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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 erop dat het Parlement de nieuwe MFK-verordening nog niet heeft goedgekeurd en 
dat de Commissie de ontwerpbegroting 2014 eerst op basis van haar eigen voorstel voor 
het MFK 2014-2020 moet opstellen;

2. betreurt het ten zeerste dat de Raad 38 miljard EUR heeft gekort op rubriek 1a, waaruit 
belangrijk EU-beleid op het gebied van innovatie, onderzoek, infrastructuur, kmo's, jeugd 
en onderwijs wordt gefinancierd dat nodig is om de huidige economische crisis en grote 
maatschappelijke uitdagingen aan te pakken; is van mening dat via een passende 
plafonnering van de GLB-betalingen extra begrotingsmiddelen voor rubriek 1a zouden 
kunnen worden vrijgemaakt;

3. dringt aan op een ambitieuze toewijzing van middelen aan het Horizon 2020-programma; 
is fel gekant tegen elk voorstel waarin de maxima voor 2014 lager zijn dan in 2013; 
verzoekt de Commissie specifieke begrotingslijnen in te voeren voor het mkb-instrument 
en de programma's Wetenschap in de maatschappij en Verbreding van de participatie, 
alsmede voor het vervolg op het CIP-programma's eco-innovatie en intelligente energie -
Europa;

4. is van mening dat de financieringsfaciliteit voor Europese verbindingen een belangrijke 
rol speelt bij het economische herstel van de EU; wenst dat een groter aandeel van de 
financiële middelen wordt toegewezen aan dit financieringsinstrument om een 
hefboomeffect te kunnen bereiken ten gunste van andere openbare en particuliere 
investeringen; wenst dat het accent met name wordt gelegd op projectobligaties op het 
gebied van hernieuwbare energie en ICT-infrastructuur en verzoekt om voldoende 
middelentoewijzing voor slimme netwerken, vooral met het oog op de potentiële synergie 
met de ICT-sector;

5. onderstreept dat de problemen waarmee het mkb te kampen heeft, moeten worden 
aangepakt met behulp van een ambitieus COSME-programma; verzoekt, aangezien het 
verkrijgen van financiering bijzonder lastig is, om toewijzing van ten minste 60% van het 
COSME-budget aan de financiële instrumenten;

6. blijft erbij dat de grote infrastructuurprojecten van de EU (zoals Galileo en Copernicus) 
buiten de MFK-begroting moeten worden gefinancierd, en stelt dat er geen EU-gelden 
mogen worden gebruikt ter dekking van bijkomende kostenoverschrijdingen of ter 
dekking van de kosten van het ITER-project;

7. is van mening dat de uitvoering van de EU 2020-strategie een betere bestuurs- en 
uitgavencoördinatie tussen de EU en de lidstaten vereist; dringt aan op een optimaal 
gebruik van de bestaande EU-financiering, waarbij de nadruk moet liggen op Europese 
toegevoegde waarde, doeltreffende stroomlijning en hefboomeffecten; wenst dat in het 
kader van het Europese semester wordt gekeken naar de investeringen in onderzoek, 
innovatie, het industriebeleid en het mkb.
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