dessa 
områden och till åtgärder för att främja 
bättre arbetsvillkor. Parlamentet vill även 
se ett ökat tekniskt stöd och förenklade 
och effektivare ansökningsförfaranden 
för mikroföretag samt små och medelstora 
företag som vill få tillgång till EU:s 
finansiering och program.

Or. pt

Ändringsförslag 9
Christian Ehler

Förslag till yttrande
Punkt 1b (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1b. Europaparlamentet insisterar på 
att betydande investeringar i innovation, 
även i digital teknik och energiintensiva 
sektorer, kommer att behövas för att 
stärka konkurrenskraften, främja 
framtida färdigheter och skapa 
arbetstillfällen. Parlamentet påminner 
medlemsstaterna om att Horisont Europa 
är det mest omfattande verktyget inom 
ramen för den fleråriga budgetramen för 
att främja forskning och innovation.

Or. en
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Ändringsförslag 10
Rasmus Andresen
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till yttrande
Punkt 1b (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1b. Europaparlamentet betonar att om 
unionen ska uppnå nettonollutsläpp av 
växthusgaser senast 2050, i enlighet med 
kommissionens europeiska gröna giv, är 
ett ambitiöst och bindande 
klimatutgiftsmål för den fleråriga 
budgetramen 2021–2027 av avgörande 
betydelse. I detta sammanhang efterlyser 
parlamentet ett mål på minst 50 %.

Or. en

Ändringsförslag 11
Giorgos Georgiou, Marc Botenga, Sandra Pereira

Förslag till yttrande
Punkt 1b (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1b. Europaparlamentet understryker 
att offentliga medel inte får användas för 
militära investeringar eller investeringar 
med försvarspolitiska konsekvenser.

Or. en

Ändringsförslag 12
Rasmus Andresen
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till yttrande
Punkt 1c (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag
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1c. Europaparlamentet upprepar sitt 
krav på att skadliga subventioner ska 
fasas ut och att alla EU:s fonder och 
program ska vara samstämda. 
Parlamentet insisterar på att projekt och 
program som är oförenliga med målet att 
begränsa den globala uppvärmningen till 
under 1,5 °C, eller med målet att stoppa 
och vända förlusten av biologisk 
mångfald, inte ska berättiga till stöd från 
EU:s budget.

Or. en

Ändringsförslag 13
Sandra Pereira

Förslag till yttrande
Punkt 1c (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1c. Europaparlamentet vill se en 
balanserad fördelning av medel mellan 
medlemsstaterna  i syfte att minska 
ojämlikheterna i fråga om kapacitet och 
verksamhet för forskning och utveckling 
inom de olika områdena.

Or. pt

Ändringsförslag 14
Rasmus Andresen
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till yttrande
Punkt 1d (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1d. Europaparlamentet påminner om 
att artikel 2.1 c i Parisavtalet tvingar 
parterna att göra de finansiella flödena 
förenliga med en väg mot låga 
växthusgasutsläpp och en klimattålig 
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utveckling. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att införliva principen om 
att inte göra någon skada i förordningen 
om den fleråriga budgetramen och egna 
medel och att se till att den genomförs i de 
sektorsspecifika programmen.

Or. en

Ändringsförslag 15
Sandra Pereira

Förslag till yttrande
Punkt 1d (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1d. Europaparlamentet vill se att EU:s 
budget inriktas på projekt som främjar 
och stärker skapandet av arbetstillfällen 
med rättigheter, tillräckliga löner och 
säkra, stabila och reglerade 
arbetsmarknadsrelationer.

Or. pt

Ändringsförslag 16
Rasmus Andresen
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till yttrande
Punkt 1e (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1e. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att tillhandahålla 
övergripande riktlinjer om klimatsäkring 
och säkring av biologisk mångfald som 
bör vara vägledande för alla politiska 
planeringsdokument för nästa fleråriga 
budgetram.

Or. en
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Ändringsförslag 17
Sandra Pereira

Förslag till yttrande
Punkt 1e (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1e. Europaparlamentet betonar att 
medel, stöd och program inom ramen för 
nästa EU-budget uteslutande bör 
begränsas till civila ändamål.

Or. pt

Ändringsförslag 18
Rasmus Andresen
för Verts/ALE-gruppen
Jens Geier

Förslag till yttrande
Punkt 1f (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1f. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att årligen rapportera om 
hur integreringsmålen för klimat och 
biologisk mångfald uppfylls, på grundval 
av faktiska utgifter snarare än 
uppskattningar. Parlamentet uppmanar 
vidare kommissionen att lägga fram ett 
förslag till en korrigeringsmekanism om 
utgifterna för klimatet och den biologiska 
mångfalden understiger de fastställda 
målen.

Or. en

Ändringsförslag 19
Rasmus Andresen
för Verts/ALE-gruppen
Jens Geier
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Förslag till yttrande
Punkt 1g (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1g. Europaparlamentet begär att 
planeringen av utgifterna för klimatet och 
den biologiska mångfalden ska ske 
systematiskt under utarbetandet av all 
politik och alla program och inte enbart 
redovisas i efterhand som en del av det 
årliga budgetförfarandet.

Or. en

Ändringsförslag 20
Rasmus Andresen
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till yttrande
Punkt 1h (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1h. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att senast i juli 2020 lägga 
fram ett omfattande och detaljerat 
lagstiftningsförslag om spårning, 
redovisning och säkring av målen för 
integrering av klimatfrågor och biologisk 
mångfald, och begär att parlamentet ska 
delta aktivt i utvecklingen av dessa 
metoder.

Or. en

Ändringsförslag 21
Patrizia Toia

Förslag till yttrande
Punkt 2

Förslag till yttrande Ändringsförslag
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2. Europaparlamentet betonar att den 
nya rubriken 1 (Inre marknaden, 
innovation och den digitala ekonomin) är 
av yttersta vikt för att främja den 
innovationsledda ekonomiska tillväxten 
och bidra till en övergång till ett 
klimatneutralt samhälle i enlighet med 
Parisavtalet. Parlamentet betonar vidare 
betydelsen av den nya rubriken 5 (Säkerhet 
och försvar), som inbegriper den nya 
europeiska försvarsfonden och de 
väsentliga medlen för kärnsäkerhet och 
avveckling.

2. Europaparlamentet betonar att den 
nya rubriken 1 (Inre marknaden, 
innovation och den digitala ekonomin) är 
av yttersta vikt för att främja den 
innovationsledda ekonomiska tillväxten 
och bidra till en övergång till ett 
klimatneutralt samhälle i enlighet med 
Parisavtalet. Parlamentet påpekar den 
avgörande roll som digitaliseringen av 
den offentliga förvaltningen och 
driftskompatibiliteten mellan digitala 
system för offentlig förvaltning spelar på 
alla nivåer för medborgarnas och 
företagens bästa. Parlamentet betonar 
vidare betydelsen av den nya rubriken 5 
(Säkerhet och försvar), som inbegriper den 
nya europeiska försvarsfonden och de 
väsentliga medlen för kärnsäkerhet och 
avveckling.

Or. it

Ändringsförslag 22
Lina Gálvez Muñoz

Förslag till yttrande
Punkt 2

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2. Europaparlamentet betonar att den 
nya rubriken 1 (Inre marknaden, 
innovation och den digitala ekonomin) är 
av yttersta vikt för att främja den 
innovationsledda ekonomiska tillväxten 
och bidra till en övergång till ett 
klimatneutralt samhälle i enlighet med 
Parisavtalet. Parlamentet betonar vidare 
betydelsen av den nya rubriken 5 
(Säkerhet och försvar), som inbegriper 
den nya europeiska försvarsfonden och de 
väsentliga medlen för kärnsäkerhet och 
avveckling.

2. Europaparlamentet understryker 
betydelsen av den nya rubriken 1 (Inre 
marknaden, innovation och den digitala 
ekonomin) för att betona vikten av det 
mervärde som EU:s åtgärder skapar på 
dessa områden för att bidra till att hantera 
brådskande utmaningar, t.ex. att göra EU 
klimatneutralt senast 2050.

Or. en
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Ändringsförslag 23
Giorgos Georgiou, Marc Botenga, Sandra Pereira

Förslag till yttrande
Punkt 2

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2. Europaparlamentet betonar att den 
nya rubriken 1 (Inre marknaden, 
innovation och den digitala ekonomin) är 
av yttersta vikt för att främja den 
innovationsledda ekonomiska tillväxten 
och bidra till en övergång till ett 
klimatneutralt samhälle i enlighet med 
Parisavtalet. Parlamentet betonar vidare 
betydelsen av den nya rubriken 5 
(Säkerhet och försvar), som inbegriper 
den nya europeiska försvarsfonden och de 
väsentliga medlen för kärnsäkerhet och 
avveckling.

2. Europaparlamentet understryker att 
den nya rubriken 1 (Inre marknaden, 
innovation och den digitala ekonomin) bör 
fokusera på att främja social utveckling 
som bygger på människors behov och 
bidrar till utbyggnaden av förnybara 
energikällor och 
energieffektivitetsåtgärder, i syfte att 
fullgöra åtagandena enligt Parisavtalet 
och påskynda övergången till en ekonomi 
med nettonollutsläpp av växthusgaser.

Or. en

Ändringsförslag 24
Valerie Hayer, Iskra Mihaylova, Nils Torvalds, Klemen Grošelj, Martina Dlabajová, 
Katalin Cseh, Valter Flego, Dominique Riquet, Claudia Gamon, Christophe Grudler, 
Martin Hojsík

Förslag till yttrande
Punkt 2

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2. Europaparlamentet betonar att den 
nya rubriken 1 (Inre marknaden, 
innovation och den digitala ekonomin) är 
av yttersta vikt för att främja den 
innovationsledda ekonomiska tillväxten 
och bidra till en övergång till ett 
klimatneutralt samhälle i enlighet med 
Parisavtalet. Parlamentet betonar vidare 
betydelsen av den nya rubriken 5 (Säkerhet 
och försvar), som inbegriper den nya 
europeiska försvarsfonden och de 
väsentliga medlen för kärnsäkerhet och 
avveckling.

2. Europaparlamentet betonar att den 
nya rubriken 1 (Inre marknaden, 
innovation och den digitala ekonomin) är 
av yttersta vikt för att främja den 
innovationsledda, hållbara ekonomiska 
tillväxten och bidra till en övergång till ett 
klimatneutralt samhälle i enlighet med 
Parisavtalet. Parlamentet betonar vidare 
betydelsen av den nya rubriken 5 (Säkerhet 
och försvar), som inbegriper den nya 
europeiska försvarsfonden och de 
väsentliga medlen för kärnsäkerhet och 
avveckling.
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Or. en

Ändringsförslag 25
Jens Geier

Förslag till yttrande
Punkt 2

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2. Europaparlamentet betonar att den 
nya rubriken 1 (Inre marknaden, 
innovation och den digitala ekonomin) är 
av yttersta vikt för att främja den 
innovationsledda ekonomiska tillväxten 
och bidra till en övergång till ett 
klimatneutralt samhälle i enlighet med 
Parisavtalet. Parlamentet betonar vidare 
betydelsen av den nya rubriken 5 
(Säkerhet och försvar), som inbegriper 
den nya europeiska försvarsfonden och de 
väsentliga medlen för kärnsäkerhet och 
avveckling.

2. Europaparlamentet betonar att den 
nya rubriken 1 (Inre marknaden, 
innovation och den digitala ekonomin) är 
av yttersta vikt för att främja den 
innovationsledda ekonomiska tillväxten, 
utveckla ledarskap inom innovation och 
bidra till en övergång till en klimatneutral 
ekonomi och ett klimatneutralt samhälle 
fram till 2050 i enlighet med Parisavtalet 
genom att stödja t.ex. inkrementell och 
omvälvande forskning inom avancerad 
och banbrytande teknik.

Or. en

Ändringsförslag 26
Rasmus Andresen
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till yttrande
Punkt 2

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2. Europaparlamentet betonar att den 
nya rubriken 1 (Inre marknaden, 
innovation och den digitala ekonomin) är 
av yttersta vikt för att främja den 
innovationsledda ekonomiska tillväxten 
och bidra till en övergång till ett 
klimatneutralt samhälle i enlighet med 
Parisavtalet. Parlamentet betonar vidare 
betydelsen av den nya rubriken 5 
(Säkerhet och försvar), som inbegriper 

2. Europaparlamentet betonar att den 
nya rubriken 1 (Inre marknaden, 
innovation och den digitala ekonomin) är 
av yttersta vikt för att främja 
innovationsledd ekonomisk och hållbar 
utvecklingen i linje med målen om hållbar 
utveckling och bidra till en övergång till ett 
klimatneutralt samhälle i enlighet med 
Parisavtalet och tillräcklig finansiering för 
en säker avveckling av kärnkraftverken i 
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den nya europeiska försvarsfonden och de 
väsentliga medlen för kärnsäkerhet och 
avveckling.

Litauen, Slovakien och Bulgarien.

Or. en

Ändringsförslag 27
Sara Skyttedal

Förslag till yttrande
Punkt 2

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2. Europaparlamentet betonar att den 
nya rubriken 1 (Inre marknaden, 
innovation och den digitala ekonomin) är 
av yttersta vikt för att främja den 
innovationsledda ekonomiska tillväxten 
och bidra till en övergång till ett 
klimatneutralt samhälle i enlighet med 
Parisavtalet. Parlamentet betonar vidare 
betydelsen av den nya rubriken 5 (Säkerhet 
och försvar), som inbegriper den nya 
europeiska försvarsfonden och de 
väsentliga medlen för kärnsäkerhet och 
avveckling.

2. Europaparlamentet betonar att den 
nya rubriken 1 (Inre marknaden, 
innovation och den digitala ekonomin) är 
av yttersta vikt för att främja den 
innovationsledda ekonomiska tillväxten 
och bidra till en övergång till ett 
klimatneutralt samhälle i enlighet med 
Parisavtalet. Parlamentet betonar vidare 
betydelsen av den nya rubriken 5 (Säkerhet 
och försvar), som inbegriper den nya 
europeiska försvarsfonden och de 
väsentliga medlen för kärnsäkerhet.

Or. en

Ändringsförslag 28
Lina Gálvez Muñoz

Förslag till yttrande
Punkt 2a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2a. Europaparlamentet understryker 
att den nya rubriken 1 är av yttersta vikt 
för att främja innovationsledd ekonomisk 
utveckling och ledarskap inom 
kunskapsbaserad innovation, vilket bidrar 
till en omställning till ett klimatneutralt 
samhälle i linje med målen för den 
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europeiska gröna given. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att säkerställa 
att det finns tillräckliga resurser i 2021 
års budget så att konkreta åtgärder snabbt 
kan vidtas för att hantera klimatnödläget. 
Parlamentet insisterar på att nästa budget 
måste göra det möjligt för unionen att 
uppfylla sina skyldigheter enligt 
Parisavtalet och vara helt i linje med 
målet om att begränsa den globala 
uppvärmningen till under 1,5 °C.

Or. en

Ändringsförslag 29
Rasmus Andresen
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till yttrande
Punkt 2a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2a. Europaparlamentet betonar att 
högteknologiska industrier kräver 
material som inte alltid är lättillgängligt 
och efterlyser, parallellt med att 
uppmuntra utvecklingen av 
leveranskedjor i full överensstämmelse 
med europeiska normer och värden, 
åtgärder för märkning av 
materialinnehållet i produkterna i syfte att 
underlätta återvinningen av de 
begränsade resurserna längre fram i 
produkternas livscykel. Inom samma 
högteknologiska sektorer och särskilt i 
inom ramen för digitaliseringsprocessen, 
vill parlamentet se en kartläggning av och 
stöd till effektivitetsvinster genom 
digitalisering som leder till netto-negativa 
koldioxidutsläpp.

Or. en

Ändringsförslag 30
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Jens Geier

Förslag till yttrande
Punkt 2a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2a. Europaparlamentet betonar vidare 
betydelsen av den nya rubriken 5 
(Säkerhet och försvar), som inkluderar 
väsentliga medel för kärnsäkerhet och 
avveckling.

Or. en

Ändringsförslag 31
Jens Geier

Förslag till yttrande
Punkt 3

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3. Europaparlamentet påminner om 
parlamentets ståndpunkt om den totala 
finansieringsramen för Horisont Europa på 
120 miljarder EUR (i 2018 års priser). 
Parlamentet uppmanar därför 
kommissionen att lägga fram 
budgetförslaget för 2021 i enlighet med 
detta för att säkerställa att forsknings- och 
innovationsverksamheten fortsätter på 
områden som är väsentliga för unionens 
strategiska autonomi och gynnar dess 
medborgare och samhälle, såsom digital 
omvandling, hälso- och sjukvård och 
rymden. Parlamentet påminner i detta 
sammanhang om grundforskningens 
betydelse.

3. Europaparlamentet påminner om 
parlamentets ståndpunkt om den totala 
finansieringsramen för Horisont Europa på 
120 miljarder EUR (i 2018 års priser) och 
det kontinuerligt låga antalet ansökningar 
som godkänts inom den senaste fleråriga 
budgetramen, vilket innebär att många 
fler högkvalitativa projekt inom forskning 
och innovation skulle kunna finansieras 
om tillräcklig unionsfinansiering kan 
tillhandahållas. Parlamentet uppmanar 
därför kommissionen att lägga fram 
budgetförslaget för 2021 i enlighet med 
detta för att säkerställa att forsknings- och 
innovationsverksamheten fortsätter på 
områden som är väsentliga för unionens 
strategiska autonomi och uppnåendet av 
våra klimatmål och den internationella 
konkurrenskraften, och gynnar hela 
samhället, såsom utfasning av fossila 
bränslen, digital omvandling, hälso- och 
sjukvård och rymden. Parlamentet 
påminner i detta sammanhang om vikten 
av grundforskning och tillämpad 
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forskning, demonstration och 
marknadsintegration, samt vikten av att ta 
hänsyn till områden som drabbats av 
marknadsmisslyckanden och därför är 
beroende av offentligt stöd.  Parlamentet 
betonar i detta avseende att alla 
finansieringsinstrument som stöder 
forskning, utveckling och innovation 
såsom Horisont Europa och InvestEU bör 
stödja hela innovationscykeln.

Or. en

Ändringsförslag 32
Rasmus Andresen
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till yttrande
Punkt 3

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3. Europaparlamentet påminner om 
parlamentets ståndpunkt om den totala 
finansieringsramen för Horisont Europa på 
120 miljarder EUR (i 2018 års priser). 
Parlamentet uppmanar därför 
kommissionen att lägga fram 
budgetförslaget för 2021 i enlighet med 
detta för att säkerställa att forsknings- och 
innovationsverksamheten fortsätter på 
områden som är väsentliga för unionens 
strategiska autonomi och gynnar dess 
medborgare och samhälle, såsom digital 
omvandling, hälso- och sjukvård och 
rymden. Parlamentet påminner i detta 
sammanhang om grundforskningens 
betydelse.

3. Europaparlamentet påminner om 
parlamentets ståndpunkt om den totala 
finansieringsramen för Horisont Europa på 
120 miljarder EUR (i 2018 års priser). 
Parlamentet uppmanar därför 
kommissionen att lägga fram 
budgetförslaget för 2021 i enlighet med 
detta för att säkerställa att forsknings- och 
innovationsverksamheten fortsätter på 
områden som är väsentliga för hanteringen 
av centrala samhällsutmaningar, såsom 
klimatförändringar, förverkligandet av en 
ekonomi med nollutsläpp av växthusgaser 
och målen för hållbar utveckling, och för 
unionens strategiska ledarskap och som 
gynnar dess medborgare och samhälle, 
såsom den digitala, energimässiga och 
transportrelaterade omställningen, hälso- 
och sjukvård och rymden. EU:s 
finansiering av forskning och innovation 
bör särskilt inriktas på områden som 
drabbats av allvarliga 
marknadsmisslyckanden och där 
samhällsutmaningar har försummats. 
Parlamentet påminner i detta sammanhang 
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om vikten av grundforskning och 
internationellt samarbete inom forskning 
och innovation, och uppmanar med kraft 
kommissionen att stärka de 
internationella avtalen inom vetenskap 
och teknik och de globala partnerskapen, 
för att vända den nedåtgående trenden 
när det gäller det internationella 
deltagandet i Horisont 2020.

Or. en

Ändringsförslag 33
Dan Nica

Förslag till yttrande
Punkt 3

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3. Europaparlamentet påminner om 
parlamentets ståndpunkt om den totala 
finansieringsramen för Horisont Europa på 
120 miljarder EUR (i 2018 års priser). 
Parlamentet uppmanar därför 
kommissionen att lägga fram 
budgetförslaget för 2021 i enlighet med 
detta för att säkerställa att forsknings- och 
innovationsverksamheten fortsätter på 
områden som är väsentliga för unionens 
strategiska autonomi och gynnar dess 
medborgare och samhälle, såsom digital 
omvandling, hälso- och sjukvård och 
rymden. Parlamentet påminner i detta 
sammanhang om grundforskningens 
betydelse.

3. Europaparlamentet påminner om 
parlamentets ståndpunkt om den totala 
finansieringsramen för Horisont Europa på 
120 miljarder EUR (i 2018 års priser) som 
ett starkt åtagande att ta itu med framtida 
utmaningar, inbegripet den nya gröna 
given. Parlamentet fäster 
uppmärksamheten vid att en 
budgetminskning för Horisont Europa 
med 10 miljarder EUR skulle leda till en 
BNP-förlust på 110 miljarder EUR över 
25 år, 100 000 förlorade arbetstillfällen 
fram till 2040, 5 300 färre forsknings- och 
innovationsprojekt som finansieras, 50 
000 färre forskare som får stöd och 900 
förlorade patent. Parlamentet uppmanar 
därför kommissionen att lägga fram 
budgetförslaget för 2021 i enlighet med 
detta för att säkerställa att forsknings- och 
innovationsverksamheten bidrar till att 
minska forsknings- och 
innovationsklyftan och stärka 
marknadslanseringen av innovativa 
lösningar, och fortsätter på områden som 
är väsentliga för unionens strategiska 
autonomi och gynnar dess medborgare, 
samhälle och industri, såsom digital 
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omvandling, hälso- och sjukvård och 
rymden. Parlamentet påminner i detta 
sammanhang om grundforskningens 
betydelse.

Or. en

Ändringsförslag 34
Christian Ehler

Förslag till yttrande
Punkt 3

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3. Europaparlamentet påminner om 
parlamentets ståndpunkt om den totala 
finansieringsramen för Horisont Europa på 
120 miljarder EUR (i 2018 års priser). 
Parlamentet uppmanar därför 
kommissionen att lägga fram 
budgetförslaget för 2021 i enlighet med 
detta för att säkerställa att forsknings- och 
innovationsverksamheten fortsätter på 
områden som är väsentliga för unionens 
strategiska autonomi och gynnar dess 
medborgare och samhälle, såsom digital 
omvandling, hälso- och sjukvård och 
rymden. Parlamentet påminner i detta 
sammanhang om grundforskningens 
betydelse.

3. Europaparlamentet påminner om 
parlamentets ståndpunkt om den totala 
finansieringsramen för Horisont Europa på 
120 miljarder EUR (i 2018 års priser). 
Parlamentet uppmanar därför 
kommissionen att lägga fram 
budgetförslaget för 2021 i enlighet med 
detta för att säkerställa att forsknings- och 
innovationsverksamheten fortsätter på 
områden som är väsentliga för unionens 
strategiska autonomi och gynnar dess 
medborgare och samhälle, såsom digital 
omvandling, energi, hälso- och sjukvård 
och rymden. Parlamentet påminner i detta 
sammanhang om behovet av ett välavvägt 
stöd till grundforskning och tillämpad 
forskning. Parlamentet erinrar om att 
forsknings- och innovationspartnerskap 
är effektiva medel för att främja 
gemensam forskning och engagera 
industrin i programmet och därför bör 
stärkas.

Or. en

Ändringsförslag 35
Maria da Graça Carvalho

Förslag till yttrande
Punkt 3
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Förslag till yttrande Ändringsförslag

3. Europaparlamentet påminner om 
parlamentets ståndpunkt om den totala 
finansieringsramen för Horisont Europa på 
120 miljarder EUR (i 2018 års priser). 
Parlamentet uppmanar därför 
kommissionen att lägga fram 
budgetförslaget för 2021 i enlighet med 
detta för att säkerställa att forsknings- och 
innovationsverksamheten fortsätter på 
områden som är väsentliga för unionens 
strategiska autonomi och gynnar dess 
medborgare och samhälle, såsom digital 
omvandling, hälso- och sjukvård och 
rymden. Parlamentet påminner i detta 
sammanhang om grundforskningens 
betydelse.

3. Europaparlamentet påminner om 
parlamentets ståndpunkt om den totala 
finansieringsramen för Horisont Europa på 
120 miljarder EUR (i 2018 års priser) för 
att avhjälpa underfinansieringen av 
Horisont 2020. Parlamentet uppmanar 
därför kommissionen att lägga fram 
budgetförslaget för 2021 i enlighet med 
detta för att säkerställa att forsknings- och 
innovationsverksamheten fortsätter på 
områden som är väsentliga för unionens 
strategiska autonomi och gynnar dess 
medborgare och samhälle, såsom digital 
omvandling, hälso- och sjukvård och 
rymden. Parlamentet påminner i detta 
sammanhang om grundforskningens 
betydelse. Parlamentet betonar behovet av 
att samordna vetenskaps- och 
forskningsverksamheten utanför EU:s 
gränser och därmed också behovet av att 
säkerställa en lämplig ram för 
internationellt samarbete, särskilt för de 
partnerskap som är av global karaktär.

Or. en

Ändringsförslag 36
Lina Gálvez Muñoz

Förslag till yttrande
Punkt 3

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3. Europaparlamentet påminner om 
parlamentets ståndpunkt om den totala 
finansieringsramen för Horisont Europa på 
120 miljarder EUR (i 2018 års priser). 
Parlamentet uppmanar därför 
kommissionen att lägga fram 
budgetförslaget för 2021 i enlighet med 
detta för att säkerställa att forsknings- och 
innovationsverksamheten fortsätter på 
områden som är väsentliga för unionens 

3. Europaparlamentet påminner om 
parlamentets ståndpunkt om den totala 
finansieringsramen för Horisont Europa på 
120 miljarder EUR (i 2018 års priser) och 
betonar att en nedskärning i denna 
budget skulle innebära en BNP-förlust på 
110 miljarder EUR över 25 år, 100 000 
förlorade arbetstillfällen fram till 2040 
och 5 300 färre forsknings- och 
innovationsprojekt som finansieras. 
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strategiska autonomi och gynnar dess 
medborgare och samhälle, såsom digital 
omvandling, hälso- och sjukvård och 
rymden. Parlamentet påminner i detta 
sammanhang om grundforskningens 
betydelse.

Parlamentet uppmanar därför 
kommissionen att lägga fram 
budgetförslaget för 2021 i enlighet med 
detta för att säkerställa att forsknings- och 
innovationsverksamheten fortsätter på 
områden som är väsentliga för unionens 
strategiska autonomi, uppnåendet av våra 
klimatmål och den internationella 
konkurrenskraften och gynnar hela 
samhället, såsom utfasning av fossila 
bränslen, digital omvandling, hälso- och 
sjukvård och rymden. Parlamentet 
påminner i detta sammanhang om 
grundforskningens betydelse.

Or. en

Ändringsförslag 37
Sara Skyttedal

Förslag till yttrande
Punkt 3

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3. Europaparlamentet påminner om 
parlamentets ståndpunkt om den totala 
finansieringsramen för Horisont Europa på 
120 miljarder EUR (i 2018 års priser). 
Parlamentet uppmanar därför 
kommissionen att lägga fram 
budgetförslaget för 2021 i enlighet med 
detta för att säkerställa att forsknings- och 
innovationsverksamheten fortsätter på 
områden som är väsentliga för unionens 
strategiska autonomi och gynnar dess 
medborgare och samhälle, såsom digital 
omvandling, hälso- och sjukvård och 
rymden. Parlamentet påminner i detta 
sammanhang om grundforskningens 
betydelse.

3. Europaparlamentet påminner om 
parlamentets ståndpunkt om den totala 
finansieringsramen för Horisont Europa på 
120 miljarder EUR (i 2018 års priser). 
Parlamentet uppmanar därför 
kommissionen att lägga fram 
budgetförslaget för 2021 i enlighet med 
detta för att säkerställa att forsknings- och 
innovationsverksamheten fortsätter på 
områden som är väsentliga för unionens 
strategiska autonomi och omställningen 
till klimatneutralitet före 2050 och gynnar 
dess medborgare och samhälle, såsom 
digital omvandling, hälso- och sjukvård 
och rymden. Parlamentet påminner i detta 
sammanhang om grundforskningens 
betydelse.

Or. en
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Ändringsförslag 38
Valerie Hayer, Iskra Mihaylova, Nils Torvalds, Klemen Grošelj, Martina Dlabajová, 
Katalin Cseh, Valter Flego, Dominique Riquet, Claudia Gamon, Christophe Grudler, 
Martin Hojsík

Förslag till yttrande
Punkt 3

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3. Europaparlamentet påminner om 
parlamentets ståndpunkt om den totala 
finansieringsramen för Horisont Europa på 
120 miljarder EUR (i 2018 års priser). 
Parlamentet uppmanar därför 
kommissionen att lägga fram 
budgetförslaget för 2021 i enlighet med 
detta för att säkerställa att forsknings- och 
innovationsverksamheten fortsätter på 
områden som är väsentliga för unionens 
strategiska autonomi och gynnar dess 
medborgare och samhälle, såsom digital 
omvandling, hälso- och sjukvård och 
rymden. Parlamentet påminner i detta 
sammanhang om grundforskningens 
betydelse.

3. Europaparlamentet påminner om 
parlamentets ståndpunkt om den totala 
finansieringsramen för Horisont Europa på 
120 miljarder EUR (i 2018 års priser). 
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 gynnar dess 
medborgare och samhälle, såsom digital 
omvandling, hälso- och sjukvård och 
rymden. Parlamentet påminner i detta 
sammanhang om grundforskningens 
betydelse.

Or. en

Ändringsförslag 39
Giorgos Georgiou, Marc Botenga, Sandra Pereira

Förslag till yttrande
Punkt 3

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3. Europaparlamentet påminner om 
parlamentets ståndpunkt om den totala 
finansieringsramen för Horisont Europa på 
120 miljarder EUR (i 2018 års priser). 
Parlamentet uppmanar därför 
kommissionen att lägga fram 
budgetförslaget för 2021 i enlighet med 
detta för att säkerställa att forsknings- och 
innovationsverksamheten fortsätter på 

3. Europaparlamentet påminner om 
parlamentets ståndpunkt om den totala 
finansieringsramen för Horisont Europa på 
120 miljarder EUR (i 2018 års priser). 
Parlamentet uppmanar därför 
kommissionen att lägga fram 
budgetförslaget för 2021 i enlighet med 
detta för att säkerställa att forsknings- och 
innovationsverksamheten behandlar 
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områden som är väsentliga för unionens 
strategiska autonomi och gynnar dess 
medborgare och samhälle, såsom digital 
omvandling, hälso- och sjukvård och 
rymden. Parlamentet påminner i detta 
sammanhang om grundforskningens 
betydelse.

samhällsutmaningar och bidrar till 
hållbar utveckling baserad på 
människornas behov. Parlamentet 
påminner i detta sammanhang om 
grundforskningens betydelse.

Or. en

Ändringsförslag 40
Paolo Borchia

Förslag till yttrande
Punkt 3

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3. Europaparlamentet påminner om 
parlamentets ståndpunkt om den totala 
finansieringsramen för Horisont Europa på 
120 miljarder EUR (i 2018 års priser). 
Parlamentet uppmanar därför 
kommissionen att lägga fram 
budgetförslaget för 2021 i enlighet med 
detta för att säkerställa att forsknings- och 
innovationsverksamheten fortsätter på 
områden som är väsentliga för unionens 
strategiska autonomi och gynnar dess 
medborgare och samhälle, såsom digital 
omvandling, hälso- och sjukvård och 
rymden. Parlamentet påminner i detta 
sammanhang om grundforskningens 
betydelse.

3. Europaparlamentet påminner om 
parlamentets ståndpunkt om den totala 
finansieringsramen för Horisont Europa på 
120 miljarder EUR (i 2018 års priser). 
Parlamentet uppmanar därför 
kommissionen att lägga fram 
budgetförslaget för 2021 i enlighet med 
detta för att säkerställa att forsknings- och 
innovationsverksamheten fortsätter på 
områden som är väsentliga för unionens 
strategiska autonomi och globala 
konkurrenskraft och gynnar dess 
medborgare och samhälle, såsom digital 
omvandling, hälso- och sjukvård och 
rymden. Parlamentet påminner i detta 
sammanhang om grundforskningens 
betydelse.

Or. en

Ändringsförslag 41
Ignazio Corrao

Förslag till yttrande
Punkt 3
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Förslag till yttrande Ändringsförslag

3. Europaparlamentet påminner om 
parlamentets ståndpunkt om den totala 
finansieringsramen för Horisont Europa på 
120 miljarder EUR (i 2018 års priser).  
Parlamentet uppmanar därför 
kommissionen att lägga fram 
budgetförslaget för 2021 i enlighet med 
detta för att säkerställa att forsknings- och 
innovationsverksamheten fortsätter på 
områden som är väsentliga för unionens 
strategiska autonomi och gynnar dess 
medborgare och samhälle, såsom digital 
omvandling, hälso- och sjukvård och 
rymden. Parlamentet påminner i detta 
sammanhang om grundforskningens 
betydelse.

3. Europaparlamentet påminner om 
parlamentets ståndpunkt om den totala 
finansieringsramen för Horisont Europa på 
120 miljarder EUR (i 2018 års priser). 
Parlamentet uppmanar därför 
kommissionen att lägga fram 
budgetförslaget för 2021 i enlighet med 
detta för att säkerställa att forsknings- och 
innovationsverksamheten fortsätter och 
förstärks på områden som är väsentliga för 
unionens strategiska autonomi och gynnar 
dess medborgare och samhälle, såsom 
digital omvandling, hälso- och sjukvård 
och rymden. Parlamentet påminner i detta 
sammanhang om grundforskningens 
betydelse.

Or. it

Ändringsförslag 42
Rasmus Andresen
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till yttrande
Punkt 3a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3a. Europaparlamentet beklagar att 
EU:s klimatåtgärder inom forskning och 
innovation inte står i proportion till 
omfattningen av klimat- och 
miljönödläget. Parlamentet betonar 
behovet av att öka EU:s utgifter för 
forskning och innovation inom ramen för 
Horisont Europa till minst 50 % för 
ansvarstagande innovativa tekniker, 
produkter och företag samt icke-tekniska 
lösningar, och att stoppa alla offentliga 
investeringar i fossilrelaterad forsknings- 
och innovationsverksamhet.

Or. en
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Ändringsförslag 43
Sara Skyttedal

Förslag till yttrande
Punkt 3a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3a. Europaparlamentet betonar att 
uppdrag och partnerskap inom ramen för 
Horisont Europa-programmet kommer att 
spela en avgörande roll för att uppnå 
resultat i fråga om globala utmaningar 
för rörlighet och industriell 
modernisering, och kommer att 
möjliggöra konkreta åtgärder som leder 
till teknisk utveckling som gör det möjligt 
för EU och dess medlemsstater att uppnå 
en ekonomi med nettonollutsläpp av 
växthusgaser senast 2050.

Or. en

Ändringsförslag 44
Giorgos Georgiou, Marc Botenga, Sandra Pereira

Förslag till yttrande
Punkt 3a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3a. Europaparlamentet upprepar att 
det måste investeras mer i forskning och 
innovation för att förbättra tillgången till 
kunskap, främja social utveckling, 
behandla klimatförändringarna, höja 
kvaliteten på levnadsstandarden och 
uppnå målen för hållbar utveckling.

Or. en

Ändringsförslag 45
Rasmus Andresen
för Verts/ALE-gruppen



PE648.347v01-00 28/61 AM\1199512SV.docx

SV

Förslag till yttrande
Punkt 3b (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3b. Europaparlamentet påminner om 
betydelsen av forskning och innovation 
för att klara den centrala utmaningen att 
åtgärda klimatförändringarna i tid för att 
kunna uppnå en ekonomi med 
nettonollutsläpp senast 2040. Parlamentet 
beklagar i detta sammanhang den 
fortsatta finansieringen av projekt som 
inte är klimatsäkra med hjälp av pengar 
från EU:s skattebetalare. Parlamentet 
kräver därför att EU:s budget för Iter 
överförs till förnybara energikällor och 
energibesparingar. Parlamentet påminner 
i detta sammanhang om den antagna 
principen om ”energieffektivitet först” 
och EU:s mål att bli världsledande inom 
förnybar energi.

Or. en

Ändringsförslag 46
Giorgos Georgiou, Marc Botenga, Sandra Pereira

Förslag till yttrande
Punkt 3b (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3b. Europaparlamentet betonar att 
utgifter som uppstår till följd av åtgärder 
som har militära eller försvarsmässiga 
konsekvenser, enligt artikel 41.2 i EU-
fördraget, inte ska belasta unionens 
budget.

Or. en

Ändringsförslag 47
Giorgos Georgiou, Marc Botenga
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Förslag till yttrande
Punkt 3c (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3c. Europaparlamentet betonar att, i 
enlighet med unionens åtagande enligt 
Parisavtalet, ska ett mål på minst 25 % av 
utgifterna för klimatmålen genomföras 
och uppnås genom sektorsspecifika mål 
och integrering av klimatåtgärder i alla 
relevanta finansieringsprogram. 
Parlamentet anser dock att de 
klimatrelaterade utgifterna bör ökas 
avsevärt.

Or. en

Ändringsförslag 48
Jens Geier, Lina Gálvez Muñoz

Förslag till yttrande
Punkt 4

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4. Europaparlamentet understryker att 
alla områden i budgeten måste bidra till de 
övergripande målen för den europeiska 
gröna given och FN:s mål för hållbar 
utveckling. Parlamentet påminner i detta 
sammanhang om vikten av att införa en 
fond för en rättvis omställning för att ta itu 
med sociala, socioekonomiska och 
miljömässiga konsekvenser för 
arbetstagare och samhällen som påverkas 
negativt av övergången från kol- och 
kolberoende, och efterlyser en solid 
finansiering av fonden,

4. Europaparlamentet understryker att 
alla områden i budgeten måste bidra till de 
övergripande målen för den europeiska 
gröna given och det fullständiga 
genomförandet av FN:s mål för hållbar 
utveckling. Parlamentet betonar det stora 
finansieringsbehov och de ytterligare 
investeringar som krävs för att genomföra 
målen för den europeiska gröna given, 
vilka överskrider den försiktiga siffra på 
260 miljarder EUR som kommissionen 
fastställt. Parlamentet påminner i detta 
sammanhang mer specifikt om behovet av 
ytterligare medel för att påskynda 
utvecklingen och användningen av renare 
teknik, inbegripet innovationer för ren 
energi, förnybar energi, medel för hållbar 
utveckling och bekämpning av 
energifattigdom. Parlamentet påminner 
vidare om vikten av att införa en fond för 
en rättvis omställning för att ta itu med 
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sociala, socioekonomiska och 
miljömässiga konsekvenser för 
arbetstagare och samhällen som påverkas 
negativt av övergången från kol- och 
kolberoende, och efterlyser en solid 
finansiering av fonden. Parlamentet 
upprepar i detta sammanhang sin 
ståndpunkt att nya instrument bör 
finansieras med nya pengar.

Or. en

Ändringsförslag 49
Paolo Borchia

Förslag till yttrande
Punkt 4

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4. Europaparlamentet understryker att 
alla områden i budgeten måste bidra till de 
övergripande målen för den europeiska 
gröna given och FN:s mål för hållbar 
utveckling. Parlamentet påminner i detta 
sammanhang om vikten av att införa en 
fond för en rättvis omställning för att ta itu 
med sociala, socioekonomiska och 
miljömässiga konsekvenser för 
arbetstagare och samhällen som påverkas 
negativt av övergången från kol- och 
kolberoende, och efterlyser en solid 
finansiering av fonden,

4. Europaparlamentet understryker att 
alla områden i budgeten måste bidra till de 
övergripande målen avseende 
återindustrialiseringen av unionen, en 
trygg energiförsörjning och skapande av 
sysselsättning, särskilt i de medlemsstater 
som har drabbats hårdast av den 
ekonomiska krisen, om möjligt i enlighet 
med den europeiska gröna given och FN:s 
mål för hållbar utveckling. Parlamentet 
beklagar att minst 160 000 arbetstagare 
förväntas sägas upp på EU-nivå fram till 
2030 enbart inom energisektorn som en 
direkt följd av genomförandet av den 
europeiska gröna given, och påminner i 
detta sammanhang om vikten av att införa 
en fond för en rättvis omställning för att ta 
itu med sociala, socioekonomiska och 
miljömässiga konsekvenser för 
arbetstagare och samhällen som påverkas 
negativt av övergången från kol- och 
kolberoende, och efterlyser en solid 
finansiering av fonden.

Or. en
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Ändringsförslag 50
Robert Hajšel, Patrizia Toia, Dan Nica, Carlos Zorrinho, Ivo Hristov, Erik Bergkvist, 
Monika Beňová, Carlo Calenda, Łukasz Kohut, Miroslav Číž

Förslag till yttrande
Punkt 4

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4. Europaparlamentet understryker att 
alla områden i budgeten måste bidra till de 
övergripande målen för den europeiska 
gröna given och FN:s mål för hållbar 
utveckling. Parlamentet påminner i detta 
sammanhang om vikten av att införa en 
fond för en rättvis omställning för att ta itu 
med sociala, socioekonomiska och 
miljömässiga konsekvenser för 
arbetstagare och samhällen som påverkas 
negativt av övergången från kol- och 
kolberoende, och efterlyser en solid 
finansiering av fonden,

4. Europaparlamentet understryker att 
alla områden i budgeten måste bidra till de 
övergripande målen för den europeiska 
gröna given och FN:s mål för hållbar 
utveckling. Parlamentet påminner i detta 
sammanhang om vikten av att införa en 
fond för en rättvis omställning för att ta itu 
med sociala, socioekonomiska, tekniska 
och miljömässiga konsekvenser för 
arbetstagare, sektorer och samhällen som 
påverkas negativt av övergången från kol- 
och kolberoende. Parlamentet efterlyser en 
solid finansiering av fonden med 
ytterligare nya ekonomiska resurser utan 
minskning av anslagen till andra 
finansierade program.

Or. en

Ändringsförslag 51
Rasmus Andresen
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till yttrande
Punkt 4

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4. Europaparlamentet understryker att 
alla områden i budgeten måste bidra till de 
övergripande målen för den europeiska 
gröna given och FN:s mål för hållbar 
utveckling. Parlamentet påminner i detta 
sammanhang om vikten av att införa en 
fond för en rättvis omställning för att ta itu 
med sociala, socioekonomiska och 
miljömässiga konsekvenser för 
arbetstagare och samhällen som påverkas 

4. Europaparlamentet understryker att 
alla områden i budgeten måste bidra till de 
övergripande målen för den europeiska 
gröna given och det fullständiga 
genomförandet av FN:s mål för hållbar 
utveckling. Parlamentet påminner i detta 
sammanhang om vikten av att införa en 
fond för en rättvis omställning för att ta itu 
med sociala, socioekonomiska och 
miljömässiga konsekvenser för 
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negativt av övergången från kol- och 
kolberoende, och efterlyser en solid 
finansiering av fonden,

arbetstagare och samhällen som påverkas 
negativt av övergången från kol- och 
kolberoende, och efterlyser en solid 
finansiering av fonden, Parlamentet 
påminner om att finansieringen för en 
rättvis omställning måste underställas 
villkor avseende framsteg med konkreta 
och bindande planer för minskade 
koldioxidutsläpp i linje med Parisavtalet, 
särskilt utfasning av kol och omställning 
av koldioxidintensiva ekonomiska 
regioner.

Or. en

Ändringsförslag 52
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Grzegorz Tobiszowski, Elżbieta Kruk

Förslag till yttrande
Punkt 4

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4. Europaparlamentet understryker att 
alla områden i budgeten måste bidra till de 
övergripande målen för den europeiska 
gröna given och FN:s mål för hållbar 
utveckling. Parlamentet påminner i detta 
sammanhang om vikten av att införa en 
fond för en rättvis omställning för att ta itu 
med sociala, socioekonomiska och 
miljömässiga konsekvenser för 
arbetstagare och samhällen som påverkas 
negativt av övergången från kol- och 
kolberoende, och efterlyser en solid 
finansiering av fonden,

4. Europaparlamentet understryker att 
alla relevanta områden i budgeten måste 
bidra till de övergripande målen för den 
europeiska gröna given och FN:s mål för 
hållbar utveckling. Parlamentet påminner i 
detta sammanhang om vikten av att införa 
en fond för en rättvis omställning för att ta 
itu med sociala, socioekonomiska och 
miljömässiga konsekvenser för 
arbetstagare och samhällen som påverkas 
negativt av övergången från kol- och 
kolberoende och för att främja ekonomisk 
diversifiering i de berörda områdena. 
Parlamentet efterlyser en ökad 
finansiering av fonden med hänsyn till att 
ett särskilt anslag på 4,8 miljarder euro 
fastställdes innan de nya 
klimatambitionerna i den europeiska 
gröna given hade tillkännagivits.

Or. en
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Ändringsförslag 53
Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Erik Bergkvist, Monika Beňová, Miroslav Číž

Förslag till yttrande
Punkt 4

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4. Europaparlamentet understryker att 
alla områden i budgeten måste bidra till de 
övergripande målen för den europeiska 
gröna given och FN:s mål för hållbar 
utveckling. Parlamentet påminner i detta 
sammanhang om vikten av att införa en 
fond för en rättvis omställning för att ta itu 
med sociala, socioekonomiska och 
miljömässiga konsekvenser för 
arbetstagare och samhällen som påverkas 
negativt av övergången från kol- och 
kolberoende, och efterlyser en solid 
finansiering av fonden,

4. Europaparlamentet understryker att 
alla områden i budgeten måste bidra till de 
övergripande målen för den europeiska 
gröna given och FN:s mål för hållbar 
utveckling. Parlamentet påminner i detta 
sammanhang om vikten av att införa en 
fond för en rättvis omställning för att ta itu 
med sociala, socioekonomiska och 
miljömässiga konsekvenser för 
arbetstagare och samhällen som påverkas 
negativt av övergången från kol- och 
kolberoende. Parlamentet understryker att 
man måste bibehålla en rättvis metod för 
fördelningen av medel för att garantera 
en geografisk balans mellan regioner och 
territorier. Parlamentet efterlyser en solid 
finansiering av fonden.

Or. en

Ändringsförslag 54
Łukasz Kohut, Csaba Molnár, Robert Hajšel

Förslag till yttrande
Punkt 4

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4. Europaparlamentet understryker att 
alla områden i budgeten måste bidra till de 
övergripande målen för den europeiska 
gröna given och FN:s mål för hållbar 
utveckling. Parlamentet påminner i detta 
sammanhang om vikten av att införa en 
fond för en rättvis omställning för att ta itu 
med sociala, socioekonomiska och 
miljömässiga konsekvenser för 
arbetstagare och samhällen som påverkas 
negativt av övergången från kol- och 

4. Europaparlamentet understryker att 
alla områden i budgeten måste bidra till de 
övergripande målen för den europeiska 
gröna given och FN:s mål för hållbar 
utveckling. Parlamentet påminner i detta 
sammanhang om vikten av att införa 
mekanismen för en rättvis omställning för 
att ge riktat stöd till regioner och sektorer 
som påverkas mest av omställningen till 
den gröna ekonomin. Parlamentet 
betonar behovet av en solid finansiering 



PE648.347v01-00 34/61 AM\1199512SV.docx

SV

kolberoende, och efterlyser en solid 
finansiering av fonden,

av fonden för en rättvis omställning för att 
ta itu med sociala, socioekonomiska och 
miljömässiga konsekvenser för 
arbetstagare och samhällen som påverkas 
negativt av övergången från kol- och 
kolberoende, så att inga regioner i EU 
hamnar på efterkälken i 
energiomställningen.

Or. en

Ändringsförslag 55
Josianne Cutajar

Förslag till yttrande
Punkt 4

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4. Europaparlamentet understryker att 
alla områden i budgeten måste bidra till de 
övergripande målen för den europeiska 
gröna given och FN:s mål för hållbar 
utveckling. Parlamentet påminner i detta 
sammanhang om vikten av att införa en 
fond för en rättvis omställning för att ta itu 
med sociala, socioekonomiska och 
miljömässiga konsekvenser för 
arbetstagare och samhällen som påverkas 
negativt av övergången från kol- och 
kolberoende, och efterlyser en solid 
finansiering av fonden,

4. Europaparlamentet understryker att 
alla områden i budgeten måste bidra till de 
övergripande målen för den europeiska 
gröna given och FN:s mål för hållbar 
utveckling. Parlamentet påminner i detta 
sammanhang om vikten av att införa en 
fond för en rättvis omställning för att ta itu 
med sociala, socioekonomiska och 
miljömässiga konsekvenser för 
energiintensiva industrier och regioner 
som är beroende av fossila bränslen, 
inbegripet de mest perifera regionerna, 
vars arbetstagare och samhällen kommer 
att påverkas negativt av övergången till ren 
energi. Parlamentet efterlyser i detta 
avseende en solid finansiering av fonden, 
som inte bör kompenseras genom 
nedskärningar i 
sammanhållningspolitiken och andra 
budgetprioriteringar.

Or. en

Ändringsförslag 56
Patrizia Toia
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Förslag till yttrande
Punkt 4

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4. Europaparlamentet understryker att 
alla områden i budgeten måste bidra till de 
övergripande målen för den europeiska 
gröna given och FN:s mål för hållbar 
utveckling. Parlamentet påminner i detta 
sammanhang om vikten av att införa en 
fond för en rättvis omställning för att ta itu 
med sociala, socioekonomiska och 
miljömässiga konsekvenser för 
arbetstagare och samhällen som påverkas 
negativt av övergången från kol- och 
kolberoende, och efterlyser en solid 
finansiering av fonden.

4. Europaparlamentet understryker att 
alla områden i budgeten måste bidra till de 
övergripande målen för den europeiska 
gröna given och FN:s mål för hållbar 
utveckling. Parlamentet påminner i detta 
sammanhang om vikten av att införa en 
fond för en rättvis omställning för att ta itu 
med sociala, socioekonomiska och 
miljömässiga konsekvenser för 
arbetstagare, sektorer och samhällen som 
påverkas negativt av den industriella 
omställning som orsakas av övergången 
från kol- och kolberoende, samt för att 
hantera den digitalisering och tekniska 
omvandling som krävs för att uppnå 
målen i den gröna given, och efterlyser en 
solid finansiering av fonden.

Or. it

Ändringsförslag 57
Pietro Fiocchi

Förslag till yttrande
Punkt 4

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4. Europaparlamentet understryker att 
alla områden i budgeten måste bidra till de 
övergripande målen för den europeiska 
gröna given och FN:s mål för hållbar 
utveckling. Parlamentet påminner i detta 
sammanhang om vikten av att införa en 
fond för en rättvis omställning för att ta itu 
med sociala, socioekonomiska och 
miljömässiga konsekvenser för 
arbetstagare och samhällen som påverkas 
negativt av övergången från kol- och 
kolberoende, och efterlyser en solid 
finansiering av fonden.

4. Europaparlamentet understryker att 
alla områden i budgeten måste bidra till de 
övergripande målen för den europeiska 
gröna given och FN:s mål för hållbar 
utveckling. Parlamentet påminner i detta 
sammanhang om vikten av att införa en 
fond för en rättvis omställning för att ta itu 
med sociala, socioekonomiska och 
miljömässiga konsekvenser för 
arbetstagare och samhällen som påverkas 
negativt av övergången från kol- och 
kolberoende, och efterlyser en solid 
finansiering av fonden. Parlamentet begär 
att investeringar relaterade till fonden för 
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en rättvis omställning ska undantas från 
beräkningen av underskottet för att inte 
påverka tillämpningen av stabilitets- och 
tillväxtpakten.

Or. it

Ändringsförslag 58
Valerie Hayer, Iskra Mihaylova, Nils Torvalds, Klemen Grošelj, Martina Dlabajová, 
Katalin Cseh, Valter Flego, Dominique Riquet, Claudia Gamon, Christophe Grudler, 
Martin Hojsík

Förslag till yttrande
Punkt 4

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4. Europaparlamentet understryker att 
alla områden i budgeten måste bidra till de 
övergripande målen för den europeiska 
gröna given och FN:s mål för hållbar 
utveckling. Parlamentet påminner i detta 
sammanhang om vikten av att införa en 
fond för en rättvis omställning för att ta itu 
med sociala, socioekonomiska och 
miljömässiga konsekvenser för 
arbetstagare och samhällen som påverkas 
negativt av övergången från kol- och 
kolberoende, och efterlyser en solid 
finansiering av fonden,

4. Europaparlamentet understryker att 
alla områden i budgeten, även dess 
inkomstsida, måste bidra till de 
övergripande målen för den europeiska 
gröna given och FN:s mål för hållbar 
utveckling. Parlamentet påminner i detta 
sammanhang om vikten av att införa en 
fond för en rättvis omställning för att ta itu 
med sociala, socioekonomiska och 
miljömässiga konsekvenser för 
arbetstagare och samhällen som påverkas 
negativt av övergången från kol- och 
kolberoende, och efterlyser en solid 
finansiering av fonden så att 
hävstångseffekten ska kunna maximeras, 
dock inte på bekostnad av andra EU-
program.

Or. en

Ändringsförslag 59
András Gyürk, Edina Tóth

Förslag till yttrande
Punkt 4

Förslag till yttrande Ändringsförslag
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4. Europaparlamentet understryker att 
alla områden i budgeten måste bidra till de 
övergripande målen för den europeiska 
gröna given och FN:s mål för hållbar 
utveckling. Parlamentet påminner i detta 
sammanhang om vikten av att införa en 
fond för en rättvis omställning för att ta itu 
med sociala, socioekonomiska och 
miljömässiga konsekvenser för 
arbetstagare och samhällen som påverkas 
negativt av övergången från kol- och 
kolberoende, och efterlyser en solid 
finansiering av fonden,

4. Europaparlamentet understryker att 
alla områden i budgeten måste bidra till de 
övergripande målen för den europeiska 
gröna given och FN:s mål för hållbar 
utveckling. Parlamentet påminner i detta 
sammanhang om vikten av att införa en 
fond för en rättvis omställning för att ta itu 
med sociala, socioekonomiska och 
miljömässiga konsekvenser för 
arbetstagare och samhällen som påverkas 
negativt av övergången från kol- och 
kolberoende, och efterlyser en solid 
finansiering av fonden, vilken bör bygga 
på nya medel och inte ske på bekostnad av 
andra europeiska struktur- och 
investeringsfonder.

Or. en

Ändringsförslag 60
Jerzy Buzek

Förslag till yttrande
Punkt 4

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4. Europaparlamentet understryker att 
alla områden i budgeten måste bidra till de 
övergripande målen för den europeiska 
gröna given och FN:s mål för hållbar 
utveckling. Parlamentet påminner i detta 
sammanhang om vikten av att införa en 
fond för en rättvis omställning för att ta itu 
med sociala, socioekonomiska och 
miljömässiga konsekvenser för 
arbetstagare och samhällen som påverkas 
negativt av övergången från kol- och 
kolberoende, och efterlyser en solid 
finansiering av fonden,

4. Europaparlamentet understryker att 
alla områden i budgeten måste bidra till de 
övergripande målen för den europeiska 
gröna given och FN:s mål för hållbar 
utveckling. Parlamentet påminner i detta 
sammanhang om vikten av att införa en 
fond för en rättvis omställning för att ta itu 
med sociala, socioekonomiska och 
miljömässiga konsekvenser för 
arbetstagare och samhällen som påverkas 
negativt av övergången från kol- och 
kolberoende, och efterlyser en solid 
finansiering av fonden på grundval av en 
särskild budgetpost under rubrik 9 
(”Miljö och klimatåtgärder”).

Or. en
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Ändringsförslag 61
Иво Христов

Förslag till yttrande
Punkt 4

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4. подчертава, че всички области на 
бюджета трябва да допринасят за 
общите цели на Европейския зелен пакт 
и за целите за устойчиво развитие на 
ООН; припомня в този контекст 
значението на въвеждането на фонд за 
справедлив преход за справяне със 
социалните, социално-икономическите 
и екологичните въздействия върху 
работниците, служителите и 
общностите, които са засегнати 
неблагоприятно от прехода от 
енергийна зависимост от въглища и 
въглерод, и призовава за стабилно 
финансиране на фонда;

4. подчертава, че всички области на 
бюджета трябва да допринасят за 
общите цели на Европейския зелен пакт 
и за целите за устойчиво развитие на 
ООН; припомня в този контекст 
значението на въвеждането на фонд за 
справедлив преход за справяне със 
социалните, социално-икономическите 
и екологичните въздействия върху 
работниците, служителите и 
общностите, които са засегнати 
неблагоприятно от прехода от 
енергийна зависимост от въглища и 
въглерод, и призовава за стабилно 
финансиране на фонда като отчита 
спецификите на отделните държави 
членки;

Or. bg

Ändringsförslag 62
Josianne Cutajar

Förslag till yttrande
Punkt 4a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4a. Europaparlamentet påminner om 
man i linje med kommissionens 
meddelande om den europeiska gröna 
given bör prioritera åtgärder som syftar 
till att bekämpa energifattigdom för att 
skydda de hushåll som har svårt att få 
tillgång till grundläggande energitjänster, 
särskilt ensamstående föräldrar, äldre 
personer och personer med 
funktionsnedsättning. Parlamentet 
understryker i detta avseende det viktiga 
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arbete som utförs av EU:s 
observationsgrupp för energifattigdom i 
kampen mot detta fenomen.

Or. en

Ändringsförslag 63
Rasmus Andresen
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till yttrande
Punkt 4a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4a. Europaparlamentet begär att alla 
investeringar i infrastruktur ska göras i 
överenstämmelse med principen om att 
sätta energieffektivitet främst och målet 
att begränsa den globala uppvärmningen 
till under 1,5 °C samt kravet på 
motståndskraft mot negativa 
konsekvenser av klimatförändringarna. 
Parlamentet anser att utsläppen av 
växthusgaser måste integreras i den 
obligatoriska kostnads-nyttoanalysen 
under projektets livscykel med 
utgångspunkt i det mest sannolika 
referensscenariot och uttryckligen beaktas 
så att man undviker strandade tillgångar.

Or. en

Ändringsförslag 64
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Grzegorz Tobiszowski, Elżbieta Kruk

Förslag till yttrande
Punkt 4a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4a. Europaparlamentet betonar 
betydelsen av Fonden för ett 
sammanlänkat Europa som ett viktigt 
instrument för att nå energiunionens mål 
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och för att bidra till unionens åtagande 
inom ramen för Parisavtalet, och 
efterlyser tillräckliga anslag till 
programmet, särskilt för dess energidel.

Or. en

Ändringsförslag 65
Giorgos Georgiou, Marc Botenga, Sandra Pereira

Förslag till yttrande
Punkt 4a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4a. Europaparlamentet begär att det 
ska inrättas budgetposter för att ta itu med 
brister i produktionskapacitet och 
föråldrade produktionsmedel inom 
industrin, för att på så sätt främja 
industriell utveckling, med särskilt fokus 
på medlemsstater med 
utvecklingsunderskott inom denna sektor 
av ekonomin.

Or. en

Ändringsförslag 66
Paolo Borchia

Förslag till yttrande
Punkt 4a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4a. Europaparlamentet beklagar de 
begränsade effekter som konstaterats för 
andra  fonder för nödåtgärder, såsom 
Europeiska fonden för justering för 
globaliseringseffekter, när det gäller att 
bekämpa arbetslösheten, och konstaterar 
att liknande brister även är sannolika för 
fonden för en rättvis omställning.

Or. en
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Ändringsförslag 67
Sara Skyttedal

Förslag till yttrande
Punkt 4a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4a. Europaparlamentet betonar därför 
den nyckelroll som programmet för 
forskning och innovation Horisont 
Europa kommer att behöva spela för att 
budgeten på ett adekvat sätt ska kunna 
bidra till de övergripande målen i den 
europeiska gröna given.

Or. en

Ändringsförslag 68
Lina Gálvez Muñoz, Jens Geier, Josianne Cutajar

Förslag till yttrande
Punkt 5

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5. Europaparlamentet understryker 
behovet av ett ambitiöst budgetförslag, 
särskilt för nya program såsom 
programmet för ett digitalt Europa, som 
måste bli operativt så snart som möjligt för 
att kunna bidra till att göra unionen mer 
konkurrenskraftig.

5. Europaparlamentet understryker 
behovet av ett ambitiöst budgetförslag, 
särskilt för nya program såsom 
programmet för ett digitalt Europa, med 
särskild hänsyn till artificiell intelligens, 
cybersäkerhet och superdatorer, dvs. ett 
program som kommer att vara avgörande 
för att Europa ska vara redo för den 
digitala tidsåldern och uppnå digital 
suveränitet och som måste bli operativt så 
snart som möjligt för att kunna bidra till att 
göra unionen mer konkurrenskraftig 
genom att öka unionens digitalisering och 
främja den digitala delaktigheten när det 
gäller unionens ekonomi, offentliga 
sektor och medborgare. Parlamentet 
betonar i detta avseende vikten av de 
åtgärder som gör det möjligt för de 
europeiska medborgarna att utveckla 
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avancerade digitala färdigheter i syfte att 
bland annat överbrygga den digitala 
klyftan och minska klyftan mellan könen 
inom IKT-sektorn.

Or. en

Ändringsförslag 69
Robert Hajšel, Nicolás González Casares, Carlos Zorrinho, Ivo Hristov, Erik Bergkvist, 
Dan Nica, Monika Beňová, Miroslav Číž

Förslag till yttrande
Punkt 5

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5. Europaparlamentet understryker 
behovet av ett ambitiöst budgetförslag, 
särskilt för nya program såsom 
programmet för ett digitalt Europa, som 
måste bli operativt så snart som möjligt för 
att kunna bidra till att göra unionen mer 
konkurrenskraftig.

5. Europaparlamentet understryker att 
rådets senaste planer för de totala 
utgifterna inte är tillfredsställande och 
kräver en ökning av budgeten i linje med 
de ambitiösa politiska målen att hantera 
klimatförändringarna och den digitala 
omvandlingen. Parlamentet upprepar 
behovet av att reformera EU:s system för 
egna medel, i syfte att minska den 
dominerande delen av BNI-bidrag från 
medlemsstaterna. Parlamentet 
understryker behovet av ett ambitiöst 
budgetförslag, särskilt för nya program 
såsom programmet för ett digitalt Europa, 
som måste bli operativt så snart som 
möjligt för att kunna bidra till att göra 
unionen mer konkurrenskraftig.

Or. en

Ändringsförslag 70
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Grzegorz Tobiszowski, Elżbieta Kruk

Förslag till yttrande
Punkt 5

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5. Europaparlamentet understryker 5. Europaparlamentet understryker 



AM\1199512SV.docx 43/61 PE648.347v01-00

SV

behovet av ett ambitiöst budgetförslag, 
särskilt för nya program såsom 
programmet för ett digitalt Europa, som 
måste bli operativt så snart som möjligt för 
att kunna bidra till att göra unionen mer 
konkurrenskraftig.

behovet av ett ambitiöst budgetförslag, 
särskilt för nya program såsom 
programmet för ett digitalt Europa, som 
måste bli operativt så snart som möjligt för 
att kunna bidra till att göra unionen mer 
konkurrenskraftig. Parlamentet betonar 
vikten av en tillräcklig finansiering av AI-
forskning och AI-innovation inom ramen 
för ett brett spektrum av program för att 
fånga upp den fulla potentialen hos 
aktuella och framtida generationer av 
digitala verktyg, så att särskild hänsyn tas 
till utmaningen när det gäller den relativt 
låga AI-beredskapen i vissa 
medlemsstater.

Or. en

Ändringsförslag 71
Valerie Hayer, Iskra Mihaylova, Nils Torvalds, Klemen Grošelj, Martina Dlabajová, 
Katalin Cseh, Dominique Riquet, Claudia Gamon, Christophe Grudler, Martin Hojsík

Förslag till yttrande
Punkt 5

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5. Europaparlamentet understryker 
behovet av ett ambitiöst budgetförslag, 
särskilt för nya program såsom 
programmet för ett digitalt Europa, som 
måste bli operativt så snart som möjligt 
för att kunna bidra till att göra unionen 
mer konkurrenskraftig.

5. Europaparlamentet understryker 
behovet av ett ambitiöst budgetförslag, 
som måste bli operativt så snart som 
möjligt för att kunna bidra till att göra 
unionen mer konkurrenskraftig. 
Parlamentet uppmärksammar särskilt de 
nya programmens viktiga roll, såsom 
programmet för ett digitalt Europa, som 
syftar till att främja investeringar inom 
viktiga framtida områden, såsom 
superdatorer, artificiell intelligens, 
cybersäkerhet och avancerade digitala 
färdigheter, för att på så sätt maximera 
digitaliseringens fördelar och stärka EU:s 
tekniska kapacitet.

Or. en
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Ändringsförslag 72
Evžen Tošenovský, Massimiliano Salini

Förslag till yttrande
Punkt 5

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5. Europaparlamentet understryker 
behovet av ett ambitiöst budgetförslag, 
särskilt för nya program såsom 
programmet för ett digitalt Europa, som 
måste bli operativt så snart som möjligt för 
att kunna bidra till att göra unionen mer 
konkurrenskraftig.

5. Europaparlamentet understryker 
behovet av ett ambitiöst budgetförslag, 
särskilt för nya program såsom 
programmet för ett digitalt Europa, som 
måste bli operativt så snart som möjligt för 
att kunna bidra till att göra unionen mer 
konkurrenskraftig. Parlamentet betonar i 
detta avseende rymdprogrammets 
strategiska betydelse, närmare bestämt 
dess komponenter Galileo, Egnos och 
Copernicus, när det gäller omställningen 
till en klimatneutral och digitaliserad 
ekonomi och dess bidrag till att stärka 
EU:s strategiska autonomi.

Or. en

Ändringsförslag 73
Rasmus Andresen
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till yttrande
Punkt 5

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5. Europaparlamentet understryker 
behovet av ett ambitiöst budgetförslag, 
särskilt för nya program såsom 
programmet för ett digitalt Europa, som 
måste bli operativt så snart som möjligt för 
att kunna bidra till att göra unionen mer 
konkurrenskraftig.

5. Europaparlamentet understryker 
behovet av ett ambitiöst budgetförslag, 
särskilt för nya program såsom 
programmet för ett digitalt Europa, som 
måste bli operativt så snart som möjligt för 
att kunna bidra till att göra unionen mer 
konkurrenskraftig. Parlamentet motsätter 
sig starkt nedskärningar, särskilt på 
områden som syftar till att säkerställa ett 
människoinriktat, säkert och 
framtidsorienterat digitalt samhälle som 
är anpassat till den digitala tidsåldern.
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Or. en

Ändringsförslag 74
Paolo Borchia

Förslag till yttrande
Punkt 5

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5. Europaparlamentet understryker 
behovet av ett ambitiöst budgetförslag, 
särskilt för nya program såsom 
programmet för ett digitalt Europa, som 
måste bli operativt så snart som möjligt för 
att kunna bidra till att göra unionen mer 
konkurrenskraftig.

5. Europaparlamentet understryker 
behovet av ett realistiskt budgetförslag 
som är förenligt med medlemsstaternas 
finansiella beräkningar, särskilt för nya 
program såsom programmet för ett digitalt 
Europa, som måste bli operativt så snart 
som möjligt för att kunna bidra till att göra 
unionen mer konkurrenskraftig.

Or. en

Ändringsförslag 75
Zdzisław Krasnodębski, Grzegorz Tobiszowski

Förslag till yttrande
Punkt 5a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5a. Europaparlamentet understryker 
behovet av ett ambitiöst budgetförslag för 
Europeiska försvarsfonden för att uppnå 
fondens allmänna mål, dvs. att främja den 
europeiska försvarstekniska och 
försvarsindustriella basens 
konkurrenskraft, effektivitet och 
innovationsförmåga över hela unionen. 
Parlamentet betonar att Europeiska 
försvarsfonden är ett viktigt instrument 
för att bredda det gränsöverskridande 
samarbetet mellan juridiska enheter från 
försvarsindustrin i hela unionen, särskilt 
små och medelstora företag och midcap-
bolag. Parlamentet påminner om fondens 
roll när det gäller att tillmötesgå vissa 
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Natoallierade styrkors efterlysning av en 
jämnare fördelning av bördorna i fråga 
om försvarsutgifter på båda sidorna av 
Atlanten.

Or. en

Ändringsförslag 76
Rasmus Andresen
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till yttrande
Punkt 5a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5a. Europaparlamentet betonar att det 
europeiska rymdprogrammet i allmänhet 
och komponenten Copernicus i synnerhet 
är mycket viktiga för att den gröna givens 
mål ska uppnås och för att framstegen ska 
övervakas ordentligt samtidigt som viktig 
ekonomisk verksamhet i EU stödjs.  
Parlamentet kräver därför mer resurser 
till miljöövervakning från rymden och en 
ekologisk strategi i fråga om förvaltning 
av rymdtrafik och rymdskrot.

Or. en

Ändringsförslag 77
Carlos Zorrinho

Förslag till yttrande
Punkt 5a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5a. Europaparlamentet betonar att det 
är viktigt med en politik som det 
europeiska rymdprogrammet som gör det 
möjligt att förbättra offentliga tjänster och 
tillväxt, och att tillräcklig finansiering 
krävs för att hantera kommande 
utmaningar, särskilt inom ramen för den 
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gröna given. 

Or. en

Ändringsförslag 78
Valerie Hayer, Iskra Mihaylova, Nils Torvalds, Klemen Grošelj, Martina Dlabajová, 
Katalin Cseh, Valter Flego, Dominique Riquet, Claudia Gamon, Christophe Grudler, 
Martin Hojsík

Förslag till yttrande
Punkt 6

Förslag till yttrande Ändringsförslag

6. Europaparlamentet understryker 
betydelsen av små och medelstora företag 
som en väsentlig del av ekonomin, 
eftersom de skapar ett stort antal 
arbetstillfällen i unionen och spelar en 
avgörande roll för forskning och 
innovation. Parlamentet uppmanar därför 
kommissionen att säkerställa 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.

6. Europaparlamentet understryker 
betydelsen av små och medelstora företag 
som en väsentlig del av EU:s ekonomi, 
eftersom de skapar ett stort antal 
arbetstillfällen, står för flertalet nyskapade 
arbetstillfällen och spelar en avgörande 
roll för forskning och innovation och för 
utnyttjandet av forsknings- och 
innovationsresultat. Parlamentet uppmanar 
därför kommissionen att säkerställa 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 för 
små och medelstora företag måste 
underlättas och påminner i detta 
sammanhang om Europeiska 
innovationsrådets roll till stöd för 
framstående innovatörer, entreprenörer 
och små företag.

Or. en

Ändringsförslag 79
Rasmus Andresen
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till yttrande
Punkt 6
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Förslag till yttrande Ändringsförslag

6. Europaparlamentet understryker 
betydelsen av små och medelstora företag 
som en väsentlig del av ekonomin, 
eftersom de skapar ett stort antal 
arbetstillfällen i unionen och spelar en 
avgörande roll för forskning och 
innovation. Parlamentet uppmanar därför 
kommissionen att säkerställa 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.

6. Europaparlamentet understryker 
betydelsen av små och medelstora företag 
som en väsentlig del av ekonomin, 
eftersom de skapar ett stort antal 
arbetstillfällen i unionen och spelar en 
avgörande roll för forskning och 
innovation. Parlamentet uppmanar därför 
kommissionen att säkerställa 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 InvestEU och övriga 
finansieringsinstrument bör stödja hela 
forsknings-, utvecklings- och 
innovationscykeln, säkerställa att 
underfinansierade forskningsområden 
prioriteras och att innovationer når 
marknaden och gagnar samhället.

Or. en

Ändringsförslag 80
Giorgos Georgiou

Förslag till yttrande
Punkt 6

Förslag till yttrande Ändringsförslag

6. Europaparlamentet understryker 
betydelsen av små och medelstora företag 
som en väsentlig del av ekonomin, 
eftersom de skapar ett stort antal 
arbetstillfällen i unionen och spelar en 
avgörande roll för forskning och 
innovation. Parlamentet uppmanar därför 
kommissionen att säkerställa 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.

6. Europaparlamentet understryker 
betydelsen av mikroföretag och små och 
medelstora företag som en väsentlig del av 
ekonomin, eftersom de kan skapa ett stort 
antal kvalitativa arbetstillfällen i unionen 
och spelar en avgörande roll för forskning 
och innovation. Parlamentet kräver därför 
mer stöd i 2021 års budget till 
mikroföretag och små och medelstora 
företag och deras intresseorganisationer 
för att på så vis stärka deras ställning på 
marknaden, förbättra tillgången till teknik 
och främja goda arbetsvillkor.
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Or. en

Ändringsförslag 81
Paolo Borchia

Förslag till yttrande
Punkt 6

Förslag till yttrande Ändringsförslag

6. Europaparlamentet understryker 
betydelsen av små och medelstora företag 
som en väsentlig del av ekonomin, 
eftersom de skapar ett stort antal 
arbetstillfällen i unionen och spelar en 
avgörande roll för forskning och 
innovation. Parlamentet uppmanar därför 
kommissionen att säkerställa 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.

6. Europaparlamentet understryker 
betydelsen av små och medelstora företag 
som en väsentlig del av ekonomin, 
eftersom de skapar ett stort antal 
arbetstillfällen i unionen och spelar en 
avgörande roll för forskning och 
innovation. Parlamentet erkänner att 
definitionen av små och medelstora 
företag varierar stort bland 
medlemsstaterna och kräver att EU-
instrument ska inbegripa mindre enheter 
såsom mikroföretag med färre än tio 
anställda. Parlamentet uppmanar därför 
kommissionen att säkerställa 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.

Or. en

Ändringsförslag 82
Maria da Graça Carvalho

Förslag till yttrande
Punkt 6

Förslag till yttrande Ändringsförslag

6. Europaparlamentet understryker 
betydelsen av små och medelstora företag 
som en väsentlig del av ekonomin, 
eftersom de skapar ett stort antal 
arbetstillfällen i unionen och spelar en 

6. Europaparlamentet understryker 
betydelsen av små och medelstora företag 
som en väsentlig del av ekonomin, 
eftersom de skapar ett stort antal 
arbetstillfällen i unionen och spelar en 
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avgörande roll för forskning och 
innovation. Parlamentet uppmanar därför 
kommissionen att säkerställa 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.

avgörande roll för forskning och 
innovation. Parlamentet uppmanar därför 
kommissionen att säkerställa 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 finansieringsinstrument bör 
stödja hela forsknings-, utvecklings- och 
innovationscykeln och det bör säkerställas 
att innovationer inom underfinansierade 
områden enklare kan nå marknaden och 
gagna samhället.

Or. en

Ändringsförslag 83
Jens Geier, Lina Gálvez Muñoz

Förslag till yttrande
Punkt 6

Förslag till yttrande Ändringsförslag

6. Europaparlamentet understryker 
betydelsen av små och medelstora företag 
som en väsentlig del av ekonomin, 
eftersom de skapar ett stort antal 
arbetstillfällen i unionen och spelar en 
avgörande roll för forskning och 
innovation. Parlamentet uppmanar därför 
kommissionen att säkerställa 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.

6. Europaparlamentet understryker 
betydelsen av små och medelstora företag 
som en väsentlig del av ekonomin, 
eftersom de skapar ett stort antal 
arbetstillfällen i unionen och spelar en 
avgörande roll för forskning och 
innovation. Parlamentet inser behovet av 
att skapa ett gynnsamt företagsklimat för 
små och medelstora företag och främja 
kluster och nätverk för små och 
medelstora företag. Parlamentet uppmanar 
därför kommissionen att säkerställa 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.

Or. en
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Ändringsförslag 84
Ignazio Corrao

Förslag till yttrande
Punkt 6

Förslag till yttrande Ändringsförslag

6. Europaparlamentet understryker 
betydelsen av små och medelstora företag 
som en väsentlig del av ekonomin, 
eftersom de skapar ett stort antal 
arbetstillfällen i unionen och spelar en 
avgörande roll för forskning och 
innovation. Parlamentet uppmanar därför 
kommissionen att säkerställa 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.

6. Europaparlamentet understryker 
betydelsen av små och medelstora företag 
som en väsentlig del av ekonomin, 
eftersom de skapar ett stort antal 
arbetstillfällen i unionen och spelar en 
avgörande roll för forskning och 
innovation. Program som stöder små och 
medelstora företag behöver därför få 
tillräcklig finansiering. Parlamentet 
uppmanar därför 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.

Or. it

Ändringsförslag 85
Christian Ehler

Förslag till yttrande
Punkt 6

Förslag till yttrande Ändringsförslag

6. Europaparlamentet understryker 
betydelsen av små och medelstora företag 
som en väsentlig del av ekonomin, 
eftersom de skapar ett stort antal 
arbetstillfällen i unionen och spelar en 
avgörande roll för forskning och 
innovation. Parlamentet uppmanar därför 
kommissionen att säkerställa en smidig 
övergång från Cosme till det nya 
programmet för den inre marknaden och 
från Europeiska fonden för strategiska 
investeringar (Efsi) och andra finansiella 

6. Europaparlamentet understryker 
betydelsen av små och medelstora företag 
och uppstartsföretag som en väsentlig del 
av ekonomin, eftersom de skapar ett stort 
antal arbetstillfällen i unionen och spelar 
en avgörande roll för forskning och 
innovation. Parlamentet välkomnar det 
nya europeiska innovationsrådet. 
Parlamentet uppmanar därför 
kommissionen att säkerställa en smidig 
övergång från Cosme till det nya 
programmet för den inre marknaden och 
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instrument till InvestEU. från Europeiska fonden för strategiska 
investeringar (Efsi) och andra finansiella 
instrument till InvestEU.

Or. en

Ändringsförslag 86
Christian Ehler

Förslag till yttrande
Punkt 6 – stycke 1 (nytt)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

Europaparlamentet betonar att EU bör 
främja och investera i nya källor till smart 
och hållbar tillväxt för alla. Parlamentet 
betonar att de kulturella och kreativa 
näringarna har en enorm outnyttjad 
potential som motor för tillväxt och 
sysselsättning med sin betydande inverkan 
på sådana områden som nya 
affärsmodeller, kreativitet och innovation, 
digitalisering och kompetensbyggande. 
Kulturella och kreativa näringar har 
dessutom en nyckelroll i 
återindustrialiseringen av Europa och har 
en strategisk ställning för att utlösa 
nyskapande spridningseffekter i andra 
sektorer, såsom turism, detaljhandel och 
digital teknik.  Parlamentet betonar att 
finansieringen av och tillgången till 
finansiering för de kulturella och kreativa 
näringarna bör prioriteras inom den 
fleråriga budgetramen.

Or. en

Ändringsförslag 87
Valerie Hayer, Martina Dlabajová, Christophe Grudler

Förslag till yttrande
Punkt 6 – stycke 1 (nytt)
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Förslag till yttrande Ändringsförslag

Europaparlamentet påminner om 
parlamentets ståndpunkt om den totala 
finansieringsramen för rymdprogrammet 
på 15 miljarder EUR (i 2018 års priser). 
Parlamentet uppmanar därför 
kommissionen att lägga fram 
budgetförslaget för 2021 i enlighet med 
detta för att säkerställa en ambitiös 
rymdpolitik för EU. Parlamentet betonar 
att Europeiska byrån för GNSS (GSA) 
måste få tillräcklig finansiering så att den 
kan utföra alla sina nya uppdrag som den 
har anförtrotts.

Or. en

Ändringsförslag 88
Rasmus Andresen
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till yttrande
Punkt 6a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

6a. Europaparlamentet vidhåller att 
man omgående måste se över urvalet av 
prioriterade energiinfrastrukturprojekt 
och att fortsatta utgifter måste ligga helt i 
linje med politiken för den gröna given, 
klimatmålen och EIB:s 
energiutlåningspolicy.

Or. en
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Ändringsförslag 89
Evžen Tošenovský, Massimiliano Salini

Förslag till yttrande
Punkt 7

Förslag till yttrande Ändringsförslag

7. Europaparlamentet påminner om 
EU:s byråers 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. 
Parlamentet insisterar på att kommissionen 
tar itu med detta problem redan i sitt 
budgetförslag.

7. Europaparlamentet påminner om 
EU:s byråers 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 
följande EU-byråer:

– Europeiska unionens byrå för samarbete 
mellan energitillsynsmyndigheter (Acer), 
som har varit underfinansierad och 
underbemannad under många år. 
Parlamentet insisterar på att kommissionen 
tar itu med detta problem redan i sitt 
budgetförslag.

– Europeiska unionens 
rymdprogrambyrå, som ska ersätta 
Europeiska byrån för GNSS. Parlamentet 
har årligen framhållit bristen på resurser 
när det gäller kritisk säkerhet för Galileo 
och Egnos. Det är beklagligt att 
kommissionen i förslaget till 
rymdprogram inte ökade de mänskliga 
och finansiella resurserna tillräckligt för 
att täcka bristerna och de nya uppgifter 
som byrån tilldelats.  I det preliminära 
interinstitutionella avtalet om 
rymdprogrammet utökades förteckningen 
över rymdprogrambyråns uppgifter 
ytterligare. 

Or. en
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Ändringsförslag 90
Jens Geier, Lina Gálvez Muñoz

Förslag till yttrande
Punkt 7

Förslag till yttrande Ändringsförslag

7. Europaparlamentet påminner om 
EU:s byråers 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. 
Parlamentet insisterar på att kommissionen 
tar itu med detta problem redan i sitt 
budgetförslag.

7. Europaparlamentet påminner om 
EU:s byråers 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. 
Parlamentet beklagar vidare den fortsatta 
underfinansieringen av Europeiska byrån 
för GNSS och Berec. Parlamentet 
insisterar på att kommissionen tar itu med 
detta problem redan i sitt budgetförslag. 
Parlamentet konstaterar att de 
decentraliserade byråerna visserligen har 
flera likheter när det gäller 
budgetförvaltning, men att det har visat 
sig att samma standardlösning för alla är 
till skada för en effektiv och 
ändamålsenlig förvaltning av vissa 
byråer. Parlamentet anser att målet om att 
minska personalen med 5 procent och 
omplaceringspoolen för byråerna är en 
engångsföreteelse. Parlamentet upprepar 
att det tänker motsätta sig alla sådana 
åtgärder i framtiden.

Or. en

Ändringsförslag 91
Rasmus Andresen
för Verts/ALE-gruppen
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Förslag till yttrande
Punkt 7

Förslag till yttrande Ändringsförslag

7. Europaparlamentet påminner om 
EU:s byråers 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. 
Parlamentet insisterar på att kommissionen 
tar itu med detta problem redan i sitt 
budgetförslag.

7. Europaparlamentet påminner om 
EU:s byråers 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.

Or. en

Ändringsförslag 92
Josianne Cutajar

Förslag till yttrande
Punkt 7

Förslag till yttrande Ändringsförslag

7. Europaparlamentet påminner om 
EU:s byråers 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 

7. Europaparlamentet påminner om 
EU:s byråers 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 
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underbemannad under många år. 
Parlamentet insisterar på att kommissionen 
tar itu med detta problem redan i sitt 
budgetförslag.

underbemannad under många år, samtidigt 
som byråns verksamhets- och 
ansvarsområden nyligen har utökats. 
Parlamentet insisterar på att kommissionen 
tar itu med detta problem redan i sitt 
budgetförslag.

Or. en

Ändringsförslag 93
Dan Nica, Lina Gálvez Muñoz

Förslag till yttrande
Punkt 7a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

7a. Europaparlamentet 
uppmärksammar att det krävs betydande 
investeringar för att den europeiska gröna 
givens ambitioner ska uppfyllas, vilket 
kommer att kräva mobilisering av medel 
från både den offentliga och privata 
sektorn. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att reformera EU:s system 
för egna medel och att bl.a. föreslå 
beskattning av stora multinationella 
företag i det land där de genererar vinst, 
en skatt på finansiella transaktioner och 
en koldioxidjusteringsmekanism.

Or. en

Ändringsförslag 94
Carlos Zorrinho
för utskottet för industrifrågor, forskning och energi
Lina Gálvez Muñoz

Förslag till yttrande
Punkt 7a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

7a. Europaparlamentet påminner om 
att om inte finansieringen av det 
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europeiska rymdprogrammet  säkerställs 
äventyras de nuvarande 
flaggskeppsprogrammen Galileo och 
Copernicus allvarligt och det blir svårt att 
lansera viktiga nya program som 
Govsatcom och 
rymdlägesbildsprogrammet, vilket skulle 
begränsa det europeiska ledarskapet inom 
relevanta sektorer såsom säkerhet, 
försvar, civilskydd och miljöskydd. 

Or. en

Ändringsförslag 95
Evžen Tošenovský

Förslag till yttrande
Punkt 7a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

7a. Europaparlamentet påminner om 
att Berecbyrån inte har nått upp till kritisk 
massa och fortfarande saknar viss central 
kapacitet, vilket kan äventyra fullgörandet 
av dess nya uppdrag som fastställs i 
kodexen för elektronisk kommunikation 
från 2018 och Berec-förordningen. 
Berecbyrån, som är den minsta 
decentraliserade EU-byrån, har dessutom 
påverkats negativt av den största 
minskningen av antalet tjänster under 
tidigare år. 

Or. en

Ändringsförslag 96
Jens Geier, Lina Gálvez Muñoz

Förslag till yttrande
Punkt 7a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

7a. Europaparlamentet betonar att de 
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nya programmen och politiska 
prioriteringarna, däribland Europeiska 
försvarsfonden, och alla kommande 
åtgärder inom ramen för den gröna given 
måste åtföljas av nya resurser. 
Parlamentet betonar i detta avseende att 
en minskad flerårig budgetram och 
minskad budget 2021 skulle betyda ett 
steg tillbaka.

Or. en

Ändringsförslag 97
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Grzegorz Tobiszowski, Elżbieta Kruk

Förslag till yttrande
Punkt 7a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

7a. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att garantera  betalningar 
på lämplig nivå inom fastställd tid för ett 
effektivt genomförande av programmen, 
som annars ofta påverkas negativt av att 
bidrag och utbetalningar dröjer.

Or. en

Ändringsförslag 98
Jens Geier

Förslag till yttrande
Punkt 7b (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

7b. Europaparlamentet understryker 
behovet av att reformera den europeiska 
rörlighetssektorn för att åstadkomma 
hållbara, rena och konkurrenskraftiga 
transporter i unionen, se till att EU:s 
bilindustri är redo för framtiden och för 
att uppnå våra klimatmål. Parlamentet 
betonar därför behovet av tillräcklig 
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finansiering för program som stöder dessa 
mål såsom Horisont Europa och Fonden 
för ett sammanlänkat Europa.

Or. en

Ändringsförslag 99
Jens Geier, Lina Gálvez Muñoz

Förslag till yttrande
Punkt 7c (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

7c. Europaparlamentet 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 % av det 
årliga utgiftsmålet så snart som möjligt, 
samtidigt som man respekterar högre 
specifika mål i andra program, som de 35 
% som man enats om i Horisont Europa. 
Kommissionen uppmanas att utforma 
budgeten för 2021 på ett sätt som bidrar 
till dessa mål.

Or. en

Ändringsförslag 100
Jens Geier, Lina Gálvez Muñoz

Förslag till yttrande
Punkt 7d (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

7d. Europaparlamentet kräver 
tillräcklig finansiering för Fonden för ett 
sammanlänkat Europa, särskilt dess delar 
för energi och IKT, för att säkerställa att 
energiunionen fullbordas.

Or. en
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Ändringsförslag 101
Jens Geier, Lina Gálvez Muñoz

Förslag till yttrande
Punkt 7e (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

7e. Europaparlamentet betonar att 
Förenade kungariket vid 
övergångsperiodens utgång i slutet av 
2020 är välkommet att fortsätta delta i 
EU-programmen som omfattas av ITRE-
utskottets ansvarsområde, såsom Horisont 
Europa.   Deltagandet bör dock inte 
innebära nettoöverföringar från EU:s 
budget till Förenade kungariket. Närhelst 
Förenade kungariket i framtiden deltar i 
EU-program måste även en rättvis balans 
säkerställas vad gäller de bidrag och den 
nytta som följer av tredjelandets 
deltagande i EU:s program, och 
deltagandet bör inte ge tredjelandet någon 
som helst bestämmanderätt. 
Kommissionen måste se till att det finns 
tillräckliga bindande bestämmelser och 
garantier för skyddet av unionens 
ekonomiska intressen och den sunda 
ekonomiska förvaltningen för de program 
där Förenade kungariket kan komma att 
delta, inbegripet kontroller och revisioner, 
att utredningar görs i händelse av 
bedrägerier samt att rätten till tillgång för 
kommissionens avdelningar, Europeiska 
byrån för bedrägeribekämpning (Olaf), 
Europeiska åklagarmyndigheten och 
Europeiska revisionsrätten respekteras 
liksom Europaparlamentets rätt till 
kontroll.

Or. en


