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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. is van oordeel dat de EU met haar beleid en begroting een belangrijke bijdrage moet leveren 
aan het herstel van duurzame groei in de Unie en aan het aanpakken van grote 
maatschappelijke uitdagingen, zoals hulpbronnenschaarste en klimaatverandering;

2. is ervan overtuigd dat de EU-begroting over uniek synergiepotentieel beschikt voor het ten 
uitvoer leggen van beleid dat niet door de lidstaten alleen kan worden geïmplementeerd; 
dringt erop aan maximaal gebruik te maken van de bestaande EU-financiering door de 
nadruk te leggen op Europese toegevoegde waarde, doeltreffende stroomlijning en 
hefboomeffecten;

3. erkent de noodzaak van versterking en coördinatie van de financiering met het oog op de 
implementatie van de EU 2020-strategie; vreest dat de plafonds onder rubriek 1a in het 
bestaande financieel kader te restrictief zijn om de beleidsprioriteiten van de EU te kunnen 
verwezenlijken;

4. wijst op de sleutelrol van de EU-vlaggenschipprogramma's zoals Horizon 2020, COSME en 
de financieringsfaciliteit voor Europese verbindingen; dringt aan op de terbeschikkingstelling 
van meer middelen voor het aanzwengelen van de groene economie als een cruciale 
stuwende kracht voor toekomstig concurrentievermogen en veerkracht;

5. vindt dat de EU meer steunmaatregelen voor kleine en middelgrote ondernemingen moet 
nemen, bijvoorbeeld voor investeringen in hun innovatie- en groeipotentieel, en voor een 
laagdrempeliger toegang tot financiering;

6. geeft zijn volledige steun aan het proefinitiatief voor projectobligaties, dat gericht is op het 
mobiliseren van particuliere spaartegoeden en het verruimen van het scala aan financiële 
instrumenten dat beschikbaar is voor infrastructuurprojecten in de sectoren energie, vervoer 
en ICT; onderstreept dat adequaat gebruik moet worden gemaakt van de 
duurzaamheidscriteria van de EIB, en dat ze op voet van gelijkheid met de financiële criteria 
moeten worden geplaatst; 

7. herinnert eraan dat 2013 het laatste jaar van de programmeringsperiode is en maakt zich 
zorgen over de mogelijke bezuinigingen op het niveau van de betalingskredieten; 
onderstreept dat het van uitermate groot belang is dat de EU zich houdt aan haar beloften aan 
lopende projecten;

8. blijft fel gekant tegen de overheveling naar ITER-projecten van middelen die aan FP7 of 
andere vlaggenschipprogramma's van rubriek 1 zijn toegewezen.


