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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 vlagschipinitiatieven een omvangrijke, geloofwaardige en duurzame 
financiële steun van de EU vereisen, willen wij de belangrijkste doelstellingen van de EU 
voor 2020 kunnen realiseren;

2. onderstreept de noodzaak om in het komende meerjarig financieel kader (MFK) 
voldoende middelen op lange termijn beschikbaar te stellen voor de 
vlaggenschipprogramma's op het gebied van concurrentievermogen in het belang van 
groei en ontwikkeling en 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 op budgettair 
gebied;

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;

Energiebeleid 

4. is van oordeel dat het nieuwe meerjarig financieel kader de politieke prioriteiten van de 
EU moet weerspiegelen, zoals die zijn uiteengezet in de EU 2020-strategie; benadrukt dat 
de Europese Unie behoefte heeft aan een langetermijnvisie voor een efficiënt en duurzaam 
energiebeleid tot 2050; merkt op dat er behoefte bestaat aanzienlijk te investeren in de 
Europese energie-infrastructuur, om te voorkomen dat de EU streefdoelen voor 2020 in 
gevaar komen; is ingenomen met de plannen tot verhoging van het aandeel van de EU-
begroting dat voor energie bestemd is, met het doel om een bijdrage te leveren aan de 
financiering van belangrijke prioritaire Europese projecten op het gebied van de energie-
infrastructuur en daardoor de investeringskloof van 60 miljard euro te overbruggen, die 
door de Europese Commissie werd geïdentificeerd, en om ook Europese financiering 
beschikbaar te stellen voor onderzoek naar de technologie voor nieuwe en hernieuwbare 
energiebronnen; is van mening dat efficiënt energiegebruik en energiebesparingen de 
belangrijkste prioriteiten moeten blijven van elke toekomstige strategie op energiegebied, 
omdat daardoor de noodzaak voor investeringen in nieuwe, aanvullende infrastructuur 
voor energie wordt verminderd;



PE454.579v01-00 4/5 PA\851547NL.doc

NL

5. benadrukt de noodzaak om op lange termijn de financiering te verzekeren van de 
ontwikkeling van innoverende energietechnologieën met een laag koolstofverbruik, 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; is tevreden 
met de tenuitvoerlegging van het Europese Strategische Plan voor energie en technologie 
(het SET-plan), waarin concrete acties worden beschreven voor onderzoek op het gebied 
van schone en duurzame energietechnologieën met een laag koolstofgebruik;

Industriebeleid

6. is tevreden over het feit dat in de EU 2020-strategie het belang van het industriebeleid 
voor de toekomstige groei en werkgelegenheid in Europa benadrukt wordt; dringt aan op 
een ruime visie ten aanzien van de Europese industrie in het jaar 2020 om te verzekeren 
dat er een gediversifieerde en concurrerende industriële basis wordt gehandhaafd en 
verder ontwikkeld, met de creatie van arbeidsplaatsen als gevolg; 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 een 
verlenging en aanzienlijke uitbreiding hiervan; verzoekt de Commissie om in een 
volgende generatie van programma's een sterkere nadruk te leggen op programma's voor 
"mezzaninefinanciering" en deze te ondersteunen met financieringsfaciliteiten met 
risicodeling;

7. roept de Commissie op de zichtbaarheid en bekendheid van MKB-gerelateerde 
beleidsmaatregelen verder te vergroten door bestaande communautaire instrumenten en 
fondsen voor het MKB onder een aparte rubriek van de EU-begroting te bundelen;

Onderzoek, ontwikkeling en innovatie,

8. is van oordeel dat levenskrachtige activiteiten op het gebied van onderzoek, innovatie en 
ontwikkeling een bijdrage leveren aan het vinden van antwoorden op de grote uitdagingen 
van onze tijd; herinnert aan de doelstelling van de EU om haar wetenschappelijke en 
technologische basis te versterken door de verwezenlijking van een Europese Zone voor 
Onderzoek; erkent de uiterst belangrijke 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; onderstreept het belang van voortgezette inspanningen op het gebied van 
de vereenvoudiging van de financiering van onderzoek, innovatie en ontwikkeling;

9. onderstreept de noodzaak van voortzetting, stimulering en veiligstelling van de 
financiering van de activiteiten op het gebied van onderzoek, innovatie en ontwikkeling in 
de EU middels een daarop afgestemd beheer van programma's en financiering ter hoogte 
van tenminste het percentage van de EU-begroting die het KP7 al hebben wanneer dit 
afloopt; dringt aan op een aanzienlijke verhoging van de onderzoekactiviteiten vanaf 
2013, met een streefcijfer voor de EU van 1% van het BIP voor de openbare financiering 
van deze activiteiten; dringt aan op een versterking van de internationale samenwerking 
op het gebied van O&O;
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10. 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;

Informatiemaatschappij

11. is van mening dat Europa een vooraanstaande rol moet spelen bij de creatie en toepassing 
van ICT; 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;

Ruimtevaartbeleid

12. onderstreept het strategische belang van de Europese Wereldwijde Systeem voor 
Satellietnavigatie (Galileo en EGNOS) en is ervan overtuigd dat de tenuitvoerlegging 
daarvan een intensieve controle en evaluatie zal vereisen; benadrukt dat de ontwikkeling 
van het recentelijk ingevoerde Europese ruimtevaartbeleid logischerwijze extra financiële
ruimte voor de EU vereist.


