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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. verwelkomt het Europees Semester, dat bedoeld is om een beter economisch bestuur te 
bewerkstelligen; is van mening dat de tenuitvoerlegging van de EU 2020-strategie alleen 
kan slagen indien er substantiële, gecoördineerde en adequate financiële inspanningen 
worden verricht, zodat de prioriteiten van de strategie op zowel EU- als lidstaatniveau 
kunnen worden nagestreefd, en is van mening dat bezuinigingen op de desbetreffende 
lijnen van de EU-begroting dit streven zouden ondermijnen;

2. wijst erop dat het voor het boeken van vooruitgang bij het bereiken van de doelstellingen 
van de EU 2020-strategie van vitaal belang is dat de voorwaarden voor O&O&I worden 
verbeterd, met name wat betreft de prioriteitenstelling inzake duurzame energie, 
technologieën voor energieopslag, efficiënt gebruik van hulpbronnen en groene 
technologieën; roept niet alleen op tot een verhoging van de begrotingsmiddelen, maar 
ook tot de vaststelling van meer criteria inzake duurzaamheid in de EU-programma's op 
het gebied van O&O&I;

3. wijst er nogmaals op dat het zevende kaderprogramma volledig ten uitvoer moet worden 
gelegd; steunt de inspanningen om in samenwerking met de EIB en het EIF innovatieve 
manieren te ontwikkelen voor het aantrekken van investeringen en het stimuleren van 
onderzoek en innovatie, zoals de Financieringsfaciliteit voor risicodeling (RSFF); steunt 
de beschikbaarstelling van aanvullende begrotingskredieten voor de RSFF, maar dringt 
aan op een betere benutting van de middelen door KMO's;

4. roept ertoe op de tenuitvoerlegging van de Small Business Act voort te zetten met de 
doorvoering van beleidsmaatregelen ten behoeve van KMO's, zoals maatregelen ter 
verbetering van de toegang tot en de ontwikkeling van specifieke programma's en 
innovatieve financiële mechanismen;  vraagt om de aanpassing van het kaderprogramma 
voor concurrentievermogen en innovatie, een vlaggenschipprogramma voor KMO's;

5. is van mening dat duidelijke beleidsdoelstellingen op het gebied van duurzame energie en 
een efficiënt gebruik van energie en hulpbronnen de kosteneffectiviteit kunnen verhogen
en daarmee voordelen kunnen bieden voor de gehele Europese economie; verzoekt om 
zowel in de EU als geheel als in de lidstaten overheids- en particuliere middelen te 
investeren in bovengenoemde prioritaire sectoren; 

6. benadrukt dat voor grootschalige projecten een goed bestuur, nauwkeurige planning, een 
deugdelijk financieel beheer, duidelijke grenzen aan de participatie door de EU en een 
afzonderlijke begrotingslijn onontbeerlijk zijn, alvorens hier aanvullende middelen aan 
kunnen worden toegewezen;  benadrukt dat kredieten van de EU ten behoeve van 
dergelijke projecten niet mogen worden vrijgemaakt via herschikking van middelen voor 
andere EU-programma's op het gebied van O&O, en dat eventuele bijkomende kosten 
gedekt moeten worden door de lidstaten of door particuliere belanghebbenden; wijst er in 
verband met Galileo op dat gebruikers van de publiek gereguleerde dienst en de 
commerciële dienst een bijdrage in de kosten moeten leveren.


