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FÖRSLAG

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

1. Europaparlamentet 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.

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. 

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. 

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. 

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


