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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. benadrukt dat de uitdagingen met betrekking tot duurzame energie en de strijd tegen 
klimaatverandering tot uitdrukking moeten komen in de prioriteiten voor de EU-
begroting; merkt op dat deze prioriteiten aanvullende begrotingsmiddelen vereisen, met 
name voor de financiering van het Europees strategisch plan voor energietechnologie en 
voor het bevorderen van energie-efficiëntie; onderstreept dat deze begrotingsmiddelen 
moeten worden verstrekt bovenop bestaande financiering voor communautaire 
programma’s op het gebied van onderzoek en innovatie, en bijgevolg niet ten koste 
daarvan mogen gaan;

2. is zeer verontrust over de beperkte ruimte die in rubriek 1A beschikbaar is, wat doet 
vermoeden dat het onmogelijk zal zijn nieuwe prioriteiten door herallocatie te financieren 
zonder belangrijke bestaande programma’s ernstig te ondergraven; doet daarom de 
aanbeveling om voor het stellen van nieuwe prioriteiten aanvullende middelen 
beschikbaar te stellen;

3. neemt kennis van het recente begrotingsbesluit om het Galileo-project en het Europees 
Instituut voor innovatie en technologie te financieren, initiatieven die tijdens de 
implementatie een uitvoerige monitoring en evaluatie vereisen;

4. benadrukt dat de uitvoering van KP7 en de werkzaamheden van de gemeenschappelijke 
ondernemingen die gezamenlijke technologie-initiatieven uitvoeren en in het bijzonder de 
werkzaamheden van de EOR, nauwgezet moeten worden gemonitord;

5. betwijfelt of de huidige trend om nieuwe regelgevende instanties op te richten voor het 
uitvoeren van administratieve taken, zoals de voorgestelde Europese Autoriteit voor de 
elektronische-communicatiemarkt en het Agentschap voor samenwerking van 
energietoezichthouders, een nuttige ontwikkeling is; is van mening dat het te werk stellen 
van voldoende en geschikt personeel in Commissiediensten die zich met prioritaire 
terreinen bezighouden, mogelijk een betere manier is om de beleidsdoelstellingen te 
bereiken;

6. is van mening dat door de beperkte ruimte in rubriek 1A, een goede uitvoering en 
evaluatie van lopende proefprojecten en voorbereidende acties prioriteit moeten hebben.
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