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SUGGESTIES 

De Commissie industrie, onderzoek en energie verzoekt de bevoegde Begrotingscommissie 

onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen: 

1. wijst de door de Raad voorgestelde bezuinigingen van 3,61 % op de 

vastleggingskredieten en van 0,22 % op de betalingskredieten ten opzichte van het 

voorstel van de Commissie voor de begrotingsonderdelen die onder de bevoegdheid van 

ITRE vallen in rubriek 1a van de Uniebegroting 2019, af; neemt nota van de verhoging 

in het voorstel van de Commissie van de vastleggingskredieten met 3,9 % en van de 

betalingskredieten met 1,8 % ten opzichte van de begroting 2018 voor 

begrotingsonderdelen die onder de bevoegdheid van ITRE vallen in rubriek 1a van de 

Uniebegroting; is ingenomen met de nadruk die in de algemene begroting 2019 wordt 

gelegd op groei, innovatie, concurrentievermogen, digitalisering. duurzaamheid, 

klimaatverandering, de overgang naar een zeer energie-efficiënte en op hernieuwbare 

energiebronnen gebaseerde economie in overeenstemming met de Overeenkomst van 

Parijs, en op het succes van jonge en vrouwelijke onderzoekers en ondernemers; 

2. is van mening dat onderzoek, kmo's en concurrentievermogen een doorslaggevende 

bijdrage zullen blijven leveren aan het scheppen van banen en groei in de hele Unie; is 

van mening dat de begroting die in 2019 aan de succesvolle programma's Horizon 2020 

en Cosme wordt toegewezen, moet volstaan om hun voortbestaan te waarborgen; 

3. onderstreept dat het noodzakelijk is om een leidende positie te verwerven op het gebied 

van innovatie en baanbrekende technologieën; betreurt daarom de aanzienlijke 

verlaging door de Raad van de vastleggingskredieten met 0,3 miljard EUR en van de 

betalingskredieten met 18 miljoen EUR voor het gemeenschappelijk strategisch kader 

voor onderzoek en innovatie, met zeer negatieve gevolgen voor Horizon 2020; betreurt 

in het bijzonder de bezuinigingen op de betrokken begrotingsonderdelen zoals 

"Stimuleren van onderzoek in toekomstige en opkomende technologieën" en 

"Versterken van Europese onderzoeksinfrastructuren", die ertoe dienen de 

levensstandaard te verhogen, de toegang tot kennis te verbeteren en sociale en 

economische ontwikkeling te bevorderen; neemt nota van de voorgestelde verhoging 

met 8,5 % van de vastleggingskredieten voor Horizon 2020 voor de algemene begroting 

2019 in het voorstel van de Commissie; herinnert aan de ernstige onderfinanciering van 

Horizon 2020 in het kader van het MFK 2014-2020, met een lager percentage 

goedgekeurde aanvragen dan in de vorige MFK-periode tot gevolg (11,6 % en slechts 

3 % voor sommige programma's), wat betekent dat minder kwalitatief hoogwaardige 

projecten op het gebied van onderzoek en innovatie Uniefinanciering ontvangen; uit 

daarom nogmaals zijn ernstige bezorgdheid over het weinig ambitieuze 

financieringsniveau voor Horizon Europa dat door de Commissie voor het volgende 

MFK is voorgesteld, en wil tijdens de komende onderhandelingen over het MFK 2021-

2027 voor dit programma een absoluut minimum waarborgen van 120 miljard euro in 

prijzen van 2018 en beklemtoont zijn standpunt dat de klimaatuitgaven, gezien de 

Overeenkomst van Parijs, drastisch moeten stijgen in vergelijking met het huidige 

MFK; 

4. is van mening dat de EU-begroting 2019 moet worden gebruikt om alle relevante 

instrumenten te ondersteunen die jeugdwerkloosheid, met name in de economisch 
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achtergebleven regio's van de EU, aanpakken, door vooral digitale en 

ondernemersvaardigheden te bevorderen; 

5. erkent het belang en het succes van het Europees Fonds voor strategische investeringen 

(EFSI); herinnert eraan dat om aanvullende financiering voor het EFSI te waarborgen, 

de financiering voor Horizon 2020 moest worden verlaagd; benadrukt dat de algemene 

begroting van de Unie niet moet worden gebruikt voor de financiering van nieuwe 

initiatieven ten koste van bestaande EU-programma's en -maatregelen; is voornemens 

de tijdens de EFSI-onderhandelingen door het Parlement gedane belofte gestand te doen 

om het effect op dit programma zo veel mogelijk te beperken en de kredieten voor de 

getroffen begrotingsonderdelen in 2019 te verhogen; 

6. herinnert eraan dat uitgebreide synergieën tussen de CEF-Vervoer en de CEF-Digital 

moeten worden bevorderd om de financiële hefboomwerking voor projecten ter 

versterking van de digitalisering van de TEN-V-corridors te maximaliseren; 

7. benadrukt dat het van groot belang is om de energie-unie te voltooien en tegelijkertijd 

de Europese klimaatdoelen te behalen door de Overeenkomst van Parijs en de 

duurzaamheidsdoelstellingen van de VN te verwezenlijken; wijst erop dat het Europees 

Parlement in zijn verslag inzake versnelling van de innovatie op het gebied van schone 

energie (2017/2084(INI)) heeft aangedrongen op grotere samenhang tussen de 

verbintenissen van de Unie uit hoofde van de Overeenkomst van Parijs en haar 

financieringsbeleid ten aanzien van de vijf elkaar ondersteunende dimensies van de 

energie-unie; herinnert in dit verband aan het beginsel "voorrang voor energie-

efficiëntie" alsook aan de doelstelling van de Unie om de leider op het gebied van 

hernieuwbare energie te worden; dringt er bij de Commissie op aan te zorgen voor de 

vereiste financiering voor investeringen op deze terreinen en op het gebied van 

duurzame ontwikkeling en om aldus energiearmoede te bestrijden en een rechtvaardige 

overgang te bevorderen, en een gelijk speelveld te waarborgen voor de industrie tijdens 

de overgang naar schonere productieprocessen, teneinde in 2050 tot een volledig 

koolstofvrije economie te komen; is in dit verband ingenomen met de ramingen van de 

Commissie dat de klimaatuitgaven 20,1 % van de begroting 2019 zullen bedragen, maar 

herinnert eraan dat dit voorstel slechts zal resulteren in een percentage van 19,3 % van 

de Uniebegroting voor klimaatgerelateerde maatregelen gedurende de periode 2014-

2020; is van mening dat om deze doelen te behalen, de nodige middelen in de CEF 

behouden moeten blijven; is bezorgd over de drastische verlagingen door de Raad van 

de vastleggingen en betalingen van de CEF-Energie; 

8. is zich bewust van het grote belang van de begrotingsonderdelen inzake 

maatschappelijke uitdagingen, en meer in het bijzonder het begrotingsonderdeel voor de 

verbetering van gezondheid en welzijn gedurende het hele leven, die ten doel hebben de 

levensstandaard in de Unie te verbeteren; spoort de Commissie ertoe aan de financiering 

van deze doelen op peil te houden en betreurt de door de Raad voorgestelde 

bezuinigingen; 

9. benadrukt dat de doelstellingen van de digitale interne markt moeten worden 

verwezenlijkt om de digitalisering van de Unie en de digitale inclusie van de Europese 

economie, publieke sector en burgers te bevorderen; erkent in dit verband het belang 

van initiatieven zoals WIFI4EU; betreurt de bezuinigingen van de Raad in verband met 
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dit initiatief; 

10. benadrukt dat kmo's een essentieel onderdeel van de Europese economie vormen 

aangezien zij een groot aantal mensen werk bezorgen in de Unie, en acht het 

noodzakelijk om een kmo-vriendelijk ondernemersklimaat te creëren, alsook om 

clusters en netwerken van kmo's te ondersteunen; merkt echter met grote bezorgdheid 

op dat de Raad wil bezuinigen op het kmo-instrument, waarmee tegenstrijdige signalen 

aan Europese ondernemingen worden afgegeven; 

11. neemt nota van het industrieel ontwikkelingsprogramma voor de Europese defensie 

(EDIDP); benadrukt dat een dergelijke activiteit met nieuwe middelen moet worden 

bekostigd gezien haar aanzienlijke impact op de begroting van de Unie; is bezorgd over 

de bezuinigingen van de Raad op de CEF en de Europese ruimtevaartprogramma's zoals 

Leiderschap in de ruimte en Copernicus, om het EDIDP te financieren, aangezien geen 

financiële middelen mogen worden weggehaald bij civiele programma's om 

programma's op defensiegebied te steunen; 

12. benadrukt dat de Europese mobiliteitssector moet worden hervormd om het vervoer in 

de Unie duurzaam, schoon en concurrerend te maken, om de Europese automobielsector 

klaar te stomen voor de toekomst en om onze klimaatdoelen te halen; onderstreept 

daarom dat er in voldoende financiering moet worden voorzien voor de programma's 

die deze doelen ondersteunen, zoals CEF-Vervoer en de gemeenschappelijke 

onderneming brandstofcellen en waterstof 2 (FCH 2); is in dit verband bezorgd over de 

bezuinigingen van de Raad op deze programma's; 

13. herinnert aan het belang van voldoende financiële en personele middelen voor alle 

agentschappen die onder de bevoegdheid van ITRE vallen, om te waarborgen dat zij 

hun taken naar behoren kunnen uitvoeren; benadrukt dat de personeelsinkrimping van 

5 % en de "herindelingspool" met deze algemene begroting worden beëindigd en dringt 

er bij de Commissie op aan soortgelijke maatregelen in de toekomst achterwege te laten; 

herhaalt dat wanneer de taken van de desbetreffende agentschappen toenemen, de 

middelen dienovereenkomstig moeten worden verhoogd; is in dit verband ingenomen 

met de uitbreiding van het personeel van de agentschappen Enisa en GSA; merkt 

bezorgd op dat deze uitbreiding onvoldoende is en dringt eveneens aan op een 

personeelsuitbreiding voor ACER, zodat dit agentschap zijn mandaat kan vervullen, 

onder meer door zeer gespecialiseerde deskundigen in dienst te nemen en een planning 

te maken met betrekking tot zijn toekomstige taken en bevoegdheden; 

14. onderstreept dat, aangezien het Verenigd Koninkrijk heeft verklaard te zullen bijdragen 

aan de begrotingen van 2019 en 2020, de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit 

de Unie naar verwachting geen rechtstreekse gevolgen zal hebben voor programma's die 

onder bevoegdheid van ITRE vallen; 

15. benadrukt dat indien de Unie haar wettelijke en politieke verbintenissen inzake 

betalingskredieten niet nakomt, dit haar betrouwbaarheid ernstig zou schaden en 

ernstige negatieve gevolgen zou hebben voor het vertrouwen in het vermogen van de 

Unie-instellingen om hun rol te vervullen; benadrukt dat dit wordt versterkt door het feit 

dat de Unie het einde van het huidige MFK nadert en dat de tenuitvoerlegging van de 

meerjarenprogramma's daarom snel moet plaatsvinden; 
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