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SUGGESTIES

De Commissie industrie, onderzoek en energie verzoekt de ten principale bevoegde 
Bijzondere Commissie beleidsuitdagingen en begrotingsmiddelen voor een duurzame 
Europese Unie na 2013 onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. verheugt zich over de vlaggenschipinitiatieven die in de EU 2020-strategie aan de orde 
worden gesteld; dringt aan op een breed politiek concept voor een concurrerende, sociale 
en duurzame toekomst voor de EU; onderstreept dat de in de EU 2020-strategie 
beschreven vlaggenschipinitiatieven, waarvan de meeste betrekking hebben op 
beleidsmaatregelen van de EU op het gebied van industrie, onderzoek en energie, 
omvangrijke, geloofwaardige en duurzame financiële steun van de EU vereisen om de 
belangrijkste doelstellingen van de EU voor 2020 te realiseren en tegelijkertijd de huidige 
problematiek van versnippering van de financieringsinstrumenten van de EU aan te 
pakken; verzoekt derhalve de referentiebedragen voor vlaggenschipinitiatieven in het 
meerjarig financieel kader (MFK) na 2013 op te nemen;

2. onderstreept de noodzaak om in het komende MFK voldoende middelen op lange termijn 
beschikbaar te stellen voor de bestaande en nieuwe vlaggenschipprogramma's op  het 
gebied van concurrentievermogen in het belang van groei en ontwikkeling en met name 
voor de nodige strategische follow-up van de bestaande programma's op lange termijn; 
herinnert eraan dat voor de tenuitvoerlegging daarvan een intensieve controle en evaluatie 
vereist is, evenals de nodige flexibiliteit en vereenvoudiging op budgettair gebied, om 
betere prestaties bij Europese programma’s te realiseren; benadrukt dat het uitgeven van 
EU-middelen moet worden geanalyseerd vanuit het oogpunt van toegevoegde waarde, 
onder meer via betere coördinatie tussen nationale begrotingen en de EU-begroting;

3. onderstreept dat de op lange termijn bestaande uitdagingen aan de EU op het gebied van 
concurrentievermogen en duurzame groei weerspiegeld moeten worden in de 
beschikbaarstelling van financiële middelen, welke overigens niet de bestaande 
financiering van lopende programma's van de EU in gevaar mag brengen; benadrukt het 
belang van onderzoek, innovatie, de informatiemaatschappij en energie bij het aangaan 
van de belangrijkste maatschappelijke uitdagingen zoals economische groei, 
klimaatverandering, schaarste aan energie en hulpbronnen, gezondheid en vergrijzing;

4. is van mening dat de uitgaven van de EU met name gericht moeten zijn op beleid met 
Europese meerwaarde, geheel overeenkomstig de beginselen van subsidiariteit, 
evenredigheid en solidariteit; onderstreept dat onderzoek, energie en ICT infrastructuur 
voorbeelden zijn van Europese toegevoegde waarde;

5. vraagt de Commissie dringend om de efficiëntie en effectiviteit van de volgende reeks 
financieringsinstrumenten te vergroten door betere bewaking en verslaggeving over 
kwalitatieve prestatie-indicatoren;

6. is van mening dat moet worden gezorgd voor adequate financiering om de internationale 
overeenkomsten van de EU te kunnen naleven;

Energiebeleid 
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7. is van oordeel dat het nieuwe meerjarig financieel kader de politieke prioriteiten en 
streefdoelen van de EU op het gebied van energie en klimaatverandering moet 
weerspiegelen, zoals die zijn uiteengezet in verschillende resoluties van het Europees 
Parlement zoals de resolutie over een nieuwe energiestrategie voor Europa 2011-2020 (1) 
en met name de resolutie over de EU 2020-strategie (2); benadrukt dat de Europese Unie 
behoefte heeft aan een visie op korte, middellange en lange termijn voor een efficiënt en 
duurzaam energiebeleid tot 2050; merkt op dat aanzienlijke investeringen in de Europese 
energie-infrastructuur nodig zijn om de streefdoelen van de EU voor 2020 niet in gevaar 
te brengen en de langetermijndoelstellingen voor 2050 te verwezenlijken;

8. dringt aan op verhoging van het aandeel in de EU-begroting dat voor energie is bestemd 
en wijst op het potentieel van andere financiële instrumenten met daadwerkelijke 
Europese toegevoegde waarde om een bijdrage te leveren aan de financiering van 
belangrijke prioritaire Europese projecten op het gebied van de energie-infrastructuur op 
regionaal evenwichtige wijze indien dergelijke projecten bijvoorbeeld niet door de markt 
kunnen worden gefinancierd, en dringt aan op verhoging van de financiële middelen voor 
technologie op het gebied van nieuwe en hernieuwbare energiebronnen en voor 
beleidsvormen en maatregelen op het gebied van efficiënt energiegebruik en 
energiebesparing; is van mening dat efficiënt energiegebruik en energiebesparing de 
belangrijkste prioriteiten moeten blijven van elke toekomstige strategie op energiegebied, 
naar behoren moeten worden weerspiegeld in en gesteund door de toekomstige financiële 
vooruitzichten van de EU en de noodzaak moeten verminderen van aanvullende nieuwe 
energie-infrastructuur en opwekkings- en productiefaciliteiten;

9. benadrukt de noodzaak om op lange termijn de financiering te verzekeren van de 
ontwikkeling van innoverende en duurzame energietechnologieën die op de lange termijn 
noodzakelijk zijn en van essentiële betekenis zijn voor een duurzame ontwikkeling en de 
schepping van nieuwe markten voor de Europese industrie; dringt aan op de onverwijlde 
uitvoering van het Europese Strategische Plan voor energie en technologie (het SET-plan) 
dat concrete acties omvat voor onderzoek op het gebied van schone, duurzame en 
efficiënte energietechnologieën met een laag koolstofgebruik, hetgeen een grote stap 
betekent in het energiesysteem van de EU; dringt er eveneens op aan dat financiële 
middelen van de EU worden uitgetrokken voor kleinschalige en gedecentraliseerde 
projecten op dit gebied; benadrukt de noodzaak van publieke financiële steun op dit 
gebied; onderstreept dat de financiële middelen voor onderzoek, technologische 
ontwikkeling en demonstratie op energiegebied moeten worden verhoogd met het oog op 
de ontwikkeling van schone, betaalbare en voor iedereen beschikbare energie;

10. benadrukt dat het effect van de Europese financiering moet worden gemaximaliseerd door 
deze te laten fungeren als katalysator bij het mobiliseren, poolen en als hefboom laten 
fungeren van publieke en particuliere financiële middelen voor infrastructuur van 
Europees belang zoals de zuidelijke gascorridor en andere routes voor de diversificatie 
van de gastoevoer;

Industriebeleid

11. is tevreden over het feit dat in de EU 2020-strategie het belang van het industriebeleid 
voor duurzame groei, sociaal en economisch welzijn en werkgelegenheid in Europa wordt 
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benadrukt; dringt aan op een ruime visie ten aanzien van de Europese industrie in het jaar 
2020 om ervoor te zorgen dat er een gediversifieerde, concurrerende en duurzame 
industriële basis met een laag koolstofgebruik wordt gehandhaafd en verder ontwikkeld, 
met als resultaat de schepping van fatsoenlijke groene banen; spreekt zijn krachtige steun 
uit voor de voortzetting van garantie-instrumenten in de context van het Kaderprogramma 
voor concurrentievermogen en innovatie (CIP) en dringt aan op verlenging en aanzienlijke 
uitbreiding van de aan het CIP toegewezen middelen; verzoekt de Commissie om in de 
volgende generatie van programma’s sterker de nadruk te leggen op programma's voor 
"mezzaninefinanciering" en deze te ondersteunen met financieringsfaciliteiten met 
risicodeling;

12. herinnert eraan dat het Parlement er op 10 maart 2009 op heeft aangedrongen de 
zichtbaarheid en bekendheid van MKB-gerelateerde beleidsmaatregelen verder te 
vergroten door communautaire instrumenten en fondsen voor het MKB onder een aparte 
rubriek van de EU-begroting te bundelen;

13. onderstreept de noodzaak om adequate begrotingsfinancieringsinstrumenten beschikbaar 
te stellen ter ondersteuning van de doelstellingen van het vlaggenschipinitiatief inzake een 
strategie voor hulpbronnenefficiëntie dat in 2011 door de Commissie is voorgesteld;

14. onderstreept dat de Europese Investeringsbank (EIB) een belangrijke rol moet spelen bij 
de financiering van activiteiten op het gebied van onderzoek en innovatie, met name bij 
industriële innovatieprojecten;

15. is verheugd over het voorstel van de Commissie om nieuwe financieringsbronnen aan te 
boren voor grote Europese investeringsprojecten op gebieden zoals energie, vervoer en 
ICT die een duidelijke Europese meerwaarde hebben;

Onderzoek, ontwikkeling en innovatie

16. is van oordeel dat levenskrachtige activiteiten op het gebied van onderzoek, innovatie en 
ontwikkeling een bijdrage moeten leveren aan het vinden van antwoorden op de grote 
maatschappelijke uitdagingen van onze tijd zoals klimaatverandering, 
hulpbronnenefficiëntie, gezondheid en vergrijzing, stadsbeheer en mobiliteit, voedsel en 
water; herinnert aan de doelstelling van de EU om haar wetenschappelijke en 
technologische basis te versterken door het creëren van een Europese onderzoeksruimte; 
erkent de uiterst belangrijke rol van de beleidsgerichte, transnationale en op 
samenwerking gebaseerde programma’s van de EU waarin competenties op het gebied 
van onderzoek en innovatie zijn gebundeld om antwoord te geven op de 
beleidsuitdagingen op Europees niveau en belangrijke maatschappelijke doelstellingen 
aan te pakken; erkent de rol van het Europese Instituut voor Innovatie en Technologie 
(EIT) als drijvende kracht achter duurzame groei en concurrentievermogen van de EU 
dankzij de bevordering van innovatie die in de wereld een vooraanstaande plaats inneemt 
en dringt aan op uitbreiding en behoorlijke financiering van prioritaire gebieden voor de 
kennis- en innovatiegemeenschappen (KIG’s); onderstreept het belang van voortgezette 
inspanningen  om de financiering van onderzoek, innovatie en ontwikkeling te 
vereenvoudigen en de toegang van kleinere onderzoeksinstellingen, bedrijven en 
organisaties van het maatschappelijk middenveld te waarborgen;
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17. onderstreept dat het concurrentievermogen van de EU sterk afhankelijk is van haar 
innoverende vermogen, haar onderzoeks- en ontwikkelingsfaciliteiten en de verbinding 
tussen innovatie en het fabricageproces;

18. onderstreept de noodzaak van versterking, stimulering en veiligstelling van de 
financiering van de activiteiten op het gebied van onderzoek, innovatie en ontwikkeling in 
de EU via een aanzienlijke verhoging van de uitgaven voor onderzoek vanaf 2013 alsook 
de noodzaak van voortgezette inspanningen om de financiering van onderzoek, innovatie 
en ontwikkeling te vereenvoudigen en van een passend programmabeheer; dringt er in het 
bijzonder op aan dat toekomstige programma’s ter financiering van onderzoek, 
ontwikkeling en innovatie zich vooral concentreren rond belangrijke maatschappelijke 
thema’s, zodat met name meer zekerheid en efficiëntie wat betreft de financiële middelen 
wordt bereikt; dringt aan op versterking van de internationale samenwerking op het gebied 
van O&O en op meer financiële middelen voor mobiliteitsprogramma’s; is van mening 
dat de steun van de EU voor grootschalige projecten niet mag leiden tot een vermindering 
van de toegewezen financiële middelen voor onderzoek op andere gebieden en dat 
adequaat toezicht op de uitvoering van dergelijke projecten noodzakelijk is;

19. benadrukt dat innovatie een van de factoren is die het meest bijdraagt tot 
concurrentievermogen en groei; dringt aan op een sterkere band tussen fundamenteel 
wetenschappelijk onderzoek en industriële innovatie; benadrukt het succes van de 
Financieringsfaciliteit met risicodeling (RSFF) en beveelt aan meer middelen hiervoor 
beschikbaar te stellen; is van oordeel dat rekening moet worden gehouden met de gehele 
innovatieketen van grensverleggend onderzoek tot technologische ontwikkeling, 
demonstratieprojecten, verspreiding en evaluatie van de resultaten en een snelle 
marktintegratie van de onderzoekresultaten; moedigt de voorstellen van de Commissie 
voor een eenheidsoctrooibescherming aan die zouden leiden tot een aanzienlijke verlaging 
van de vertaal- en administratiekosten;

20. onderstreept dat de publiek-private partnerschappen moeten worden verbeterd, onder meer 
door vermindering van de administratieve rompslomp en stroomlijning van bestaande 
procedures; dringt bij de Commissie aan op een meer resultaat- en prestatiegerichte 
benadering van haar programma’s;

Informatiemaatschappij

21. is van mening dat Europa een vooraanstaande rol moet spelen bij de creatie en toepassing 
van ICT; is van mening dat het gebruik van ICT helpt bij het aangaan van de huidige 
structurele uitdagingen en bijdraagt aan het bereiken van duurzame economische groei; 
benadrukt het belang van voortgezette inspanningen in de richting van een alom 
aanwezige toegang tot vaste en mobiele interfaces voor snelle breedband voor alle burgers 
en consumenten tegen het jaar 2020, met name in minder ontwikkelde lidstaten, alsook de 
bevordering van e-initiatieven om te zorgen voor de snelle uitvoering van de digitale 
agenda van de EU;

22. verzoekt de Commissie de regio’s nauwer bij de zaak te betrekken om hen te helpen bij de 
versterking van hun capaciteit om middelen voor structurele ontwikkeling en 
plattelandsontwikkeling die zijn toegewezen voor investeringen in de 
breedbandinfrastructuur, te absorberen en nadere richtlijnen te geven voor het gebruik van 
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middelen afkomstig van publiek-private partnerschappen en andere 
financieringsinstrumenten;

23. onderstreept dat de kosten voor de ontwikkeling van nieuwe vaste en mobiele 
infrastructuur voor een groot deel uit aanlegkosten bestaan en dat deze kunnen worden 
verminderd door een betere planning en door synergie tussen de verschillende 
programma's te creëren; dringt er derhalve op aan dat de infrastructuurprogramma’s beter 
worden gecoördineerd en geïntegreerd door middel van een betere planning op nationaal, 
regionaal en lokaal niveau ten einde voor kostenverlaging te zorgen en investeringen te 
bevorderen;

24. steunt het initiatief van de Commissie om met de EIB samen te werken om de 
beschikbaarheid van de financiering voor de komende generatie netwerken te verbeteren 
en benadrukt dat een dergelijke financiering moet worden gericht op open 
infrastructuurprojecten waarmee een grote verscheidenheid aan diensten wordt gesteund;

25. verzoekt de Commissie en de EIB tegen het voorjaar van 2011 concrete voorstellen in te 
dienen voor nieuwe financiële instrumenten die een aanvulling vormen op de bestaande 
middelen voor de financiering van de breedbandinfrastructuur zoals garantie- , equity- en 
schuldinstrumenten of een combinatie daarvan;

Ruimtevaartbeleid

26. onderstreept het strategische belang van de Europese mondiale satellietnavigatiesystemen 
(Galileo en EGNOS) en van de wereldwijde monitoring voor milieu en veiligheid 
(GMES) en is ervan overtuigd dat de tenuitvoerlegging daarvan een intensieve controle en 
evaluatie zal vereisen; verzoekt de toekomstige toewijzing van middelen voor initiatieven 
van de EU op het gebied van de ruimtevaart, zoals Galileo, in een aparte rubriek op te 
nemen en als aanvulling op middelen voor onderzoek en innovatie; onderstreept dat 
publieke investeringen in dergelijke projecten de publieke sector in de EU voordelen 
moeten opleveren in de vorm van financieel rendement en een gunstig prijsbeleid voor de 
EU-burgers. 
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