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SUGGESTIES

De Commissie industrie, onderzoek en energie verzoekt de ten principale bevoegde 
Begrotingscommissie onderstaande suggesties in haar verslag op te nemen:

1. benadrukt dat het MFK 2021-2027 niet in volume mag afnemen ten opzichte van de 
niveaus van 2020, zelfs in het geval van een brexit, en dat nieuwe EU-initiatieven gepaard 
moeten gaan met nieuwe en toereikende financiële middelen en volgens de 
medebeslissingsprocedure moeten worden behandeld; onderstreept dat vooral de politieke 
prioriteiten van de Europese Unie voor de lange termijn, zoals het stimuleren van 
werkgelegenheid en groei, het verwezenlijken van een op de toekomst gerichte en 
concurrerende Europese industrie, de strijd tegen klimaatverandering door middel van de 
overgang naar een koolstofarme economie met voldoende middelen moeten worden 
gesteund en de aandachtsgebieden moeten blijven binnen het nieuwe MFK-programma;

2. benadrukt dat de volledige eerbiediging van de rechtsstaat een essentiële voorwaarde is 
voor goed financieel beheer en doeltreffende EU-financiering; steunt daarom het nieuwe 
mechanisme waardoor de Commissie in staat zou worden gesteld doeltreffende en 
passende maatregelen te nemen in het geval er risico op financieel verlies ontstaat door 
fundamentele tekortkomingen met betrekking tot de rechtsstaat in een lidstaat, met 
bijzondere aandacht voor grootschalige corruptie;

3. verzoekt om een duidelijke methode voor de presentatie van cijfers op basis van constante 
prijzen;

4. herinnert eraan dat het financieringsbeleid en de financieringsprojecten in 
overeenstemming moeten zijn met de klimaat- en energiedoelstellingen en de 
verbintenissen die in het kader van de Overeenkomst van Parijs zijn aangegaan; dringt aan 
op een verhoging van de vastleggingen voor klimaatdoelstellingen tot 30 % 
klimaatgerelateerde uitgaven voor de volgende MFK-periode 2021-2027 teneinde de 
overgang naar een koolstofneutrale economie tegen 2050 te faciliteren en te waarborgen;

5. herhaalt het verzoek van het Parlement om een verhoging van de totale begroting met ten 
minste 120 miljard EUR in constante prijzen voor Horizon Europa teneinde passend te 
kunnen reageren op maatschappelijke uitdagingen, om het mondiale 
concurrentievermogen, het welzijn van mensen en het wetenschappelijk en industrieel 
leiderschap van Europa te waarborgen en bij te dragen aan het verwezenlijken van de 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen en de doelstellingen van de Overeenkomst van 
Parijs; onderstreept dat het noodzakelijk is dat de investeringen van Horizon Europa zich 
richten op het onderzoeken, ontwikkelen en in de samenleving brengen van 
technologische en niet-technologische oplossingen voor urgente maatschappelijke 
uitdagingen zoals de strijd tegen klimaatverandering en de overgang naar duurzame en 
hernieuwbare energie, een energie- en grondstofefficiënte, gifstofvrije circulaire 
economie, duurzame voedsel- en landbouwpraktijken en betaalbare gezondheidszorg en 
geneesmiddelen; is ingenomen met de mogelijkheid om financiële toewijzingen voor 
programma's van het ene fonds naar het andere over te hevelen, die bij de verordening 
houdende gemeenschappelijke bepalingen is ingevoerd, en spoort alle gebieden aan om 
hun onderzoekspotentieel te ontwikkelen; is van mening dat de voorwaarden en 
mechanismen voor dergelijke overdrachten verder moeten worden uitgewerkt om ervoor 
te zorgen dat zij verenigbaar zijn met de structuurfondsen en om dubbele audits te 
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vermijden; onderstreept dat de financiële ondersteuning van Horizon Europa toegankelijk 
moet worden gemaakt voor begunstigden via een snel bottom-upproces dat minder 
bureaucratisch is, en door technische bijstandsdiensten te verlenen die de begunstigden 
naar de meest geschikte middelen leiden; is bovendien van mening dat synergieën met 
andere programma's en financieringsinstrumenten moeten worden aangemoedigd, terwijl 
naar maximale administratieve vereenvoudiging wordt gestreefd;

6. meent, vooral met het oog op het ambitieniveau om Horizon Europa flexibeler te maken, 
dat de uitgavenprioriteiten van elk programma moeten worden vastgelegd in de wetgeving 
van het kaderprogramma en niet in het akkoord over het MFK;

7. steunt de begroting van 3,5 miljard EUR die voor InvestEU is bestemd; onderstreept 
echter met kracht dat deze middelen niet mogen worden onttrokken aan de financiering 
van het Horizon-programma, maar bijkomend moeten zijn; is van mening dat voor het 
onderdeel onderzoek, innovatie en digitalisering van InvestEU dezelfde regels moet 
worden gehanteerd als voor het succesvolle InnovFin-instrument en dat alle onderliggende 
criteria moeten worden toegepast en de tranche met het hoogste risico moet worden 
gedekt;

8. is ingenomen met het bedrag dat is toegewezen aan de energie- en digitale componenten 
van de financieringsfaciliteit voor Europese verbindingen (CEF), die erop gericht is de 
ontbrekende schakels in de Europese energie- en digitale backbone in te vullen door de 
ontwikkeling van hoogwaardige, duurzame en op efficiënte wijze onderling verbonden 
trans-Europese netwerken op het gebied van energie en digitale diensten te ondersteunen, 
volledig in overeenstemming met de langetermijndoelstellingen van de EU op het gebied 
van klimaat en energie; is van mening dat de CEF ambitieuzer moet zijn op het gebied van 
synergieën, zoals aangegeven in zijn tussentijdse evaluatie, met name om de synergieën 
tussen vervoers-, digitale en energie-infrastructuur beter te benutten; brengt in herinnering 
dat de overgang naar een koolstofarm systeem het zwaartepunt van de CEF vormt;

9. onderstreept dat de bij de CEF-verordening ingevoerde gecentraliseerde beheersstructuur 
efficiënt werkt; stelt vast dat het naar de CEF overgehevelde gedeelte van het 
Cohesiefonds met veel succes is benut en dat dit mechanisme in het volgende MFK zou 
kunnen worden voorgezet gezien de tevredenheid van de betrokken lidstaten; stelt daarom 
voor dat er 20 miljard EUR van het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling (EFRO) 
aan de CEF kan worden toegewezen en dat deze middelen volgens dezelfde voorschriften 
worden beheerd als de middelen voor de CEF uit het Cohesiefonds; is van mening dat dit 
voorstel de TEN-E-projecten in Europa flink zou doen opschieten, gezien de grote kloof 
die er gaapt tussen de beschikbare middelen en de behoeften;

10. is over het algemeen ingenomen met het voorstel van de Commissie om 16 miljard EUR 
toe te wijzen aan het nieuwe Europese ruimtevaartprogramma; pleit echter voor een 
gematigde verhoging van de totale begroting van het programma; benadrukt wat betreft de 
onderdelen van het programma de noodzaak van ambitieuzere specifieke middelen voor 
SSA en Govsatcom, terwijl het voor de onderdelen Copernicus en Galileo gereserveerde 
bedrag wordt gehandhaafd of gematigd wordt verhoogd; wijst erop dat het buitengewoon 
belangrijk is de continuïteit van de twee vlaggenschiponderdelen Galileo en Copernicus te 
garanderen en de werking te waarborgen van de twee nieuwe initiatieven Govsatcom en 
SSA, die betrekking hebben op het groeiende probleem van de veiligheid van de ruimte-
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infrastructuur en de beveiliging van satellietcommunicatie;

11. is verheugd dat ten minste 9,194 miljard EUR is voorzien voor het Digitaal Europa-
programma, dat de digitale capaciteit van de Unie zal vergroten, vooral wat betreft 
kunstmatige intelligentie, cyberbeveiliging en high performance computing, en 
tegelijkertijd de digitale transformatie van de economie en de samenleving zal versterken 
door het ondersteunen van digitale vaardigheden; benadrukt het belang van nauwe 
coördinatie met Horizon Europa, de CEF en de ESIF;

12. benadrukt dat het noodzakelijk is toereikende financiering toe te kennen aan een 
programma voor EU-acties die het concurrentievermogen van ondernemingen verbeteren, 
met bijzondere nadruk op kleine en middelgrote ondernemingen (kmo's); wijst erop dat 
een op kmo's gericht programma een aanvulling moet vormen op andere EU-programma's 
en moet voortbouwen op de degelijke ervaring die is opgedaan bij het voorgaande 
programma (Cosme) door ernaar te streven de toegang tot markten binnen en buiten de 
Unie te verbeteren, de randvoorwaarden voor ondernemingen en hun 
concurrentievermogen te verbeteren en ondernemerschap en ondernemerscultuur te 
bevorderen;

13. is van oordeel dat in de energiesector de nadruk moet worden gelegd op energiezekerheid, 
energie-efficiëntie, het verbeterde gebruik van hernieuwbare energiebronnen, sectorale 
koppeling, slimme en moderne infrastructuur, de empowerment van consumenten en een 
functionerende energiemarkt met meer handel en samenwerking over de grenzen heen; 
acht het van essentieel belang dat ten minste een streefcijfer van 15 % interconnectiviteit 
in 2030 wordt gehaald; benadrukt dat het volgende MFK gericht moet zijn op het 
verwezenlijken van de doelstellingen van de energie-unie; benadrukt dat het volgende 
MFK gericht moet zijn op het koolstofarm maken van de Europese economie om de 
doelstellingen van de energie-unie, de EU-klimaatdoelstellingen en de 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen te verwezenlijken, ten voordele van de EU en al 
haar burgers, en met name om kwetsbare huishoudens met een laag inkomen die het risico 
lopen in energiearmoede terecht te komen, te helpen om energie-efficiënt te worden;

14. onderstreept het belang van nucleaire veiligheid en benadrukt de noodzaak om het bedrag 
dat is toegewezen aan het bijstandsprogramma voor de ontmanteling van de kerncentrale 
van Ignalina in Litouwen te verhogen van 552 miljoen EUR tot 780 miljoen EUR om 
Litouwen op adequate wijze te ondersteunen bij de technologische uitdaging die de 
ontmanteling van de grafietreactorkernen voor van het Chernobyl-type vormt, en om 
stralingsrisico's te voorkomen en het gevaar voor EU-burgers verder te verminderen;

15. betreurt het ten zeerste dat zijn verzoek om in het kader van het nieuwe meerjarig
financieel kader (MFK) een fonds voor een rechtvaardige transitie op te richten voor 
regio's met een hoge kolen- en koolstofintensiteit niet in het nieuwe MFK-voorstel is 
opgenomen; herhaalt zijn oproep om op het niveau van de Unie een fonds voor 
rechtvaardige energietransitie met een totale begroting van 5 miljard EUR op te zetten om 
regio's met een groot aandeel werknemers in steenkool- en koolstofafhankelijke sectoren 
en gemeenschappen die negatieve gevolgen ondervinden van deze transitie te 
ondersteunen; benadrukt verder dat in het kader van dit fonds voldoende middelen moeten 
worden vrijgemaakt voor de ontwikkeling van inclusieve, lokale en rechtvaardige 
transitiestrategieën en de aanpak van maatschappelijke, sociaal-economische en 
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milieugerelateerde effecten, voor de herbestemming van locaties en de creatie van 
behoorlijke en duurzame banen, evenals voor omscholing en bijscholing op het gebied van 
schone processen en technologieën op basis van hernieuwbare energiebronnen of energie-
efficiënte oplossingen;

16. onderstreept de noodzaak van het handhaven van de toereikende en duidelijke begroting 
van 13 miljard voor het Europees Defensiefonds om de groei en het 
concurrentievermogen van de Europese defensie-industrie te stimuleren;

17. vraagt om toereikende financiering voor agentschappen binnen het taakgebied van ITRE 
om te waarborgen dat zij voldoende capaciteit hebben om hun steeds talrijkere taken naar 
behoren te vervullen;

18. verzoekt om een tijdige goedkeuring van het MFK en de bijbehorende rechtsgrondslagen 
om te zorgen voor een soepele overgang van het ene programma naar het andere en om 
vertragingen bij de uitvoering te voorkomen;

19. benadrukt de noodzaak van een wettelijk bindende en verplichte tussentijdse herziening 
van het MFK; is van oordeel dat het Parlement bij elke herziening van het MFK moet 
worden betrokken;

20. merkt op dat de tussentijdse evaluatie/herziening van het MFK 2021-2027 een centraal 
element is voor het beheer van de uitgaven van de EU, om vast te stellen hoe de 
investeringsprogramma's presteren ten opzichte van de vastgestelde streefcijfers en 
doelstellingen en of zij een passend opnamevermogen hebben en Europese meerwaarde 
bieden; onderstreept dat de tussentijdse evaluatie/herziening een mogelijkheid vormt voor 
verdere vereenvoudiging in de gehele uitvoeringscyclus;

21. merkt op dat in het volgende MFK rekening zal moeten worden gehouden met het 
vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de EU en de gevolgen daarvan voor de EU-
begroting; spreekt de wens uit dat de EU-programma's die tot het taakgebied van ITRE 
behoren ongehinderd kunnen worden voortgezet; is in dit opzicht ingenomen met de 
voorstellen van de Commissie voor de modernisering van de bestaande en de invoering 
van nieuwe eigen middelen en voor de afschaffing van kortingen en de verhoging van 
het maximum van de eigen middelen.
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