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SUGGESTIES
De Commissie industrie, onderzoek en energie verzoekt de bevoegde Begrotingscommissie
onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:
1.

betreurt dat de door de Commissie voorgestelde begroting 474,6 miljoen EUR onder het
plafond voor rubriek 1a ligt, hoewel de relevante programma’s verzadigd zijn en heel
goed aanvullende middelen zouden kunnen gebruiken;

2.

verzet zich tegen de bezuinigingen van de Raad in rubriek 1a ter hoogte van
747,4 miljoen EUR, waaronder 424,9 miljoen EUR voor het gemeenschappelijk
strategisch kader voor onderzoek en innovatie, 28 miljoen EUR voor het ICT-onderdeel
van de Connecting Europe Facility, en 20 miljoen EUR voor COSME; is van mening dat
deze bezuinigingen de inspanningen van de EU om groei en werkgelegenheid te creëren,
dreigen te ondermijnen;

3.

meent dat rubriek 1a in het bijzonder tijdens het laatste jaar van het MFK een ambitieuze
begroting behoeft, zodat er een brug kan worden geslagen met het daaropvolgende MFK,
aangezien alle nieuwe programma’s tijd nodig hebben om volledig operationeel te
worden;

4.

eist daarom een niveau aan vastleggingskredieten dat gelijk is aan het plafond voor
rubriek 1a; vraagt bovendien dat er wordt gebruikgemaakt van alle mogelijke
flexibiliteitsinstrumenten die uit hoofde van de MFK-verordening beschikbaar zijn, en
van de in het Financieel Reglement opgenomen speciale bepaling inzake het hergebruik
van geannuleerde middelen voor onderzoeksprojecten, om een zo hoog mogelijk niveau
aan vastleggingskredieten voor de begroting 2020 te garanderen;

5.

wijst op de verzadiging van diverse programma’s, waaronder Horizon 2020 en COSME,
die kan worden opgelost met een ambitieuzere begroting voor 2020;

6.

betreurt ten zeerste dat de door de Commissie voorgestelde begroting nog maar eens ver
onder het door het ACER (Agentschap van de Europese Unie voor de samenwerking
tussen energieregulators) gevraagde niveau ligt, en wijst erop dat de werking van het
ACER en de capaciteit van het agentschap om de extra taken uit te voeren die het
krachtens nieuwe wetgeving moet vervullen, hierdoor in het gedrang dreigen te komen;

7.

eist voor alle agentschappen die onder haar bevoegdheden vallen (ACER, Berec, Enisa
en GSA) een niveau aan kredieten en personeel dat overeenstemt met het niveau waarom
deze agentschappen hebben verzocht;

8.

herinnert aan de toezegging die het Parlement, de Raad en de Commissie hebben gedaan
in een gezamenlijke verklaring bij Verordening (EU) 2017/1953 van het Europees
Parlement en de Raad1, en die inhoudt dat de drie instellingen ernaar streven om de
bevordering van de internetconnectiviteit binnen lokale gemeenschappen over een
periode van drie jaar met 120 miljoen EUR te financieren, zodat dit initiatief een echt

Verordening (EU) 2017/1953 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2017 tot wijziging van de
Verordeningen (EU) nr. 1316/2013 en (EU) nr. 283/2014 wat de bevordering van internetconnectiviteit in lokale
gemeenschappen betreft (PB L 286 van 1.11.2017, blz. 1).
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succes kan worden, ten gunste van de Europese lokale gemeenschappen en bevolking;
9.

vraagt om aanvullende middelen om de ontwikkeling en toepassing van schonere
technologieën te versnellen, aangezien dit ertoe kan bijdragen dat de Unie haar
verbintenissen in het kader van de Overeenkomst van Parijs nakomt;

10.

vraagt om aanvullende kredieten voor de Connecting Europe Facility en in het bijzonder
de onderdelen hiervan inzake energie en ICT, met het oog op de aansluiting van
geïsoleerde markten en de opheffing van nog bestaande knelpunten.
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