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Ändringsförslag 1
Paolo Borchia

Förslag till yttrande
Punkt 1

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1. Europaparlamentet betonar att 2022 
kommer att bli ett år med social och 
ekonomisk återhämtning för Europa. Det är 
nödvändigt att Europas återhämtning 
främjar Europas dubbla omställning. 
Finansieringen av digitala och 
energirelaterade investeringar spelar därför 
en avgörande roll för återhämtningen.

1. Europaparlamentet betonar att 2022 
kommer att bli ett år med social och 
ekonomisk återhämtning för Europa. 
Parlamentet beklagar att hundratusentals 
små och medelstora företag har upphört 
med sin verksamhet slutgiltigt. Det är 
nödvändigt att Europas återhämtning 
säkerställer att de sektorer som drabbats 
hårdast av pandemin, såsom 
tjänstesektorn, snabbt kan återuppbyggas, 
och att medborgare som förlorat sina jobb 
på grund av pandemin snabbt 
återintegreras på arbetsmarknaden. 
Finansieringen av digitala och 
energirelaterade investeringar spelar 
dessutom en avgörande roll för 
återhämtningen.

Or. en

Ändringsförslag 2
Giorgos Georgiou, Sandra Pereira, Marisa Matias, Sira Rego, Marc Botenga, Cornelia 
Ernst

Förslag till yttrande
Punkt 1

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1. Europaparlamentet betonar att 2022 
kommer att bli ett år med social och 
ekonomisk återhämtning för Europa. Det 
är nödvändigt att Europas återhämtning 
främjar Europas dubbla omställning. 
Finansieringen av digitala och 
energirelaterade investeringar spelar 
därför en avgörande roll för 
återhämtningen.

1. Europaparlamentet betonar att 2022 
måste bli ett år med social och ekonomisk 
återhämtning för Europa. Därför bör EU-
budgeten vara till nytta för människorna 
och i första hand vara inriktad på social 
utveckling och högkvalitativa 
arbetstillfällen för en god 
levnadsstandard, energiomställning till ett 
mer effektivt energisystem som bygger på 
förnybar energi, bekämpning av 
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klimatförändringar, utrotning av 
energifattigdom och digitala offentliga 
investeringar baserade på människors 
behov.

Or. en

Ändringsförslag 3
Rasmus Andresen
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till yttrande
Punkt 1

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1. Europaparlamentet betonar att 2022 
kommer att bli ett år med social och 
ekonomisk återhämtning för Europa. Det 
är nödvändigt att Europas återhämtning 
främjar Europas dubbla omställning. 
Finansieringen av digitala och 
energirelaterade investeringar spelar 
därför en avgörande roll för 
återhämtningen.

1. Europaparlamentet betonar att 2022 
bör vara året för att driva på en snabb 
återhämtning för ett socialt, ekologiskt och 
ekonomiskt motståndskraftigt Europa. Det 
är nödvändigt att Europas återhämtning 
främjar Europas omställning till 
klimatneutralitet senast 2040 och 
uppnåendet av unionens reviderade 
energi- och klimatmål för 2030. 
Parlamentet anser i detta avseende att 
finansiering och investeringar på de 
politikområden som omfattas av ITRE-
utskottets behörighet (digital teknik, 
energi, industri, forskning och 
innovation) kommer att spela en 
nyckelroll.

Or. en

Ändringsförslag 4
Elżbieta Kruk
för ECR-gruppen
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Izabela-Helena Kloc, Grzegorz Tobiszowski

Förslag till yttrande
Punkt 1

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1. Europaparlamentet betonar att 2022 1. Europaparlamentet betonar att 2022 
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kommer att bli ett år med social och 
ekonomisk återhämtning för Europa. Det är 
nödvändigt att Europas återhämtning 
främjar Europas dubbla omställning. 
Finansieringen av digitala och 
energirelaterade investeringar spelar därför 
en avgörande roll för återhämtningen.

bör bli ett år med social och ekonomisk 
återhämtning för Europa. Det är 
nödvändigt att Europas återhämtning 
främjar Europas dubbla omställning, som 
bör gå hand i hand med regional 
sammanhållning och unionens 
industriella konkurrenskraft. 
Finansieringen av digitala och 
energirelaterade investeringar spelar därför 
en viktig roll för återhämtningen.

Or. en

Ändringsförslag 5
Janusz Lewandowski

Förslag till yttrande
Punkt 1

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1. Europaparlamentet betonar att 2022 
kommer att bli ett år med social och 
ekonomisk återhämtning för Europa. Det är 
nödvändigt att Europas återhämtning 
främjar Europas dubbla omställning. 
Finansieringen av digitala och 
energirelaterade investeringar spelar därför 
en avgörande roll för återhämtningen.

1. Europaparlamentet betonar att 2022 
bör bli ett år med social och ekonomisk 
återhämtning för Europa. Det är 
nödvändigt att Europas återhämtning 
främjar Europas dubbla omställning. 
Finansieringen av digitala och 
energirelaterade investeringar spelar därför 
en avgörande roll för återhämtningen.

Or. en

Ändringsförslag 6
Rasmus Andresen
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till yttrande
Punkt 1a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1a. Europaparlamentet betonar att 
unionens budget för 2022 bör anpassas 
till temperaturmålet i Parisavtalet och 
målen i den gröna given, samtidigt som 
det säkerställs att tillräckligt stöd ges till 



PE680.881v01-00 6/38 AM\1223901SV.docx

SV

de medborgare som drabbats hårdast av 
pandemin och dess sociala och 
ekonomiska konsekvenser. Parlamentet 
erinrar om att EU-taxonomin bidrar till 
att peka ut investeringar med hög positiv 
miljöpåverkan och social påverkan, och 
lägger fast ramen för att fastställa 
huruvida en investering är miljömässigt 
hållbar och ser till att miljömålen och de 
sociala målen inte tar betydande skada.

Or. en

Ändringsförslag 7
Elżbieta Kruk
för ECR-gruppen
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Izabela-Helena Kloc, Grzegorz Tobiszowski

Förslag till yttrande
Punkt 1a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1a. Europaparlamentet påminner om 
sin ståndpunkt i betänkandet om en ny 
industristrategi för Europa att unionen 
behöver en industristrategi med två skilda 
faser, varav den ena syftar till att 
konsolidera arbetstillfällen och få fart på 
produktionen, och den andra till 
återuppbyggnad och omställning. 
Parlamentet betonar i detta avseende att 
budgetutgifterna under de kommande 
åren bör inriktas på att lindra effekterna 
av den ekonomiska nedgången och dess 
effekter på sektorer och samhällen, utan 
diskriminering av krisdrabbade företag 
som ännu inte är redo att delta fullt ut i 
den dubbla övergången.

Or. en

Ändringsförslag 8
Robert Hajšel
för S&D-gruppen
Łukasz Kohut, Ivo Hristov, Josianne Cutajar, Carlos Zorrinho, Dan Nica
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Förslag till yttrande
Punkt 1a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1a. Europaparlamentet betonar vikten 
av att stärka EU:s strategiska oberoende 
och motståndskraften i EU:s ekonomi. 
Parlamentet uppmanar till att bygga 
vidare på EU:s konkurrenskraft och 
hållbarhet inom EU:s industri för att bli 
en respekterad global och 
konkurrenskraftig aktör och för att uppnå 
målen om grön och digital omställning, 
tekniskt oberoende, hållbar tillväxt för 
alla, skapande av kvalitativa 
arbetstillfällen och innovation.

Or. en

Ändringsförslag 9
Paolo Borchia

Förslag till yttrande
Punkt 1a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1a. Europaparlamentet understryker 
vikten av att anpassa medlen till relevanta 
projekt som föreslagits av 
medlemsstaterna för att säkerställa en 
snabbare och effektiv återhämtning.

Or. en

Ändringsförslag 10
Rasmus Andresen
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till yttrande
Punkt 1b (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag
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1b. Europaparlamentet påminner om 
att allt EU-stöd bör vara förenligt med 
principen om att inte vålla skada. 
Parlamentet understryker vikten av 
fortsatta ansträngningar för att uppnå de 
mål för biologisk mångfald och 
integrering av klimatåtgärder som 
fastställs i den fleråriga budgetramen, 
Europeiska unionens 
återhämtningsinstrument och respektive 
sektorsprogram. Parlamentet upprepar 
sin uppmaning att fortsätta arbetet med 
metoder för spårning av klimat- och 
biodiversitetsrelaterade utgifter med hjälp 
av en mer robust, transparent och 
heltäckande metod. Parlamentet efterlyser 
ett fullständigt deltagande från 
Europaparlamentets sida i utvecklingen 
av dessa metoder och ser fram emot de 
årliga samråden om de klimatmål och mål 
för biologisk mångfald som fastställs i det 
interinstitutionella avtalet.

Or. en

Ändringsförslag 11
Robert Hajšel
för S&D-gruppen
Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Dan Nica

Förslag till yttrande
Punkt 1b (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1b. Europaparlamentet betonar vikten 
av att stärka EU:s strategiska oberoende 
och motståndskraften i EU:s ekonomi. 
Parlamentet uppmanar till att bygga 
vidare på EU:s konkurrenskraft och 
hållbarhet inom EU:s industri för att bli 
en respekterad global och 
konkurrenskraftig aktör och för att uppnå 
målen om grön och digital omställning, 
tekniskt oberoende, hållbar tillväxt för 
alla, skapande av kvalitativa 
arbetstillfällen och innovation.
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Or. en

Ändringsförslag 12
Paolo Borchia

Förslag till yttrande
Punkt 1b (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1b. Europaparlamentet påminner om 
att de traditionella industrisektorerna har 
drabbats hårdast av pandemin.

Or. en

Ändringsförslag 13
Rasmus Andresen
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till yttrande
Punkt 1c (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1c. Europaparlamentet förväntar sig 
att jämställdhet och lika rättigheter och 
möjligheter för alla ska främjas vid 
genomförandet och övervakningen av 
programmen. Parlamentet betonar i detta 
avseende att det krävs särskilda insatser 
för att se till att EU:s budget främjar 
jämställda ekologiska och hållbara 
digitala omställningar och drar nytta av 
fördelarna med lika möjligheter. 
Parlamentet betonar vikten av att särskilt 
inrikta sig på naturvetenskap, teknik, 
ingenjörsvetenskap och matematik, där 
kvinnor fortfarande är 
underrepresenterade på alla nivåer, från 
inskrivning av studenter till akademiska 
topposter, och inom IKT och rymdsektorn, 
för att slutligen överbrygga det digitala 
gapet när det gäller könsklyftan.

Or. en
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Ändringsförslag 14
Robert Hajšel
för S&D-gruppen
Łukasz Kohut, Ivo Hristov, Josianne Cutajar, Carlos Zorrinho, Dan Nica

Förslag till yttrande
Punkt 1c (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1c. Europaparlamentet efterlyser med 
beaktande av erfarenheterna från 
pandemin behovet av att öka 
investeringarna i forskning, innovation 
och teknik. Parlamentet påminner om den 
avgörande roll som strategisk framsynthet 
spelar och vikten av evidensbaserat 
föregripande beslutsfattande. Parlamentet 
understryker vikten av att investera i 
renare energi och teknik för förnybara 
energikällor.

Or. en

Ändringsförslag 15
Paolo Borchia

Förslag till yttrande
Punkt 1c (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1c. Europaparlamentet erkänner den 
strategiska roll som koldioxidsnål teknik 
kommer att spela på lång sikt på vägen 
mot klimatneutralitet.

Or. en

Ändringsförslag 16
Robert Hajšel
för S&D-gruppen
Łukasz Kohut, Ivo Hristov, Josianne Cutajar, Carlos Zorrinho, Dan Nica
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Förslag till yttrande
Punkt 1d (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1d. Europaparlamentet välkomnar 
kommissionens ambition att stärka EU:s 
konkurrenskraft, strategiska oberoende 
och motståndskraft, och erinrar i detta 
sammanhang om framgången för den 
europeiska batterialliansen, som i linje 
med den gröna given, handlingsplanen 
för den cirkulära ekonomin och den nya 
industristrategin syftar till att bidra till en 
ren och digital omställning genom att 
skapa en konkurrenskraftig, cirkulär, 
hållbar och säker värdekedja för batterier, 
som är avgörande för framtidens 
utsläppssnåla rörlighet och energilagring, 
och därmed kan tjäna som ett gott 
exempel,

Or. en

Ändringsförslag 17
Robert Hajšel
för S&D-gruppen
Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Dan Nica

Förslag till yttrande
Punkt 1e (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1e. Europaparlamentet påminner om 
målen att uppnå en utgiftsnivå på 10 % 
för den biologiska mångfalden och en 
utgiftsnivå på 30 % för klimatintegrering 
som överenskommits inom ramen för den 
fleråriga budgetramen för 2021–2027. 
Parlamentet betonar att tydliga kriterier 
för stödberättigande behövs för en ny 
stram och heltäckande metod för att 
definiera och spåra relevanta utgifter för 
klimat och biologisk mångfald i enlighet 
med principen om att inte vålla skada, 
tillsammans med motsvarande 
korrigeringsåtgärder, och 
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säkringsmekanismen för att identifiera 
potentiella skadliga effekter av EU:s 
åtgärder på biologisk mångfald och 
klimat.

Or. en

Ändringsförslag 18
Robert Hajšel
för S&D-gruppen
Łukasz Kohut, Ivo Hristov, Josianne Cutajar, Carlos Zorrinho, Dan Nica

Förslag till yttrande
Punkt 1f (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1f. Europaparlamentet betonar att en 
rättvis klimat- och energiomställning inte 
får lämna någon på efterkälken och bör 
skapa förutsättningar för att utplåna 
energifattigdomen. Parlamentet begär att 
man tar itu med de sociala, ekonomiska, 
energi- och miljömässiga konsekvenserna 
av omställningen och samtidigt bevarar 
och ökar sysselsättningsmöjligheterna i de 
drabbade territorierna för att undvika 
social utestängning. Parlamentet pekar i 
detta sammanhang på FRO:s roll när det 
gäller att hantera samhälleliga, 
socioekonomiska, tekniska och 
miljömässiga konsekvenser för 
arbetstagare, sektorer och samhällen som 
påverkas negativt av omställningen från 
kol- och koldioxidberoende. Parlamentet 
uppmanar till att säkerställa 
arbetstagarnas rättigheter och undvika 
förvärrad ojämlikhet.

Or. en

Ändringsförslag 19
Robert Hajšel
för S&D-gruppen
Jens Geier, Łukasz Kohut, Ivo Hristov, Josianne Cutajar, Carlos Zorrinho, Dan Nica
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Förslag till yttrande
Punkt 1g (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1g. Europaparlamentet efterlyser en 
rättvis och socialt rättvis återhämtning 
efter covid-19-pandemin i alla 
medlemsstater. Parlamentet understryker 
den viktiga roll som små och medelstora 
företag, mikroföretag och 
uppstartsföretag spelar för 
återhämtningen, samtidigt som 
sysselsättning och tillväxt upprätthålls, 
och uppmanar EU och medlemsstaterna 
att säkerställa ett starkare stöd för dem 
och att ytterligare minska de 
administrativa bördorna. Parlamentet 
understryker att små och medelstora 
företag är en viktig del av den europeiska 
ekonomin och betonar behovet av att 
skapa ett gynnsamt företagsklimat för små 
och medelstora företag och stödja kluster 
och nätverk för små och medelstora 
företag. Parlamentet efterlyser tillräckliga 
finansiella resurser inom delen för små 
och medelstora företag i InvestEU.

Or. en

Ändringsförslag 20
Robert Hajšel
för S&D-gruppen
Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Dan Nica

Förslag till yttrande
Punkt 1h (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1g. Europaparlamentet påminner om 
sin lagstiftningsresolution av den 16 
september 2020 om utkastet till rådets 
beslut om systemet för Europeiska 
unionens egna medel och uppmaningen 
att införa nya kategorier av egna medel 
från och med 2021, såsom de nationella 
intäkterna från Europeiska unionens 
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system för handel med utsläppsrätter, 
nationella bidrag beräknade på grundval 
av icke-återvunnet 
plastförpackningsavfall, nya egna medel 
baserade på en mekanism för 
koldioxidjustering vid gränserna, en skatt 
på digitala tjänster osv. Parlamentet anser 
att de nya nya egna medlen är avgörande 
för unionens budget för 2022.

Or. en

Ändringsförslag 21
Robert Hajšel
för S&D-gruppen
Łukasz Kohut, Ivo Hristov, Josianne Cutajar, Carlos Zorrinho, Dan Nica

Förslag till yttrande
Punkt 1i (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1g. Europaparlamentet framhåller de 
fördelar som EU-program kan medföra 
och påpekar att flera viktiga program bör 
påskyndas mot bakgrund av pandemin.

Or. en

Ändringsförslag 22
Rasmus Andresen
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till yttrande
Punkt 2

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2. Europaparlamentet välkomnar de 
ytterligare 4 miljarder EUR (i 2018 års 
priser) till Horisont Europa från 
konkurrensböter, marginaler och 
tillbakadraganden, i enlighet med den 
överenskomna kompromissen om den 
fleråriga budgetramen, samt de ytterligare 
5 miljarder EUR (i 2018 års priser) från 

2. Europaparlamentet välkomnar de 
ytterligare 4 miljarder EUR (i 2018 års 
priser) till Horisont Europa från 
konkurrensböter, marginaler och 
tillbakadraganden, i enlighet med den 
överenskomna kompromissen om den 
fleråriga budgetramen, samt de ytterligare 
5 miljarder EUR (i 2018 års priser) från 
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Next Generation EU. Dessa ytterligare 
åtaganden som härrör från 
konkurrensböter, marginaler och 
tillbakadraganden bör användas för att 
upprätthålla principen om 
budgetkontinuitet genom att stabilisera 
variationen i de årliga åtagandena, 
särskilt när det gäller ökningen av Next 
Generation EU:s åtaganden under de 
första åren. För ITRE-utskottet är det 
mycket viktigt att aktivt involveras i de 
årliga besluten om strukturen på Horisont 
Europas budget för att säkerställa optimal 
verkan för Europas forskare.

Next Generation EU. Parlamentet 
påminner om att dessa ytterligare 
åtaganden bör användas i 
överensstämmelse med resultaten från det 
sista trepartsmötet om Horisont Europa 
den 10 december 2020, som godkändes av 
ITRE den 17 december 2020, inbegripet 
det gemensamma uttalandet från de tre 
EU-institutionerna om återanvändning av 
frigjorda medel i Horisont Europa. För 
ITRE-utskottet är det mycket viktigt att 
aktivt involveras i de årliga besluten om 
strukturen på Horisont Europas budget för 
att säkerställa optimal verkan på EU:s 
förmåga att ta itu med akuta 
samhällsutmaningar såsom 
klimatförändringarna, förverkligandet av 
en klimatneutral ekonomi och målen för 
hållbar utveckling, säkra EU:s strategiska 
ledarskap och garantera att budgeten 
används till gagn för medborgarna och 
samhället och i slutändan för Europas 
forskare.

Or. en

Ändringsförslag 23
Christian Ehler, Ioan-Rareş Bogdan, Cristian-Silviu Buşoi, Henna Virkkunen, Jerzy 
Buzek

Förslag till yttrande
Punkt 2

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2. Europaparlamentet välkomnar de 
ytterligare 4 miljarder EUR (i 2018 års 
priser) till Horisont Europa från 
konkurrensböter, marginaler och 
tillbakadraganden, i enlighet med den 
överenskomna kompromissen om den 
fleråriga budgetramen, samt de ytterligare 
5 miljarder EUR (i 2018 års priser) från 
Next Generation EU. Dessa ytterligare 
åtaganden som härrör från 
konkurrensböter, marginaler och 
tillbakadraganden bör användas för att 
upprätthålla principen om 

2. Europaparlamentet välkomnar de 
ytterligare 4 miljarder EUR (i 2018 års 
priser) till Horisont Europa från 
konkurrensböter, marginaler och 
tillbakadraganden, i enlighet med den 
överenskomna kompromissen om den 
fleråriga budgetramen, samt de ytterligare 
5 miljarder EUR (i 2018 års priser) från 
Next Generation EU. Dessa ytterligare 
åtaganden som härrör från 
konkurrensböter, marginaler och 
tillbakadraganden bör användas för att 
upprätthålla principen om 
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budgetkontinuitet genom att stabilisera 
variationen i de årliga åtagandena, särskilt 
när det gäller ökningen av Next Generation 
EU:s åtaganden under de första åren. För 
ITRE-utskottet är det mycket viktigt att 
aktivt involveras i de årliga besluten om 
strukturen på Horisont Europas budget för 
att säkerställa optimal verkan för Europas 
forskare.

budgetkontinuitet genom att stabilisera 
variationen i de årliga åtagandena, särskilt 
när det gäller ökningen av Next Generation 
EU:s åtaganden under de första åren. För 
ITRE-utskottet är det mycket viktigt att 
aktivt involveras i de årliga besluten om 
strukturen på Horisont Europas budget för 
att säkerställa optimal verkan för Europas 
forskare. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att säkerställa 
kontinuiteten i finansieringen inom 
ramen för Horisont Europa för de projekt 
som inrättats som flaggskeppsinitiativ på 
området framtida och ny teknik inom 
Horisont 2020, och för genomförandet av 
de forskningsagendor som utvecklats med 
hjälp av samordnings- och stödåtgärder 
för Horisont 2020 som förberedelse för en 
ny generation av flaggskeppsinitiativ på 
området framtida och ny teknik, till 
exempel projektet LifeTime.

Or. en

Ändringsförslag 24
Valérie Hayer, Christophe Grudler, Nils Torvalds, Martina Dlabajová, Nicola Danti, 
Iskra Mihaylova, Klemen Grošelj, Mauri Pekkarinen, Dominique Riquet

Förslag till yttrande
Punkt 2

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2. Europaparlamentet välkomnar de 
ytterligare 4 miljarder EUR (i 2018 års 
priser) till Horisont Europa från 
konkurrensböter, marginaler och 
tillbakadraganden, i enlighet med den 
överenskomna kompromissen om den 
fleråriga budgetramen, samt de ytterligare 
5 miljarder EUR (i 2018 års priser) från 
Next Generation EU. Dessa ytterligare 
åtaganden som härrör från 
konkurrensböter, marginaler och 
tillbakadraganden bör användas för att 
upprätthålla principen om 
budgetkontinuitet genom att stabilisera 
variationen i de årliga åtagandena, särskilt 

2. Europaparlamentet betonar behovet 
av att stödja forskning och innovation mot 
bakgrund av den rådande pandemin, och 
välkomnar därför de ytterligare 4 miljarder 
EUR (i 2018 års priser) till Horisont 
Europa från konkurrensböter, marginaler 
och tillbakadraganden, i enlighet med den 
överenskomna kompromissen om den 
fleråriga budgetramen, samt de ytterligare 
5 miljarder EUR (i 2018 års priser) från 
Next Generation EU. Parlamentet stöder 
helhjärtat de extra budgetanslag som är 
avsatta för Europeiska forskningsrådet 
från böter och marginaler (1,142 
miljarder euro i 2018 års priser). Dessa 
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när det gäller ökningen av Next Generation 
EU:s åtaganden under de första åren. För 
ITRE-utskottet är det mycket viktigt att 
aktivt involveras i de årliga besluten om 
strukturen på Horisont Europas budget för 
att säkerställa optimal verkan för Europas 
forskare.

ytterligare åtaganden som härrör från 
konkurrensböter, marginaler och 
tillbakadraganden bör användas för att 
upprätthålla principen om 
budgetkontinuitet genom att stabilisera 
variationen i de årliga åtagandena, särskilt 
när det gäller ökningen av Next Generation 
EU:s åtaganden under de första åren. För 
ITRE-utskottet är det mycket viktigt att 
aktivt involveras i de årliga besluten om 
strukturen på Horisont Europas budget för 
att säkerställa optimal verkan för Europas 
forskare inom BUDG-utskottets 
ansvarsområde.

Or. en

Ändringsförslag 25
Christian Ehler
för PPE-gruppen
Tom Berendsen, Maria da Graça Carvalho, Massimiliano Salini, Pilar del Castillo Vera, 
Riho Terras, Hildegard Bentele, Maria Spyraki, Gheorghe Falcă, Pernille Weiss, 
François-Xavier Bellamy, Ioan-Rareş Bogdan, Cristian-Silviu Buşoi, Henna Virkkunen, 
Salvatore De Meo, Jerzy Buzek

Förslag till yttrande
Punkt 2

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2. Europaparlamentet välkomnar de 
ytterligare 4 miljarder EUR (i 2018 års 
priser) till Horisont Europa från 
konkurrensböter, marginaler och 
tillbakadraganden, i enlighet med den 
överenskomna kompromissen om den 
fleråriga budgetramen, samt de ytterligare 
5 miljarder EUR (i 2018 års priser) från 
Next Generation EU. Dessa ytterligare 
åtaganden som härrör från 
konkurrensböter, marginaler och 
tillbakadraganden bör användas för att 
upprätthålla principen om 
budgetkontinuitet genom att stabilisera 
variationen i de årliga åtagandena, särskilt 
när det gäller ökningen av Next Generation 
EU:s åtaganden under de första åren. För 
ITRE-utskottet är det mycket viktigt att 

2. Europaparlamentet välkomnar de 
ytterligare 4 miljarder EUR (i 2018 års 
priser) till Horisont Europa från 
konkurrensböter, marginaler och 
tillbakadraganden, i enlighet med den 
överenskomna kompromissen om den 
fleråriga budgetramen, samt de ytterligare 
5 miljarder EUR (i 2018 års priser) från 
Next Generation EU. Dessa ytterligare 
åtaganden som härrör från 
konkurrensböter, marginaler och 
tillbakadraganden bör användas för att 
upprätthålla principen om 
budgetkontinuitet genom att stabilisera 
variationen i de årliga åtagandena, särskilt 
när det gäller ökningen av Next Generation 
EU:s åtaganden under de första åren. För 
ITRE-utskottet är det mycket viktigt att 



PE680.881v01-00 18/38 AM\1223901SV.docx

SV

aktivt involveras i de årliga besluten om 
strukturen på Horisont Europas budget för 
att säkerställa optimal verkan för Europas 
forskare.

aktivt involveras i de årliga besluten om 
strukturen på Horisont Europas budget för 
att säkerställa optimal verkan för Europas 
forskare. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att anslå tillräckliga medel 
till EIT så att verksamhet inom den nya 
kunskaps- och innovationsgruppen för 
kulturella och kreativa sektorer och 
industrier kan genomföras 2022.

Or. en

Ändringsförslag 26
Christian Ehler, Ioan-Rareş Bogdan, Cristian-Silviu Buşoi, Henna Virkkunen, Jerzy 
Buzek

Förslag till yttrande
Punkt 2

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2. Europaparlamentet välkomnar de 
ytterligare 4 miljarder EUR (i 2018 års 
priser) till Horisont Europa från 
konkurrensböter, marginaler och 
tillbakadraganden, i enlighet med den 
överenskomna kompromissen om den 
fleråriga budgetramen, samt de ytterligare 
5 miljarder EUR (i 2018 års priser) från 
Next Generation EU. Dessa ytterligare 
åtaganden som härrör från 
konkurrensböter, marginaler och 
tillbakadraganden bör användas för att 
upprätthålla principen om 
budgetkontinuitet genom att stabilisera 
variationen i de årliga åtagandena, särskilt 
när det gäller ökningen av Next Generation 
EU:s åtaganden under de första åren. För 
ITRE-utskottet är det mycket viktigt att 
aktivt involveras i de årliga besluten om 
strukturen på Horisont Europas budget för 
att säkerställa optimal verkan för Europas 
forskare.

2. Europaparlamentet välkomnar de 
ytterligare 4 miljarder EUR (i 2018 års 
priser) till Horisont Europa från 
konkurrensböter, marginaler och 
tillbakadraganden, i enlighet med den 
överenskomna kompromissen om den 
fleråriga budgetramen, samt de ytterligare 
5 miljarder EUR (i 2018 års priser) från 
Next Generation EU. Dessa ytterligare 
åtaganden som härrör från 
konkurrensböter, marginaler och 
tillbakadraganden bör användas för att 
upprätthålla principen om 
budgetkontinuitet genom att stabilisera 
variationen i de årliga åtagandena, särskilt 
när det gäller ökningen av Next Generation 
EU:s åtaganden under de första åren. För 
ITRE-utskottet är det mycket viktigt att 
aktivt involveras i de årliga besluten om 
strukturen på Horisont Europas budget för 
att säkerställa optimal verkan för Europas 
forskare. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att tillhandahålla 
finansiering inom klustret ”Kultur, 
kreativitet och inkluderande samhällen” i 
pelare 2 i Horisont Europa för att inrätta 
ett samarbetsområde för det europeiska 
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kulturarvet.

Or. en

Ändringsförslag 27
Josianne Cutajar

Förslag till yttrande
Punkt 2

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2. Europaparlamentet välkomnar de 
ytterligare 4 miljarder EUR (i 2018 års 
priser) till Horisont Europa från 
konkurrensböter, marginaler och 
tillbakadraganden, i enlighet med den 
överenskomna kompromissen om den 
fleråriga budgetramen, samt de ytterligare 
5 miljarder EUR (i 2018 års priser) från 
Next Generation EU. Dessa ytterligare 
åtaganden som härrör från 
konkurrensböter, marginaler och 
tillbakadraganden bör användas för att 
upprätthålla principen om 
budgetkontinuitet genom att stabilisera 
variationen i de årliga åtagandena, särskilt 
när det gäller ökningen av Next Generation 
EU:s åtaganden under de första åren. För 
ITRE-utskottet är det mycket viktigt att 
aktivt involveras i de årliga besluten om 
strukturen på Horisont Europas budget för 
att säkerställa optimal verkan för Europas 
forskare.

2. Europaparlamentet välkomnar de 
ytterligare 4 miljarder EUR (i 2018 års 
priser) till Horisont Europa från 
konkurrensböter, marginaler och 
tillbakadraganden, i enlighet med den 
överenskomna kompromissen om den 
fleråriga budgetramen, samt de ytterligare 
5 miljarder EUR (i 2018 års priser) från 
Next Generation EU. Dessa ytterligare 
åtaganden som härrör från 
konkurrensböter, marginaler och 
tillbakadraganden bör användas för att 
upprätthålla principen om 
budgetkontinuitet genom att stabilisera 
variationen i de årliga åtagandena, särskilt 
när det gäller ökningen av Next Generation 
EU:s åtaganden under de första åren. För 
ITRE-utskottet är det mycket viktigt att 
aktivt involveras i de årliga besluten om 
strukturen på Horisont Europas budget för 
att säkerställa optimal verkan för Europas 
forskare och positiva externa effekter när 
det gäller innovation för europeiska små 
och medelstora företag.

Or. en

Ändringsförslag 28
Janusz Lewandowski

Förslag till yttrande
Punkt 2
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Förslag till yttrande Ändringsförslag

2. Europaparlamentet välkomnar de 
ytterligare 4 miljarder EUR (i 2018 års 
priser) till Horisont Europa från 
konkurrensböter, marginaler och 
tillbakadraganden, i enlighet med den 
överenskomna kompromissen om den 
fleråriga budgetramen, samt de ytterligare 
5 miljarder EUR (i 2018 års priser) från 
Next Generation EU. Dessa ytterligare 
åtaganden som härrör från 
konkurrensböter, marginaler och 
tillbakadraganden bör användas för att 
upprätthålla principen om 
budgetkontinuitet genom att stabilisera 
variationen i de årliga åtagandena, särskilt 
när det gäller ökningen av Next Generation 
EU:s åtaganden under de första åren. För 
ITRE-utskottet är det mycket viktigt att 
aktivt involveras i de årliga besluten om 
strukturen på Horisont Europas budget för 
att säkerställa optimal verkan för Europas 
forskare.

2. Europaparlamentet välkomnar de 
ytterligare 4 miljarder EUR (i 2018 års 
priser) till Horisont Europa från 
konkurrensböter, marginaler och 
tillbakadraganden, i enlighet med den 
överenskomna kompromissen om den 
fleråriga budgetramen, samt de ytterligare 
5 miljarder EUR (i 2018 års priser) från 
Next Generation EU. Dessa ytterligare 
åtaganden som härrör från 
konkurrensböter, marginaler och 
tillbakadraganden bör användas för att 
upprätthålla principen om 
budgetkontinuitet genom att stabilisera de 
årliga åtagandena, särskilt när det gäller 
ökningen av Next Generation EU:s 
åtaganden under de första åren. För ITRE-
utskottet är det mycket viktigt att aktivt 
involveras i de årliga besluten om 
strukturen på Horisont Europas budget för 
att säkerställa optimal verkan för Europas 
forskare.

Or. en

Ändringsförslag 29
Robert Hajšel
för S&D-gruppen
Jens Geier, Łukasz Kohut, Ivo Hristov, Josianne Cutajar, Carlos Zorrinho, Dan Nica

Förslag till yttrande
Punkt 2a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2a. Europaparlamentet understryker 
behovet av att reformera den europeiska 
industrin och sektorer där det är svårt att 
minska utsläppen för att uppnå en 
hållbar, ren och konkurrenskraftig union 
och uppnå våra klimatmål. Parlamentet 
betonar därför behovet av tillräcklig 
finansiering för program som stöder dessa 
mål och innovativa lösningar samt 
banbrytande teknik såsom förnybar 
vätgas såsom Horisont Europa, FSE, 
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InvestEU och Gemensamma företaget för 
bränsleceller och vätgas (FCH).

Or. en

Ändringsförslag 30
Giorgos Georgiou, Sandra Pereira, Marisa Matias, Sira Rego, Marc Botenga, Cornelia 
Ernst

Förslag till yttrande
Punkt 2a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2a. Europaparlamentet understryker 
att offentliga medel inte får användas för 
militära investeringar eller investeringar 
som har försvarsmässiga konsekvenser. 
Parlamentet påminner om artikel 41.2 i 
EU-fördraget enligt vilken utgifter som 
uppstår till följd av åtgärder som har 
militära eller försvarsmässiga 
konsekvenser inte ska belasta unionens 
budget.

Or. en

Ändringsförslag 31
Giorgos Georgiou, Sandra Pereira, Marisa Matias, Sira Rego, Cornelia Ernst

Förslag till yttrande
Punkt 2b (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2a. Europaparlamentet betonar att det 
med tanke på det rådande ekonomiska 
läget är mycket viktigt att inrätta och 
stärka stödmekanismen för mikroföretag 
och små och medelstora företag. 
Parlamentet efterlyser därför ett starkare 
stöd i 2022 års budget till mikroföretag 
och små och medelstora företag och deras 
intresseorganisationer, för att på så sätt 
bidra till att öka deras produktivitet, 
förbättra tillgången till finansiering och 
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teknik, främja bättre arbetsvillkor och 
övervinna de hinder som de står inför på 
grund av covid-19-pandemin.

Or. en

Ändringsförslag 32
Valérie Hayer, Christophe Grudler, Nils Torvalds, Martina Dlabajová, Nicola Danti, 
Iskra Mihaylova, Klemen Grošelj, Mauri Pekkarinen, Dominique Riquet

Förslag till yttrande
Punkt 3

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3. Europaparlamentet kräver att artikel 
15.3 i budgetförordningen utnyttjas fullt ut 
för att alla tillgängliga tillbakadraganden 
från EU:s tidigare ramprogram för 
forskning ska fördelas till Horisont Europa, 
utöver de ytterligare åtaganden som nämns 
i punkt 2.

3. Europaparlamentet kräver att artikel 
15.3 i budgetförordningen utnyttjas fullt ut 
för att alla tillgängliga tillbakadraganden 
från EU:s tidigare ramprogram för 
forskning ska fördelas till Horisont Europa, 
utöver de ytterligare åtaganden som nämns 
i punkt 2, med beaktande av de framtida 
behov som kommer att uppstå efter 2023 
och efter att NextGenerationEU:s 
åtaganden har löpt ut.

Or. en

Ändringsförslag 33
Rasmus Andresen
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till yttrande
Punkt 3a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3a Europaparlamentet beklagar att 
EU:s forsknings- och 
innovationsrelaterade utgifter inte står i 
proportion till omfattningen av klimat- 
och miljökrisen. Parlamentet betonar 
behovet av att särskilt inrikta EU:s 
utgifter för forskning och innovation 
inom Horisont Europa till ansvarsfulla 
innovativa tekniker, produkter och företag 
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samt icke-tekniska lösningar. Parlamentet 
beklagar i detta sammanhang den 
fortsatta finansieringen av projekt som 
inte kommer att bli klimatsäkra med hjälp 
av pengar från EU-skattebetalare. 
Parlamentet vill se att EU-budgeten för 
Iter ska överföras till förnybara 
energikällor och energibesparingar.

Or. en

Ändringsförslag 34
Giorgos Georgiou, Sandra Pereira, Marisa Matias, Sira Rego, Marc Botenga, Cornelia 
Ernst

Förslag till yttrande
Punkt 3a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3a. Europaparlamentet upprepar att 
investeringarna i forskning och 
innovation måste ökas för att förbättra 
tillgången till kunskap, främja social 
utveckling, hantera 
klimatförändringarna, höja 
levnadsstandarden och uppnå målen för 
hållbar utveckling. Parlamentet 
understryker att resultaten av offentligt 
finansierad forskning måste förbli 
offentliga och inte tas över av ett privat 
företag.

Or. en

Ändringsförslag 35
Rasmus Andresen
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till yttrande
Punkt 3b (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3b. Europaparlamentet förväntar sig 
att budgeten för 2022 ska säkerställa en 
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betydande och tidig mobilisering av 
finansiering och investeringar i energi- 
och resurseffektivitetsåtgärder, inbegripet 
påskyndande av genomgripande 
energirenovering av byggnader, och 
utvidgning av decentraliserade förnybara 
energikällor, särskilt genom individuell 
egenförbrukning och energigemenskaper. 
Parlamentet påminner om att dessa är s.k. 
no regrets-alternativ eftersom de är 
särskilt lämpade för att stimulera lokala 
ekonomier och resiliens, bekämpa 
energifattigdom och säkerställa ett snabbt 
uppnående av EU:s energi- och 
klimatmål.

Or. en

Ändringsförslag 36
Giorgos Georgiou, Sandra Pereira, Marisa Matias, Sira Rego, Marc Botenga, Cornelia 
Ernst

Förslag till yttrande
Punkt 3b (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3b. Europaparlamentet 
uppmärksammar att den digitala 
omställningen måste utformas inom 
ramen för väletablerade sociala och 
miljömässiga mål. Parlamentet påpekar 
att digitaliseringen av offentliga tjänster 
inte får reduceras till ett tekniskt problem 
med dematerialisering av förfaranden och 
en ursäkt för nedskärningar i mänskliga 
resurser, utan en möjlighet att skapa nya 
arbetstillfällen av hög kvalitet.

Or. en

Ändringsförslag 37
Rasmus Andresen
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till yttrande
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Punkt 3c (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3c. Europaparlamentet uppmanar till 
ett slut på direkta och indirekta offentliga 
subventioner och investeringar i 
fossilrelaterad energiinfrastruktur. 
Parlamentet begär dessutom att alla 
infrastrukturinvesteringar ska ligga i linje 
med principen om energieffektivitet först 
och målet att hålla den globala 
uppvärmningen på 1,5 °C. Parlamentet 
anser att alla växthusgasutsläpp måste 
integreras i den obligatoriska kostnads-
nyttoanalysen under projektets livscykel 
med utgångspunkt i det mest sannolika 
referensscenariot och att uttryckligen 
beakta därtill anknutna ytterligare 
investeringar och inlåsningseffekter, så 
att man undviker strandade tillgångar. 
Parlamentet påminner om 
överenskommelsen och tidsplanen för 
införandet av genuint egna medel, såsom 
koldioxidskatten och den digitala skatten, 
som kommer att ge EU:s budget nya 
inkomster samt ekologiska och 
ekonomiska hävstångseffekter.

Or. en

Ändringsförslag 38
Rasmus Andresen
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till yttrande
Punkt 3d (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3d. Europaparlamentet anser att det 
är av yttersta vikt att 2022 års budget på 
ett strategiskt sätt tar upp industriell 
återhämtning mot bakgrund av dess 
omställning i överensstämmelse med EU:s 
klimatmål 2030 och de långsiktiga klimat-
, energi- och miljömålen. Parlamentet 
påminner om att industrins 
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konkurrenskraft och klimatpolitiken är 
ömsesidigt förstärkande och att kostnader 
för en innovativ och klimatneutral 
återindustrialisering kommer att skapa 
arbetstillfällen lokalt och säkra den 
europeiska ekonomins konkurrenskraft. 
Parlamentet betonar behovet av särskilt 
stöd till och bättre tillgång till 
finansiering för små och medelstora 
företag, särskilt mikroföretag, för att de 
fullt ut ska kunna dra nytta av de 
möjligheter som den gröna given och 
deras egen företagsmässiga omställning 
ger till miljömässig hållbarhet och 
digitalisering.

Or. en

Ändringsförslag 39
Rasmus Andresen
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till yttrande
Punkt 3e (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3e. Europaparlamentet understryker 
att det europeiska rymdprogrammet i 
allmänhet och Copernicus-delen i 
synnerhet är avgörande för att uppnå 
målen i den gröna given och säkerställa 
en korrekt övervakning av dess framsteg 
samtidigt som man stöder en viktig 
ekonomisk verksamhet i Europeiska 
unionen. Parlamentet efterlyser därför 
ökade resurser för miljöövervakning från 
rymden och en ekologisk strategi för 
rymdtrafik och hantering av skrot.

Or. en

Ändringsförslag 40
Rasmus Andresen
för Verts/ALE-gruppen



AM\1223901SV.docx 27/38 PE680.881v01-00

SV

Förslag till yttrande
Punkt 4

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4. Europaparlamentet understryker 
vikten av att säkerställa tillräcklig 
finansiering för att bidra till den dubbla 
omställningen till klimatneutralitet senast 
2050 och för att forma Europas digitala 
årtionde. Parlamentet noterar i detta 
avseende den nyckelroll som medlen för 
Horisont Europa, Fonden för ett 
sammanlänkat Europa (FSE), särskilt FSE–
Energi och FSE–Digitalt, 
rymdprogrammet, programmet för ett 
digitalt Europa samt Fonden för en rättvis 
omställning spelar, som när så är möjligt 
bör kombineras med finansiering från Next 
Generation EU.

4. Europaparlamentet betonar att den 
digitala, sociala och ekologiska 
omställningen går hand i hand och måste 
beaktas på ett konsekvent sätt för att 
uppnå största möjliga effekt i kampen mot 
klimatförändringarna och vägen mot en 
mer hållbar ekonomi och ett mer hållbart 
samhälle. Parlamentet understryker vikten 
av att säkerställa tillräcklig finansiering för 
att bidra till en ekologisk och hållbar 
digital omställning till klimatneutralitet 
senast 2040 och för att forma Europas 
digitala årtionde. Parlamentet noterar i 
detta avseende den nyckelroll som medlen 
för Horisont Europa, Fonden för ett 
sammanlänkat Europa (FSE), särskilt FSE–
Energi och FSE–Digitalt, 
rymdprogrammet, programmet för ett 
digitalt Europa samt Fonden för en rättvis 
omställning spelar, som när så är möjligt 
bör kombineras med finansiering från Next 
Generation EU.

Or. en

Ändringsförslag 41
Paolo Borchia

Förslag till yttrande
Punkt 4

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4. Europaparlamentet understryker 
vikten av att säkerställa tillräcklig 
finansiering för att bidra till den dubbla 
omställningen till klimatneutralitet senast 
2050 och för att forma Europas digitala 
årtionde. Parlamentet noterar i detta 
avseende den nyckelroll som medlen för 
Horisont Europa, Fonden för ett 
sammanlänkat Europa (FSE), särskilt FSE–
Energi och FSE–Digitalt, 

4. Europaparlamentet understryker 
vikten av att säkerställa tillräcklig 
finansiering för att bidra till det primära 
målet att återuppbygga unionens ekonomi 
efter de stora förlusterna i fråga om 
sysselsättning och BNP till följd av 
pandemin. Parlamentet efterlyser 
dessutom tillräcklig finansiering för att 
göra det möjligt för små och medelstora 
företag att klara av den dubbla 
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rymdprogrammet, programmet för ett 
digitalt Europa samt Fonden för en rättvis 
omställning spelar, som när så är möjligt 
bör kombineras med finansiering från Next 
Generation EU.

omställningen till klimatneutralitet senast 
2050 och för att forma Europas digitala 
årtionde. Parlamentet noterar i detta 
avseende den nyckelroll som medlen för 
Horisont Europa, Fonden för ett 
sammanlänkat Europa (FSE), särskilt FSE–
Energi och FSE–Digitalt, 
rymdprogrammet, programmet för ett 
digitalt Europa spelar, som när så är 
möjligt bör kombineras med finansiering 
från Next Generation EU. Parlamentet 
beklagar att Fonden för en rättvis 
omställning inte kommer att kunna uppnå 
de mål den ursprungligen var avsedd att 
uppnå, också fråga om anställningsskydd.

Or. en

Ändringsförslag 42
Josianne Cutajar

Förslag till yttrande
Punkt 4

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4. Europaparlamentet understryker 
vikten av att säkerställa tillräcklig 
finansiering för att bidra till den dubbla 
omställningen till klimatneutralitet senast 
2050 och för att forma Europas digitala 
årtionde. Parlamentet noterar i detta 
avseende den nyckelroll som medlen för 
Horisont Europa, Fonden för ett 
sammanlänkat Europa (FSE), särskilt FSE–
Energi och FSE–Digitalt, 
rymdprogrammet, programmet för ett 
digitalt Europa samt Fonden för en rättvis 
omställning spelar, som när så är möjligt 
bör kombineras med finansiering från Next 
Generation EU.

4. Europaparlamentet understryker 
vikten av att säkerställa tillräcklig 
finansiering för att bidra till den dubbla 
omställningen till klimatneutralitet senast 
2050 och för att forma Europas digitala 
årtionde. Parlamentet noterar i detta 
avseende den nyckelroll som medlen för 
Horisont Europa, Fonden för ett 
sammanlänkat Europa (FSE), särskilt FSE–
Energi och FSE–Digitalt, 
rymdprogrammet, programmet för ett 
digitalt Europa samt Fonden för en rättvis 
omställning spelar, som när så är möjligt 
bör kombineras med finansiering från Next 
Generation EU. Parlamentet anser att 
särskild uppmärksamhet bör ägnas åt små 
och medelstora företag och 
uppstartsföretag för att göra det möjligt 
för dem att dra nytta av den miljömässiga 
och digitala omställningen.

Or. en
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Ändringsförslag 43
Robert Hajšel, Łukasz Kohut, Josianne Cutajar, Carlos Zorrinho, Dan Nica

Förslag till yttrande
Punkt 4

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4. Europaparlamentet understryker 
vikten av att säkerställa tillräcklig 
finansiering för att bidra till den dubbla 
omställningen till klimatneutralitet senast 
2050 och för att forma Europas digitala 
årtionde. Parlamentet noterar i detta 
avseende den nyckelroll som medlen för 
Horisont Europa, Fonden för ett 
sammanlänkat Europa (FSE), särskilt FSE–
Energi och FSE–Digitalt, 
rymdprogrammet, programmet för ett 
digitalt Europa samt Fonden för en rättvis 
omställning spelar, som när så är möjligt 
bör kombineras med finansiering från Next 
Generation EU.

4. Europaparlamentet understryker 
vikten av att säkerställa tillräcklig 
finansiering för att bidra till den dubbla 
omställningen när det gäller att uppfylla 
energi- och klimatmålen för 2030 och 
klimatneutralitet senast 2050 för att forma 
Europas digitala årtionde. Parlamentet 
noterar i detta avseende den nyckelroll som 
medlen för Horisont Europa, Fonden för ett 
sammanlänkat Europa (FSE), särskilt FSE–
Energi och FSE–Digitalt, 
rymdprogrammet, programmet för ett 
digitalt Europa samt Fonden för en rättvis 
omställning spelar, som när så är möjligt 
bör kombineras med finansiering från Next 
Generation EU.

Or. en

Ändringsförslag 44
Valérie Hayer, Christophe Grudler, Nils Torvalds, Martina Dlabajová, Nicola Danti, 
Iskra Mihaylova, Klemen Grošelj, Mauri Pekkarinen, Dominique Riquet

Förslag till yttrande
Punkt 4

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4. Europaparlamentet understryker 
vikten av att säkerställa tillräcklig 
finansiering för att bidra till den dubbla 
omställningen till klimatneutralitet senast 
2050 och för att forma Europas digitala 
årtionde. Parlamentet noterar i detta 
avseende den nyckelroll som medlen för 
Horisont Europa, Fonden för ett 
sammanlänkat Europa (FSE), särskilt FSE–
Energi och FSE–Digitalt, 

4. Europaparlamentet understryker 
vikten av att säkerställa tillräcklig 
finansiering för att bidra till den dubbla 
omställningen till klimatneutralitet senast 
2050 och för att forma Europas digitala 
årtionde. Parlamentet noterar i detta 
avseende den nyckelroll som medlen för 
Horisont Europa, Fonden för ett 
sammanlänkat Europa (FSE), särskilt FSE–
Energi och FSE–Digitalt, 
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rymdprogrammet, programmet för ett 
digitalt Europa samt Fonden för en rättvis 
omställning spelar, som när så är möjligt 
bör kombineras med finansiering från Next 
Generation EU.

rymdprogrammet, programmet för ett 
digitalt Europa samt Fonden för en rättvis 
omställning spelar, som när så är möjligt 
bör överensstämma med finansiering från 
Next Generation EU.

Or. en

Ändringsförslag 45
Elżbieta Kruk
för ECR-gruppen
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Izabela-Helena Kloc, Grzegorz Tobiszowski

Förslag till yttrande
Punkt 4a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4 a. Europaparlamentet understryker 
att varje åtgärd som påskyndar den 
dubbla omställningen bör åtföljas av 
motsvarande politik och konkreta 
åtgärder som syftar till att hantera de 
negativa effekterna som uppstår. 
Parlamentet betonar i detta avseende 
behovet av en stabil finansiering av 
system, såsom mekanismen för en rättvis 
omställning, som inrättats för att stödja 
drabbade territorier och samhällen, 
inbegripet kolregioner i omställning.

Or. en

Ändringsförslag 46
Giorgos Georgiou, Sandra Pereira, Marisa Matias, Sira Rego, Marc Botenga, Cornelia 
Ernst

Förslag till yttrande
Punkt 4a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4 a. Europaparlamentet påminner om 
betydelsen av forskning och innovation 
för att ta itu med den centrala 
utmaningen att hantera 
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klimatförändringarna i tid för att uppnå 
en ekonomi med nettonollutsläpp senast 
2050. Parlamentet anser att 
klimatrelaterade utgifter bör ökas 
avsevärt. Parlamentet vill därför se att 
unionens anslag från budgeten för Iter 
ska överföras till förnybara energikällor 
och energibesparingar.

Or. en

Ändringsförslag 47
Robert Hajšel
för S&D-gruppen
Łukasz Kohut, Ivo Hristov, Josianne Cutajar, Carlos Zorrinho, Dan Nica

Förslag till yttrande
Punkt 4a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4 a. Europaparlamentet välkomnar 
programmet ”Ett Europa rustat för den 
digitala tidsåldern” och efterlyser 
investeringar i digitalisering och digital 
konnektivitet för att tydligt definiera de 
digitala målen för 2030 och ta itu med 
utmaningar som rör cybersäkerhet, fritt 
flöde av data, säkerhet, ansvar och 
artificiell intelligens.

Or. en

Ändringsförslag 48
Christian Ehler
för PPE-gruppen
François-Xavier Bellamy, Tom Berendsen, Maria da Graça Carvalho, Massimiliano 
Salini, Pilar del Castillo Vera, Riho Terras, Hildegard Bentele, Maria Spyraki, 
Gheorghe Falcă, Pernille Weiss, Ioan-Rareş Bogdan, Cristian-Silviu Buşoi, Henna 
Virkkunen, Salvatore De Meo, Jerzy Buzek

Förslag till yttrande
Punkt 4a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag
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4 a. Europaparlamentet välkomnar det 
nya europeiska rymdprogrammet med en 
total budget på 14,8 miljarder euro för 
perioden 2021–2027. Parlamentet 
påminner om att rymden är en 
nyckelsektor för unionen, med en 
betydande spridningseffekt till andra 
ekonomiska sektorer, som främjar 
klimatomställningen och den digitala 
omställningen.

Or. en

Ändringsförslag 49
Paolo Borchia

Förslag till yttrande
Punkt 4a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4 a. Europaparlamentet efterlyser 
finansiering av projekt för koldioxidsnål 
teknik för att ge EU-medborgarna säker 
och överkomlig energiförsörjning.

Or. en

Ändringsförslag 50
Robert Hajšel
för S&D-gruppen
Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Dan Nica

Förslag till yttrande
Punkt 4b (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4 b. Europaparlamentet betonar vikten 
av paketet Fit for 55 på politikområden 
som förnybar energi, energieffektivitet 
och energiskatter, system för handel med 
utsläppsrätter och 
gränsjusteringsmekanismer, vilket kräver 
stora investeringar i energiinfrastruktur, 
energieffektivitet, sammanlänkningar och 
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produktion av förnybar energi. 
Parlamentet framhåller den viktiga roll 
som genomförandet av EU:s 
handlingsplan för den cirkulära 
ekonomin spelar för att uppnå 
ovannämnda politik.

Or. en

Ändringsförslag 51
Christian Ehler
för PPE-gruppen
François-Xavier Bellamy, Tom Berendsen, Maria da Graça Carvalho, Massimiliano 
Salini, Pilar del Castillo Vera, Riho Terras, Hildegard Bentele, Maria Spyraki, 
Gheorghe Falcă, Pernille Weiss, Ioan-Rareş Bogdan, Cristian-Silviu Buşoi, Henna 
Virkkunen, Salvatore De Meo, Jerzy Buzek

Förslag till yttrande
Punkt 4b (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4 b. Europaparlamentet understryker 
behovet av ett snabbt och fullständigt 
genomförande av Fonden för en rättvis 
omställning för att stödja en rättvis och 
socialt godtagbar energiomställning och 
mildra dess socioekonomiska effekter, 
samtidigt som den ekonomiska 
konkurrenskraften samt energitryggheten 
och överkomligheten upprätthålls.

Or. en

Ändringsförslag 52
Giorgos Georgiou, Sandra Pereira, Marisa Matias, Sira Rego, Marc Botenga, Cornelia 
Ernst

Förslag till yttrande
Punkt 4b (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4 b. Europaparlamentet påminner om 
att den klimatkris vi står inför kräver att 
radikala åtgärder vidtas. Parlamentet 
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anser att offentliga investeringar i 
förnybar energi bör uppmuntras för att 
påskynda energiomställningen.

Or. en

Ändringsförslag 53
Christian Ehler
för PPE-gruppen
Tom Berendsen, Maria da Graça Carvalho, Massimiliano Salini, Pilar del Castillo Vera, 
Riho Terras, Hildegard Bentele, Maria Spyraki, Gheorghe Falcă, Pernille Weiss, 
François-Xavier Bellamy, Ioan-Rareş Bogdan, Cristian-Silviu Buşoi, Henna Virkkunen, 
Salvatore De Meo, Jerzy Buzek

Förslag till yttrande
Punkt 4c (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4c. Europaparlamentet understryker 
att unionens program till stöd för den 
digitala omställningen, såsom 
programmet för ett digitalt Europa, FSE:s 
digitala del och Horisont Europa måste få 
tillräcklig finansiering för att skapa 
Europas digitala årtionde. Parlamentet 
understryker vikten av att säkerställa 
kontinuiteten i investeringarna i 
högpresterande datorsystem och 
kvantteknik, och efterlyser en lämplig 
finansieringsnivå för det gemensamma 
företaget för ett europeiskt 
högpresterande datorsystem, med tanke 
på de stora resurser som kommer att 
behövas för att utveckla det europeiska 
ekosystemet för högpresterande 
datorsystem, och för det fortsatta 
genomförandet av ambitionerna i 
kvantflaggskeppet.

Or. en

Ändringsförslag 54
Giorgos Georgiou, Sandra Pereira, Marisa Matias, Sira Rego, Marc Botenga, Cornelia 
Ernst
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Förslag till yttrande
Punkt 4c (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4c. Europaparlamentet anser att 
covid-19-utbrottets verkningar och 
konsekvenser förvärrade de ihållande 
bristerna i hälso- och sjukvårdssystemen 
och visade på behovet av offentliga 
investeringar i hälsoforskning för att 
säkerställa hälsa som en kollektiv 
nyttighet för alla och höja medborgarnas 
livskvalitet. Det krävs nya 
tillvägagångssätt för en hälso- och 
sjukvård där människan står i centrum. 
Parlamentet efterlyser därför ett starkare 
stöd i 2022 års budget för att säkerställa 
tillgång till vacciner av god kvalitet och 
offentliga hälso- och sjukvårdstjänster av 
god kvalitet för alla.

Or. en

Ändringsförslag 55
Christian Ehler
för PPE-gruppen
François-Xavier Bellamy, Maria da Graça Carvalho, Massimiliano Salini, Pilar del 
Castillo Vera, Pernille Weiss, Gheorghe Falcă, Maria Spyraki, Hildegard Bentele, Riho 
Terras, Tom Berendsen, Ioan-Rareş Bogdan, Cristian-Silviu Buşoi, Henna Virkkunen, 
Salvatore De Meo, Jerzy Buzek

Förslag till yttrande
Punkt 4d (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4d. Europaparlamentet betonar 
behovet av att stödja unionens 
konkurrenskraft och strategiska 
oberoende, välkomnar de ytterligare 
medel som tilldelades i förhandlingarna 
om den fleråriga budgetramen till 
InvestEU, och anser att finansieringen 
bör inriktas på långsiktiga investeringar 
för att bidra till EU:s ekonomiska 
återhämtning, och efterlyser i detta 
avseende tillräcklig finansiering för att 
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stödja små och medelstora företag, 
mikroföretag och uppstartsföretag, som 
har drabbats hårt av krisen.

Or. en

Ändringsförslag 56
Christian Ehler
för PPE-gruppen
Ioan-Rareş Bogdan, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek

Förslag till yttrande
Punkt 4e (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4e. Europaparlamentet betonar 
rekommendationen från de rådgivande 
grupperna för kol och stål att föra 
forskningsinvesteringar inom ramen för 
Kol- och stålforskningsfonden tillbaka sin 
historiska nivå, vilket motsvarar 60 
miljoner euro per år. Parlamentet noterar 
att investeringarna kommer att bidra till 
att det europeiska partnerskapet för rent 
stål blir framgångsrikt.

Or. en

Ändringsförslag 57
Rasmus Andresen
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till yttrande
Punkt 5

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5. Europaparlamentet kräver därför 
tillräcklig finansiering och personal för 
EU:s byråer, särskilt Acer och den nya 
rymdprogrambyrån.

5. Europaparlamentet kräver därför 
tillräcklig finansiering och personal för 
EU:s byråer, särskilt den nya 
rymdprogrambyrån och Acer, som har 
varit underfinansierad och 
underbemannad under många år, med 
risk för dess funktion och förmåga att 
utföra såväl sina uppgifter avseende 
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övervakning och insyn i marknaden som 
de ytterligare uppgifter som tilldelats den 
genom den senaste lagstiftningen, 
inklusive paketet om ren energi.

Or. en

Ändringsförslag 58
Paolo Borchia

Förslag till yttrande
Punkt 5

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5. Europaparlamentet kräver därför 
tillräcklig finansiering och personal för 
EU:s byråer, särskilt Acer och den nya 
rymdprogrambyrån.

5. Europaparlamentet kräver en 
noggrann bedömning av huruvida 
ytterligare finansiering och personal för 
EU:s byråer verkligen behövs för att de 
ska kunna utföra sina uppgifter, innan 
några nya finansiella åtaganden görs.

Or. en

Ändringsförslag 59
Valérie Hayer, Christophe Grudler, Nils Torvalds, Martina Dlabajová, Nicola Danti, 
Iskra Mihaylova, Klemen Grošelj, Mauri Pekkarinen, Dominique Riquet

Förslag till yttrande
Punkt 5

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5. Europaparlamentet kräver därför 
tillräcklig finansiering och personal för 
EU:s byråer, särskilt Acer och den nya 
rymdprogrambyrån.

5. Europaparlamentet kräver därför 
tillräcklig finansiering och personal för 
EU:s byråer, särskilt Acer, Berec, Enisa 
och den nya rymdprogrambyrån.

Or. en

Ändringsförslag 60
Valérie Hayer, Christophe Grudler, Nils Torvalds, Martina Dlabajová, Nicola Danti, 
Iskra Mihaylova, Klemen Grošelj, Mauri Pekkarinen, Dominique Riquet
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Förslag till yttrande
Punkt 5a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5 a. Europaparlamentet betonar 
behovet av att stödja Europas 
konkurrenskraft och industriella 
kapacitet, och betonar att man måste 
säkerställa betydande finansiering för att 
stödja små och medelstora företag, 
mikroföretag och uppstartsföretag som 
har drabbats hårt av krisen. Parlamentet 
understryker dessutom vikten av att stärka 
EU:s strategiska oberoende och den 
centrala roll som program såsom 
Europeiska försvarsfonden spelar i detta 
avseende, som behöver tid för att bli fullt 
operativ och som skyndsamt kräver ett 
stort belopp pengar.

Or. en


