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SUGGESTIES 

De Commissie industrie, onderzoek en energie verzoekt de ten principale bevoegde 

Begrotingscommissie onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen: 

1. is ernstig verontrust over de aanzienlijke verlagingen door de Raad van de bedragen op 

de ontwerpbegroting 2015 van de Commissie, met name op belangrijke strategische 

terreinen als innovatie, met inbegrip van innovatie op sociaal terrein, onderzoek, 

ruimtevaart, infrastructuur, kmo's en energie, met name energiezekerheid, waarvoor 

aanzienlijke investeringen nodig zijn in energie-infrastructuur, energie-efficiëntie, 

interconnectie en productie van hernieuwbare energie; is er ten stelligste van overtuigd 

dat, willen wij ervoor zorgen dat wij de economische crisis zo snel mogelijk achter ons 

laten, er geen bezuinigingen moeten doorgevoerd, maar dat er juist een ruime en 

ambitieuze verhoging van de bedragen ten opzichte van de door de Commissie 

voorgestelde ontwerpbegroting nodig is; is van mening dat de voorgestelde verlagingen 

negatieve gevolgen kunnen hebben voor het concurrentievermogen en de groei in de EU;  

 

2. is bezorgd over het feit dat op dit moment reeds aanzienlijke bedragen waar de Raad 

tijdens de onderhandelingen over het MFK mee had ingestemd, op de begroting voor 

2015 ontbreken voor wat betreft de betalingen en dat de voorgestelde verlagingen deze 

situatie nog zullen verergeren, hetgeen afbreuk zal doen aan de doeltreffendheid van EU-

programma's; benadrukt dat alle maatregelen moeten worden genomen om de Unie in 

staat te stellen haar verplichtingen na te komen en vertragingen bij betalingen aan 

belanghebbenden als onderzoekers, universiteiten , kmo's en ondernemers te voorkomen; 

roept daarom op tot volledige wederopneming van de ontwerpbegroting van de 

Commissie en tot het vrijmaken van meer middelen voor terreinen die van strategisch 

belang zijn voor mededinging, duurzaamheid, groei en nieuwe banen; 

 

3. verbaast zich er hogelijk over dat de staatshoofden en regeringsleiders bij ieder 

topoverleg benadrukken hoe belangrijk de EU-begroting is voor het bevorderen van groei 

en werkgelegenheid, terwijl de Raad op precies deze gebieden voortdurend bezuinigingen 

op de EU-begroting voorstelt; herinnert de Raad eraan dat tijdens de onderhandelingen 

over het MFK is overeengekomen om voor een aantal programma 's te voorzien in 

vroegtijdige financiering; is van oordeel dat de drastische verlaging van de vastleggings- 

en betalingskredieten van rubriek a niet in overeenstemming is met het compromis dat 

hierover is bereikt; 

 

4. maakt zich zorgen over het voorstel van de Raad om in rubriek 1a de 

vastleggingskredieten te verlagen met 1,85% en de betalingskredieten met 8,57%; acht 

deze verlagingen volstrekt onaanvaardbaar omdat de marges in het MFK volledig 

gebruikt moeten worden om het herstel van de economie te ondersteunen en alle nog 

openstaande rekeningen te betalen; 

 

5. acht het, gelet op het feit dat 99% van de ondernemingen in de EU micro-, kleine en 

middelgrote ondernemingen zijn en dat deze ondernemingen de afgelopen jaren 80% van 
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de nieuwe banen in de EU hebben gegenereerd, van groot belang om deze 

ondernemingen meer steun te verlenen en daarmee hun concurrentievermogen in een 

stabiel ondernemingsklimaat te versterken, de invloed op de markt van grote 

ondernemingen die een dominante marktpositie innemen te verminderen, 

ondernemerschap te stimuleren en ondernemers te helpen bij het opzetten en het 

ontwikkelen van kmo's;   

 

6. verzoekt om een verhoging van de kredieten in de begrotingsonderdelen met betrekking 

tot de steun aan micro-, kleine en middelgrote ondernemingen en coöperaties en verlangt 

dat 40% van de onder deze begrotingsonderdelen vastgelegde bedragen specifiek 

bestemd worden voor rechtstreekse steun ter bevordering van solide groei en de 

duurzame ontwikkeling van micro-, kleine en middelgrote ondernemingen en coöperaties, 

om deze in staat te stellen het hoofd te bieden aan de steeds hoger wordende 

productiekosten en gelijke tred te houden met de ontwikkelingen in de huidige 

kennismaatschappij en de ontwikkelingen op het gebied van evenwichtige economische 

groei, met name in de lidstaten waar veel micro-, kleine en middelgrote ondernemingen 

failliet zijn gegaan vanwege de financiële crisis;  

 

7. benadrukt dat het belangrijk is de kloof te dichten tussen entiteiten die als excellent 

worden beschouwd en entiteiten die deze status niet bezitten, teneinde te waarborgen dat 

ook wetenschap en onderzoek gesteund wordt in instituten die weliswaar niet als 

excellent worden beschouwd, maar daar wel aan werken, of dat niveau kunnen bereiken 

door middel van samenwerking met andere instituten van topkwaliteit; dringt erop aan in 

het kader van Horizon 2020 te blijven streven naar een evenwichtiger verdeling van de 

kredieten, teneinde de huidige situatie, die is ontstaan tijdens eerdere kaderprogramma's 

voor onderzoek, verder te verbeteren; 

 

8. herinnert eraan dat meerjarige programma ' s als Horizon 2020, COSME , CEF en EaSI 

van wezenlijk belang zijn voor het bereiken van de doelstellingen van de Europa 2020-

strategie en daarmee voor het waarborgen van een stabiele groei in de EU; is van mening 

dat een goede werking van de programma's tevens van wezenlijk belang is voor een 

doeltreffende absorptie van de middelen van het totale MFK; wijst erop dat meerdere van 

de essentiële programma's nog in de startfase verkeren en dat de uitvoering van deze 

programma's zo snel mogelijk op gang moet komen; wijst op de potentiële meerwaarde 

van EU-programma's; denkt dat de begroting 2015 bepalend zal zijn voor het welslagen 

van de nieuwe meerjarenprogramma's voor de periode 2014-2020; benadrukt dat de 

begroting 2015 daarom moet voorzien in alle nodige maatregelen, zoals het vervroegen 

van investeringen door de vervroegde toewijzing van vastleggingen, om te waarborgen 

dat de programma's zo snel mogelijk op kruissnelheid komen; 

 

9. wijst erop dat innovatie door kmo's een belangrijke rol kan spelen bij het economisch 

herstel van de EU; verwacht dat de Commissie in verband met het mkb-instrument in het 

kader van het Horizon 2020-programma aan haar juridische en begrotingsverplichtingen 

voldoet en dringt er bij de Raad op aan de Commissie hiertoe in de gelegenheid te stellen 
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door hiervoor voldoende financiële middelen beschikbaar te stellen; verzoekt de 

Commissie om met ingang van 2016 voor het mkb-instrument een afzonderlijke 

begrotingslijn in te voeren, om op die manier het budgettair toezicht en de 

begrotingscontrole gemakkelijker te maken en bij de tenuitvoerlegging van het 

instrument een daadwerkelijke bottom-upaanpak te garanderen; 

 

10. benadrukt dat de belangrijkste Europese ruimtevaartprogramma's, zoals Galileo en 

Copernicus, een cruciale rol spelen bij het bevorderen van innovatie, groei en 

concurrentievermogen en in de toekomst tevens een rol kunnen gaan spelen bij de 

dagelijkse dienstverlening aan Europese burgers; wijst op de grote mogelijkheden die de 

ruimtevaartsector kmo's biedt; 

 

11. is van mening dat de tenuitvoerlegging van de Europa 2020-strategie , die van essentieel 

belang is voor het verwezenlijken van de klimaatdoelstellingen en die erop gericht is om 

groei en werkgelegenheid te bevorderen in de sectoren hernieuwbare energie en 

koolstofarme technologieën, een verbeterde governance vereist, alsmede nauwere 

coördinatie tussen de EU, de lidstaten en de regio's en overleg met vertegenwoordigers 

uit het bedrijfsleven en van onderzoeksinstellingen; roept ertoe op te streven naar zoveel 

mogelijk synergie tussen EU-middelen en flexibele, op de desbetreffende sector gerichte 

financieringsinstrumenten, alsmede tussen uitgaven op Europees en nationaal niveau; 

 

12. wijst erop dat herindustrialisering, met niet alleen aandacht voor concurrentievermogen, 

maar ook voor sociale inclusie en duurzaamheid, van wezenlijk belang is voor het 

stimuleren van groei en het creëren van banen en dat de industrie tegen 2020 20% van het 

Europese bbp voor haar rekening moet nemen, en dat dit doel bereikt moet worden door 

het zakelijke milieu voor bedrijven, en dan met name kmo's, te verbeteren, en door de 

ontwikkeling te steunen van een sterke, duurzame industriële basis die in staat is op 

mondiaal niveau te concurreren ; merkt op dat EU-middelen ertoe kunnen bijdragen dat 

de investeringen in de Europese industrie op peil blijven, om zo de herindustrialisering en 

het herstel van Europa te bevorderen, en dat daarom verdere bezuinigingen op 

investeringen op het gebied van onderzoek, innovatie en infrastructuur ten behoeve van 

de Europese industrie zouden leiden tot een aanzienlijk trager economisch herstel van de 

EU;  

 

13. benadrukt het belang van hernieuwbare energie en energiezuinige technologieën, omdat 

zij ervoor zorgen dat Europa op het gebied van onderzoek en innovatie alsmede bij de 

productie van deze technologieën voorop loopt, en daarmee bijgedragen aan het 

concurrentievermogen van Europa op de lange termijn; benadrukt dat het, om een 

bijdrage te leveren aan het tegengaan van klimaatverandering, belangrijk is voldoende te 

investeren in bovengenoemde technologieën en wijst erop dat deze investeringen ook 

zullen bijdragen aan de totstandkoming in Europa van nieuwe duurzame bedrijven en 

hoogwaardige, goed betaalde banen in groeisectoren; 

 



 

PE537.273v02-00 6/7 AD\1035008NL.doc 

NL 

14. is ingenomen met het maatregelenpakket "circulaire economie" dat de Commissie op 2 

juli 2014 heeft gepubliceerd1; dringt erop aan dat er voldoende middelen beschikbaar 

worden gesteld voor de activiteiten in dit kader; 

 

15. roept op tot het beschikbaar stellen van afdoende financiering voor alle EU-organen die 

een bijdrage leveren aan het bevorderen van het concurrentievermogen en de groei van 

Europa, zoals onder andere het Europees Instituut voor innovatie en technologie, alsmede 

voor de uitvoerende agentschappen, om ze in staat te stellen de hun door de 

wetgevingsautoriteit toegewezen taken naar behoren te kunnen uitvoeren. 

                                                 
1 Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal 

Comité en het Comité van de Regio's van 2 juli 2014: Naar een circulaire economie: Een afvalvrij programma 

voor Europa (COM(2014)0398). 
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