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SUGGESTIES 

De Begrotingscommissie verzoekt de ten principale bevoegde Commissie industrie, 

onderzoek en energie onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen: 

A. overwegende dat in het kader van de Europa 2020-strategie ernaar wordt gestreefd 3 % 

van het bbp van de EU aan onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten te besteden; 

B. overwegende dat het mogelijk maken van wetenschappelijke excellentie de belangrijkste 

pijler van Horizon 2020, het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie, blijft; 

C. overwegende dat elke aan onderzoek en innovatie bestede euro naar schatting circa 

11 EUR aan directe en indirecte economische effecten oplevert, in de vorm van innovaties 

en nieuwe technologieën en producten1; 

D. overwegende dat EU-investeringen in grensverleggend onderzoek en innovatie van 

essentieel belang zijn, aangezien onderzoeks- en innovatieactiviteiten aanzienlijke 

toegevoegde waarde opleveren, het concurrentievermogen van de hele EU verhogen en 

het pad effenen voor economische groei en het scheppen van banen; 

1. wijst op de succesvolle tenuitvoerlegging van Horizon 2020, zoals blijkt uit het stijgende 

aantal ingediende voorstellen, waarvan een groot deel van hoge kwaliteit is, de 

vereenvoudiging van de interne procedures en de vermindering van de 

subsidietoekenningstermijn; benadrukt dat de vereenvoudiging van de procedures, de 

optimalisering van de interne procedures en de vermindering van de 

subsidietoekenningstermijn alsook goede begrotingspraktijken voor deelnemers en 

agentschappen onder Horizon 2020 aanzienlijk zijn verbeterd; vraagt dat in het negende 

kaderprogramma verdere verbeteringen in deze zin worden uitgevoerd om te zorgen voor 

een eenvoudige, duidelijke structuur die toegankelijk is voor alle deelnemers; vraagt dat 

het zeer succesvolle, op subsidies en financieringsinstrumenten gebaseerde 

financieringsstelsel wordt voortgezet om het concurrentievermogen van Europese 

onderzoeksinstellingen en -bedrijven in stand te houden in een steeds fellere globale 

omgeving; 

2. is ingenomen met de nadruk die in het programma wordt gelegd op kmo's, met hun 

grotere deelname en met de uitstekende absorptie van de begroting voor kmo's in het 

programma; is niettemin van mening dat het door de Commissie gestelde doel van 

8,65 miljard EUR voor deelname van kmo's onvoldoende is; verzoekt om kwantitatief en 

kwalitatief ambitieuzere doelstellingen; vraagt de Commissie nieuwe methodes voor de 

coördinatie van acties van Cosme, de nieuwe Europese Innovatieraad en Horizon 2020 te 

zoeken en voor te stellen teneinde de resterende belemmeringen voor de deelname van 

kmo's te verwijderen en het programma beter te promoten bij kmo's; 

3. herinnert eraan dat om op basis van ideeën en onderzoek competitieve producten en 

diensten te creëren, het essentieel is te investeren in de vooruitgang en modernisering van 

wetenschap, technologie en ondernemingsklimaat, partnerschappen tussen openbare 

                                                 
1 Europese Commissie, 2015, Commitment and Coherence – evaluatie ex post van het zevende kaderprogramma 

van de EU, blz. 5. 
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instellingen en de particuliere sector te ontwikkelen en de academische wereld te 

betrekken bij ontwikkelingsprocessen om de resultaten van wetenschappelijk onderzoek af 

te stemmen op de maatschappelijke behoeften; 

4. benadrukt dat financiering van de EU nationale inspanningen niet kan vervangen en roept 

de lidstaten op de tendens om te besparen op middelen voor onderzoek en innovatie te 

keren; is van mening dat dit heeft geleid tot een groter aantal aanvragen en heeft 

bijgedragen tot het lagere succespercentage van de voorstellen; 

5. stelt met grote bezorgdheid vast dat het succespercentage van Horizon 2020, waarbij 

slechts ongeveer een op de vier hoogwaardige voorstellen financiering heeft ontvangen, 

aanzienlijk is gedaald ten opzichte van de voorganger (KP7) in de vorige periode; 

herinnert eraan dat als alle 25 000 hoogwaardige voorstellen gefinancierd hadden moeten 

worden, 41,6 miljard EUR extra nodig was geweest in de eerste twee jaren van Horizon 

20201; betreurt het dat de EU deze kansen om op kennis gebaseerde, duurzame en 

inclusieve groei te leveren, zoals bepaald in de Europa 2020-strategie, misloopt; 

6. merkt op dat de ESI-fondsen en Horizon 2020 doeltreffender gepland moeten worden 

zodat ze elkaar zo goed mogelijk kunnen aanvullen; 

7. benadrukt de begrotingsdruk waarmee het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie 

van de Unie wordt geconfronteerd; betreurt het negatieve effect dat de betalingscrisis in de 

EU-begroting had op de tenuitvoerlegging van het programma tijdens de eerste jaren van 

het huidige MFK; wijst onder meer op de kunstmatige vertraging die voor oproepen in 

2014 oploopt tot 1 miljard EUR en de aanzienlijke daling van het niveau van 

voorfinanciering voor de nieuwe programma's; benadrukt in dit verband dat in 

overeenstemming met artikel 15 van de MFK-verordening in 2014-2015 een 

"frontloading"-operatie van financiële middelen voor Horizon 2020 werd uitgevoerd; 

benadrukt dat deze "frontloading"-operatie volledig werd geabsorbeerd door het 

programma, waaruit de sterke prestatie ervan en de capaciteit om nog meer te absorberen 

blijken; wijst erop dat deze "frontloading"-operatie niet tot een wijziging van het 

totaalpakket aan financiële middelen voor deze programma's heeft geleid, maar wel tot 

minder kredieten gedurende de tweede helft van het MFK; vraagt de twee armen van de 

begrotingsautoriteit en de Commissie te zorgen voor een gepast niveau van 

betalingskredieten in de komende jaren en elke inspanning te leveren om een nieuwe 

betalingscrisis tegen de laatste jaren van het huidige MFK te voorkomen;  

8. dringt er bij de Commissie op aan ervoor te zorgen dat de doelstellingen voor het aandeel 

van de financiële bijdrage van de EU met betrekking tot klimaat en duurzaamheid in 

Horizon 2020 worden bereikt; 

9. betreurt het dat bij Horizon 2020 2,2 miljard EUR wordt bespaard om aan het Europees 

Fonds voor strategische investeringen te verstrekken; benadrukt het engagement van het 

Parlement om de negatieve gevolgen van dergelijke besparingen in de jaarlijkse 

begrotingsprocedure te verzachten; herinnert aan zijn standpunt dat nieuwe programma's 

door vers geld in de begroting moeten worden gefinancierd; vraagt dat bij het volgende 

MFK wordt overwogen de middelen van het KP9 te verhogen met de naar het EFSI 

                                                 
1 Europese Commissie, 2016, Horizon 2020 Monitoring Report 2015, blz. 11. 
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overgehevelde fondsen om deze kwesties ten dele aan te pakken; 

10. merkt op dat in Horizon 2020 en het volgende KP rekening zal moeten worden gehouden 

met het vertrek van het VK uit de EU, dat het VK een derde land zal worden en dat er 

voorwaarden zullen zijn verbonden aan een verdere deelname van het Verenigd 

Koninkrijk; wenst dat er spoedig oplossingen zullen kunnen worden gevonden gezien de 

leiderspositie van het VK op het vlak van onderzoek en innovatie en de belangrijke rol 

van het VK voor wetenschappelijke samenwerking in de EU; 

11. vestigt de aandacht op het enorme onbenutte potentieel van onderzoek en innovatie en op 

het feit dat wetenschappelijk talent moet worden behouden; benadrukt dat financiering 

voor fundamenteel onderzoek op het vlak van excellent wetenschappelijk en industrieel 

leiderschap moet worden versterkt; betreurt het dat bestaande programma's, zoals het 

programma "Toekomstige en opkomende technologieën", de Marie Skłodowska-Curie-

acties en innovatie en kmo's, overvraagd zijn; vraagt dat in universiteiten starterscentra 

worden opgericht om startende ondernemingen en zelfstandig ondernemerschap te 

ontwikkelen; moedigt de Unie aan in de toekomst te blijven werken aan zeer ambitieuze 

financieringsprogramma's; dringt er bij de lidstaten op aan de financiële middelen voor 

alle overvraagde programma's te verhogen; 

12. is verheugd over de invoering van de Europese Innovatieraad en vraagt de Commissie met 

een analyse te komen van de manier waarop de Europese Innovatieraad de bestaande 

onderzoeksprogramma's veeleer aanvult dan er afbreuk aan doet; 

13. benadrukt dat het ambitieuze doel van Horizon 2020 om van de EU een economische 

wereldleider en een op onderzoek en innovatie gebaseerde maatschappij te maken, moet 

worden weerspiegeld in de EU-begroting. 
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