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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. is van mening dat het, wil de EU erin slagen uit de huidige economische en 
maatschappelijke crisis te komen en haar toekomstige concurrentievermogen in een 
globaliserende wereld te garanderen, absoluut noodzakelijk is dat de in de Europa 
2020-strategie uitgestippelde doelstellingen voor het bewerkstelligen van slimme, 
duurzame en inclusieve groei ook werkelijk bereikt worden; acht het van essentieel 
belang dat de begroting van de Unie grondig wordt herzien, teneinde de financiële 
behoeften die voortvloeien uit het aangaan van de uitdagingen van de 21ste eeuw beter 
te weerspiegelen;

2. is ingenomen met de voorstellen van de Commissie voor de invoering van een 
eerlijker, eenvoudiger en transparanter stelsel van eigen middelen dat het aandeel van 
de eigen middelen aan de EU-begroting uiterlijk in 2018 met 60% zou verhogen; 
ondersteunt ten volle de voorstellen van de Commissie voor de invoering van een EU-
taks op financiële transacties als één van de eigen middelen van de EU vanaf 2014;

3. is van mening dat de begroting van de Unie een krachtige prikkel voor hervormingen 
kan zijn indien de EU-uitgaven gericht zijn op gebieden die de economische groei 
bevorderen, zoals innovatie, onderzoek en ontwikkeling;

4. onderstreept dat aan een aantal gebieden, waaronder innovatie, onderzoek en 
ontwikkeling, strategische investeringen in infrastructurele trans-Europese netwerken 
en extern beleid, een hogere prioriteit moet worden gegeven om het hoofd te kunnen 
bieden aan de huidige en toekomstige politieke en economische uitdagingen;

5. benadrukt dat versterking van het concurrentievermogen van de EU en bevordering 
van haar ontwikkeling tot een van de toonaangevende kennisgebaseerde economieën 
in de wereld tot de belangrijkste doelstellingen van de EU behoren; onderstreept dat 
het volgende MFK dit proces op alle beleidsgebieden van de EU dient te 
ondersteunen;

6. onderstreept de sleutelrol die de EU-begroting moet vervullen bij het verwezenlijken 
van de gezamenlijk overeengekomen doelstellingen van de Europa 2020-strategie; 
benadrukt dat moet worden toegewerkt naar een doordachte en moderne begroting 
waarin prioriteit wordt gegeven aan de belangrijkste beleidsdoelstellingen van de 
Unie, met name groei genererende gebieden, in plaats van een enorme, alomvattende 
begroting; is van mening dat met EU-middelen activiteiten kunnen worden gelanceerd 
of samengevoegd die werkelijk een Europese toegevoegde waarde hebben en die niet 
door individuele lidstaten kunnen worden uitgevoerd, en dat hiermee synergie en 
complementariteit met activiteiten van de lidstaten kan worden bereikt door hen te 
helpen zich te concentreren op essentiële toekomstgerichte investeringen; neemt dan 
ook met voldoening kennis van het voorstel van de Commissie om de kredieten voor 
EU-programma’s op het gebied van onderzoek, innovatie, concurrentievermogen, mkb 
en infrastructuur te verhogen ten opzichte van het huidige MFK 2007-2013; is van 
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mening dat de voorgestelde kredieten een absoluut minimum vormen, en waarschuwt 
met klem voor het streven van sommige lidstaten om hierop te bezuinigen, daar dit de 
geloofwaardigheid van de EU en haar politieke committering aan groei en banen in het 
gedrang zou brengen; onderstreept tegelijkertijd dat er voldoende budgettaire 
flexibiliteit moet zijn om de begrotingsmiddelen op adequate wijze af te stemmen op 
de ontwikkeling van omstandigheden en prioriteiten;

7. roept op tot een volledige herziening van de bestedingen van het huidig MFK om 
enerzijds  te kunnen vaststellen welke uitgaven essentieel zijn voor de verwezenlijking 
van de EU-beleidsdoelstellingen en anderzijds welke uitgaven minder relevant zijn, 
met als doel 30% van de uitgaven te herschikken en over te hevelen van niet langer 
relevante gebieden naar gebieden met een hoge prioriteit en aldus financiële middelen 
vrij te maken voor andere gebieden;

8. benadrukt met name de noodzaak om de financiering van onderzoek, ontwikkeling en 
innovatie in de EU uit te breiden, te stimuleren en veilig te stellen door de 
desbetreffende uitgaven in het MFK 2014-2020 voor het Horizon 2020-programma 
drastisch te verhogen en door de financieringsprocedures grondig te vereenvoudigen, 
bij strenge handhaving van het beginsel van gezond financieel bestuur;

9. is ervan overtuigd dat Horizon 2020-middelen op de prioriteiten uit de Europa 2020-
strategie moeten worden afgestemd en als katalysator moeten worden gebruikt voor 
activiteiten met een Europese toegevoegde waarde, het efficiënter maken van publieke 
middelen van de EU en een grotere hefboomwerking van particuliere middelen; is van 
mening dat minstens 15% van de Horizon 2020-begroting voor het mkb moet worden 
uitgetrokken;

10. vestigt de aandacht op de toegevoegde waarde van EU-programma's ten behoeve van 
het mkb, daar deze uiterst waardevol zijn gebleken bij het ondersteunen van de 
inspanningen van de lidstaten om het mkb te helpen toegang te krijgen tot 
financieringsmogelijkheden en buitenlandse markten in tijden van ernstige financiële 
crisis; is van mening dat er in de toekomst voor alle Europese actoren in het 
bedrijfsleven een betere, eenvoudigere en gestroomlijnde toegang tot financiering zou 
moeten zijn; vindt dat het toepassingsgebied van de relevante financiële instrumenten 
uitgebreid moet worden tot alle fasen van de conjunctuurcyclus;

11. is ervan overtuigd dat de uit te trekken middelen voor het programma ten behoeve van 
het concurrentievermogen van ondernemingen en het mkb (COSME) verdubbeld of 
ten minste aanzienlijk verhoogd moeten worden;

12. is van mening dat de ontwikkeling van een nieuwe generatie duurzame 
energiesystemen in de EU grootschalige investeringen in onderzoek en ontwikkeling 
op energiegebied vereist; onderstreept dan ook de noodzaak om de middelen voor 
onderzoek en technologische ontwikkeling te verhogen, en demonstratieprojecten op 
het gebied van energie te handhaven; wenst dat de begroting voor het door het 
uitvoerend agentschap voor concurrentievermogen en innovatie beheerde programma 
"Intelligente energie – Europa" wordt gehandhaafd en aangevuld; dringt aan op 
volledige tenuitvoerlegging van het reeds aangenomen strategisch plan voor 
energietechnologie (SET-plan); verzoekt de Commissie en de Raad duidelijker aan te 
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geven hoe de financiering hiervan in het kader van het MFK 2014-2020 zal verlopen; 
verzoekt de Commissie en de Raad voldoende financiering voor de ontwikkeling van 
slimme energienetwerken te waarborgen;

13. wijst op het belang van de toewijzing van voldoende middelen aan de lidstaten die 
zich in het kader van de onderhandelingen betreffende de toetreding tot de EU ertoe 
hebben verplicht kernreactoren te sluiten en ontmantelen, bij wijze van erkenning van 
het feit dat deze vervroegde sluiting een uitzonderlijke financiële last voor de 
betrokken lidstaten heeft betekend;

14. onderstreept het strategische belang van grootschalige infrastructuurprojecten (zoals 
ITER en GMES) voor het toekomstige concurrentievermogen van de EU en voor de 
versterking van de industrie in de EU; is van oordeel dat hun financiering in de EU-
begroting veilig moet worden gesteld op basis van een volledig autonome en breed 
opgezette meerjarige begroting buiten het MFK om (boven de MFK-plafonds), terwijl 
verbetering van het beheer van industrieprojecten onder de regels van de EU-
verdragen moet blijven vallen; wijst erop dat eventuele kostenoverschrijdingen bij de 
tenuitvoerlegging van één van deze projecten zodanig dienen te worden gedekt dat 
deze geen bedreiging vormen voor de financiering of de succesvolle tenuitvoerlegging 
van andere grootschalige projecten of van andere beleidsmaatregelen van de Unie die 
ertoe bijdragen de doelstellingen van de Europa 2020-strategie te bereiken;

15. is van mening dat in de huidige context van bezuinigingen op overheidsuitgaven het 
hefboomeffect van andere financieringsbronnen absoluut noodzakelijk is om de 
langetermijninvesteringen te kunnen doen die nodig zijn om de Europa 2020-strategie 
uit te voeren; is er ten zeerste van overtuigd dat de Europese toegevoegde waarde met 
name daar ontstaat waar steun wordt geboden aan langetermijnprogramma’s met een 
hoog risico en hoge kosten, die buiten het bereik van individuele lidstaten liggen; 
dringt dan ook aan op EU-activiteiten om de investeringsrisico's van grootschalige 
projecten terug te dringen en in heel Europa naast andere projecten investeringen in 
energie- en ICT-infrastructuur te ontwikkelen; neemt in dit opzicht met voldoening 
kennis van de lancering van de proeffase 2012-2013 van de EU-projectobligaties en 
het voorstel van de Commissie inzake de financieringsfaciliteit voor Europese 
verbindingen (Connecting Europa Facility - CEF) als eerste stappen in deze richting; 
beveelt aan dat de Commissie het cumulatieve effect van nieuwe of gewijzigde 
wetgeving ten aanzien van langetermijninvesteringen door de privé-sector aan toezicht 
en evaluatie onderwerpt en ervoor zorgt dat belemmeringen voor investeringen met 
spoed worden aangepakt; onderstreept het belang van beschikbaarstelling van 
voldoende middelen voor de CEF om de tenuitvoerlegging daarvan veilig te stellen, 
niet in de laatste plaats om de energievoorziening in Europa te verzekeren en om 
binnen de EU een energiemarkt te verwezenlijken met diversificatie van verschillende 
voorzieningsbronnen, alsmede om bij te dragen aan een duurzame ontwikkeling; 

16. is evenwel van oordeel dat er grondiger moet worden nagedacht over de wijze waarop 
langetermijninvesteringen in de EU kunnen worden gesteund; onderstreept dat er 
financiële risicodelingsinstrumenten moeten worden ontwikkeld en uitgewerkt die 
gebaseerd zijn op de EU-begroting, waarmee de financiering van investeringen in 
prioritaire sectoren gefaciliteerd wordt, en die een bredere en meer gevarieerde reeks 
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projecten met uiteenlopende risico’s omvatten (een benadering in de vorm van een 
"projectenportefeuille"); is ervan overtuigd dat er moet worden gestreefd naar synergie 
en complementariteit tussen EU-regelingen en nationale regelingen ten einde het 
groeipotentieel van dergelijke instrumenten optimaal te benutten; benadrukt dat deze 
instrumenten gegrondvest moeten zijn op duidelijke en transparante criteria voor 
subsidiabiliteit en selectie van projecten;

17. wijst er met nadruk op dat herinvestering van inkomsten (terugvloeiende middelen) 
het beginsel moet zijn dat voor alle innoverende financiële instrumenten geldt; 
onderstreept dat dit renouvelleringsbeginsel niet alleen besparingen op 
overheidsmiddelen oplevert, maar ook het hefboomeffect en het multiplicatoreffect 
van deze instrumenten vergroot, waardoor uiteindelijk een hoger niveau van 
investeringen in de economie gewaarborgd wordt;

18. onderstreept dat interoperabiliteit en synergie tussen het cohesiebeleid en de specifieke 
programma's (zoals Horizon 2020, COSME, CEF) mogelijk moeten worden gemaakt 
en gestimuleerd; is ervan overtuigd dat cumulatieve of gecombineerde financiering 
dient te worden aangemoedigd, teneinde tot een maximaal gebruik van beschikbare 
EU-middelen in alle lidstaten te komen – en daarmee tot hun participatie in alle 
specifieke programma's –, en een evenwichtigere economische ontwikkeling op het 
grondgebied van de EU als geheel te bewerkstelligen;

19. onderstreept met name dat het programma "Erasmus voor jonge ondernemers" binnen 
het MFK 2014-2020 verder moet worden gefinancierd; wijst erop dat dit programma 
ten doel heeft ondernemerschap in Europa, de uitwisseling van kennis en modellen 
voor optimale methodes alsook de totstandkoming van doeltreffende netwerken en 
partnerschappen te bevorderen;

20. onderstreept dat een verhoging van de operationele begroting vergezeld moet gaan van 
een voldoende verhoging van de huishoudelijke begroting om de succesvolle 
uitvoering van EU-programma's te garanderen.
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