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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 lidstaten er tot dusver nog niet in geslaagd zijn een overeenkomst te 
bereiken over het meerjarig financieel kader (MFK) voor de periode 2021-2027, 
waardoor de tijdige start van de nieuwe programma’s en het vermogen van de Unie om 
haar politieke prioriteiten te verwezenlijken gevaar lopen; merkt op dat het MFK de 
basis vormt voor de jaarlijkse begroting en dat, indien er geen MFK-verordening is, 
richtlijnen voor de begroting van 2021 enkel het algemene standpunt van het Parlement 
over het MFK kunnen weergeven;

2. benadrukt het belang van rubriek 1 (“eengemaakte markt, innovatie en digitaal beleid”) 
voor het stimuleren van innovatiegedreven economische groei en het bijdragen tot een 
klimaatneutrale samenleving in overeenstemming met de Overeenkomst van Parijs; 
benadrukt verder het belang van de nieuwe rubriek 5 (“Veiligheid en defensie”), die het 
nieuwe Europees Defensiefonds alsmede belangrijke fondsen inzake nucleaire 
veiligheid en ontmanteling omvat;

3. herinnert eraan dat het Parlement van oordeel is dat de totale financiële toewijzing aan 
Horizon Europa op 120 miljard EUR (in prijzen van 2018) moet worden vastgesteld; 
verzoekt de Commissie in dit verband een ontwerpbegroting voor 2021 te presenteren 
die rekening houdt met dit standpunt, zodat onderzoeks- en innovatieactiviteiten op 
gebieden die essentieel zijn voor de strategische autonomie van de EU en die de burgers 
en samenleving ten goede komen, zoals de digitale transformatie, gezondheidszorg en 
ruimtevaart, worden voortgezet; herinnert in dit verband aan het belang van 
fundamenteel onderzoek;

4. benadrukt dat alle begrotingsterreinen dienen bij te dragen aan de algemene 
doelstellingen van de Europese Green Deal en de duurzameontwikkelingsdoelstellingen 
van de VN; herinnert er in dit verband aan dat het belangrijk is om een fonds voor een 
rechtvaardige transitie in te stellen, om de maatschappelijke, sociaaleconomische en 
ecologische gevolgen van het afstappen van de steenkool- en koolstofafhankelijkheid 
voor werknemers en gemeenschappen op te vangen, en dringt aan op een degelijke 
financiering van dit fonds;

5. benadrukt dat er een ambitieuze ontwerpbegroting nodig is, met name voor nieuwe 
programma’s zoals het programma Digitaal Europa, en dat deze nieuwe programma’s 
zo snel mogelijk in werking moeten treden om de EU concurrerender te helpen maken;

6. benadrukt het belang van kmo’s als essentieel onderdeel van de economie, aangezien zij 
voor veel banen zorgen in de EU en een belangrijke rol spelen bij onderzoek en 
innovatie; spoort de Commissie daarom aan om ervoor te zorgen dat de transitie van 
Cosme naar het nieuwe programma voor de eengemaakte markt en de transitie van het 
Europees Fonds voor strategische investeringen (EFSI) en andere financiële 
instrumenten naar het InvestEU-programma soepel verlopen;

7. herinnert aan de belangrijke bijdrage die EU-agentschappen leveren aan de 
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verwezenlijking van door de wetgever vastgestelde beleidsdoelstellingen; dringt daarom 
aan op voldoende financiering en personeel voor alle agentschappen, in lijn met hun 
taken en verantwoordelijkheden; benadrukt met name de noodzaak om het Agentschap 
voor de samenwerking tussen energieregulators (ACER), dat al jaren onvoldoende 
financiering krijgt en onderbezet is, aanzienlijk te versterken; dringt erop aan dat de 
Commissie reeds in haar ontwerpbegroting aandacht besteedt aan dit probleem.


