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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. wijst op de grote uitdagingen waarmee de Unie geconfronteerd wordt op het vlak van 
energie, informatietechnologie, onderzoek en innovatie, met name het garanderen van de 
zekerheid van de energievoorziening, de strijd tegen de klimaatverandering, het 
bevorderen van de ontwikkeling van een ecologisch verantwoorde economie, het 
voorkómen van een digitale kloof en het bieden van stimulansen voor innovatie in de 
nasleep van de financiële crisis en in economisch slechtere tijden; meent dat grote 
bezuinigingen in begrotingslijnen waarmee het beleid in verband met deze uitdagingen 
wordt uitgevoerd, een nadelige invloed zouden hebben op het duurzame economische 
herstel, de regionale ontwikkeling en de werkgelegenheid in de EU;

2. betreurt in het bijzonder de bezuinigingen in het 7de kaderprogramma van ongeveer 6% 
voor wat de betalingskredieten betreft en tot 59% voor een aantal welbepaalde 
begrotingslijnen (zoals begrotingslijn 08 01 05 03), die de doelstellingen van de 
Lissabonstrategie hypothekeren; vraagt om gepaste financiering voor het 
onderzoeksbeleid en legt daarbij bijzondere nadruk op het stimuleren van de deelname 
van vrouwen aan onderzoek en op het verbeteren van het inzicht in genderproblemen met 
als doel gendergelijkheid te bevorderen;

3. beschouwt de initiatieven voor energie-efficiënte gebouwen, fabrieken voor de toekomst 
en Europese groene auto’s als veelbelovende partnerschappen tussen de overheid en de 
particuliere sector die moeten worden gefinancierd door het 7de kaderprogramma opdat 
de industrie steun zou krijgen voor wat de ontwikkeling betreft van duurzamer 
wegtransport, nieuwe technologieën en nieuwe milieu-efficiënte materialen;

4. benadrukt dat het noodzakelijk is om stimulansen te bieden voor de productie van 
hernieuwbare energie, energie-efficiëntie en technologieën met lage koolstofemissie –
met inbegrip van koolstofafvang en -opslag, wat positief zal blijken voor de 
tewerkstelling, duurzame regionale ontwikkeling en de evolutie naar een milieu-efficiënte 
economie;

5. is van mening dat er meer nadruk moet worden gelegd op investeringen in energie-
infrastructuur, in de ontwikkeling en modernisering van transmissienetwerken en in de 
bouw van interconnectoren, met name om het isolement van gebieden die onvoldoende 
aansluiting hebben op de Europese energienetwerken – de zogenaamde energie-eilanden 
– te doorbreken; vraagt daarom om de terbeschikkingstelling van voldoende middelen 
voor de uitvoering van het Europese energieherstelplan (begrotingslijn 06 01 04 13);

6. vraagt om gepaste financiering voor het verbeteren van de zekerheid en veiligheid van 
kerninstallaties en van de ontmanteling ervan;

7. vraagt om voldoende financiële steun voor kleine en middelgrote ondernemingen 
(KMO’s), vooral in de nasleep van de economische recessie, aangezien KMO’s van 
doorslaggevend belang zijn voor het scheppen van werkgelegenheid en voor de 
bevordering van regionale ontwikkeling; beklemtoont in deze context het belang van de 
ondersteuningsschema’s voor KMO’s van de Europese Investeringsbank, gezien het feit 
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dat KMO’s het meest te lijden hebben onder de moeilijkheid van het verkrijgen van een 
lening als gevolg van de financiële crisis; 

8. is ervan overtuigd dat investeringen in informatie- en communicatietechnologieën 
bevorderlijk zijn voor groei en innovatie en op die manier een bijdrage leveren aan het 
bereiken van de doelstellingen van de Lissabonstrategie; vraagt in deze context om meer 
steun voor onderzoeksactiviteiten op het vlak van informatietechnologieën, zoals het 
kaderprogramma voor concurrentievermogen en innovatie.


