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SUGGESTIES 

De Commissie industrie, onderzoek en energie verzoekt de bevoegde Begrotingscommissie 

onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen: 

1. benadrukt het belang van het voltooien van de energie-unie met een toekomstgericht 

beleid inzake klimaatverandering, en van het voltooien van de digitale eengemaakte 

markt, de kapitaalmarktenunie en de Europese onderzoeksruimte, als fundamentele 

elementen van de interne markt; benadrukt dat het onderzoeks- en innovatiebeleid een 

belangrijk strategisch onderdeel vormt van het energie-, industrieel en digitaal beleid en 

dat het noodzakelijk is daarvoor de benodigde begrotingsmiddelen toe te wijzen; 

2. herinnert eraan dat het huidige meerjarig financieel kader (MFK) voor de periode 2014-

2020 neerkwam op minder dan 1 % van het bruto nationaal inkomen van de lidstaten en 

een forse daling inhield ten opzichte van het vorige MFK, wat ten koste is gegaan van de 

territoriale, economische en sociale cohesie en van het beginsel van solidariteit binnen de 

EU; wijst erop dat de economische en sociale crisis waarmee de lidstaten geconfronteerd 

worden nog lang niet achter de rug is, en dat tegelijkertijd ook nieuwe prioriteiten, 

uitdagingen en onvoorziene crises moeten kunnen worden aangepakt; is daarom van 

mening dat de begroting voor het MFK voor de periode na 2020 moet worden verhoogd 

ten opzichte van die voor de huidige periode; roept de Commissie op om het volgende 

MFK zodanig vorm te geven dat de bestaande en nieuwe prioriteiten hierin duidelijk tot 

uitdrukking komen en dat kan worden ingespeeld op onvoorziene crises; benadrukt in dit 

verband dat nieuwe prioriteiten met vers geld moeten worden gefinancierd zonder de 

beleidsdoelstellingen en programma's voor de langere termijn in het gedrang te brengen; 

3. beschouwt het als een prioriteit om alle dossiers voor het Europese beleid na 2020, samen 

met de MFK-verordening voor de periode na 2020, vóór de Europese verkiezingen van 

2019 af te ronden; roept de Commissie op om zo spoedig mogelijk voorstellen in te dienen 

voor alle Europese beleidsterreinen, uitgaande van een actualisering van de huidige 

regelgeving op basis van de toepassing daarvan tijdens het huidige MFK, teneinde 

vertragingen bij de programmering en uitvoering voor de nieuwe periode te voorkomen; 

4. is van mening dat het volgende MFK vooral moet zijn gericht op gebieden en projecten 

met een duidelijke Europese meerwaarde, op gebieden die herindustrialisering, 

economische groei, concurrentievermogen en werkelijke innovatie stimuleren en de 

werkgelegenheid bevorderen, zoals het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie 

(O&I), teneinde vaart te zetten achter de overgang naar een duurzame, wereldwijd 

toonaangevende kenniseconomie; 

5. benadrukt dat voldoende financiering voor ondersteuning van de nieuwe strategie voor het 

beleid inzake een duurzame industrie moet worden gegarandeerd, zodat de EU kan 

inspelen op de toenemende concurrentie en de innovatiegolf op het gebied van 

digitalisering en vergroening in de andere delen van de wereld en wereldleider kan 

worden op het gebied van duurzaamheid, innovatie, digitalisering en koolstofarme 

economie; vraagt dat de benodigde financieringsprogramma's worden gevrijwaard en 

uitgebreid door middel van een specifiek, geoptimaliseerd investeringsprogramma en 

financiering die de ontwikkeling bevordert van een alomvattende industriële strategie, 

gericht op essentiële industriële sectoren van de EU vergemakkelijkt die samenhangen 

met het milieubeleid van de EU; 
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6. verzoekt de Commissie de financiering te waarborgen van innovatie gericht op de 

ontwikkeling van infrastructuur en plug-in- en opslagmogelijkheden voor voertuigen op 

waterstof en elektrische voertuigen, en initiatieven te blijven ondersteunen en verder te 

ontwikkelen, zoals het Europabrede elektromobiliteitsinitiatief en de Gemeenschappelijke 

Onderneming brandstofcellen en waterstof; 

7. wijst op de beoordeling van de Europese Rekenkamer van de tot dusver niet nagekomen 

verplichting van de EU om 20 % van haar begroting te besteden aan klimaatmaatregelen; 

blijft bij zijn standpunt dat een toekomstgericht klimaatveranderingsbeleid, de toepassing 

van het "energie-efficiëntie eerst"-beginsel, emissiebeperking, koolstofarme economie, 

hernieuwbare energiebronnen en een slimme, moderne infrastructuur de ruggengraat 

moeten vormen van de energie-unie en derhalve prioriteit moeten krijgen in het volgende 

MFK; 

8. is van mening dat in de volgende MFK-periode moet worden voorzien in meer EU-

financiering, met inbegrip van structuur- en investeringsfondsen, om de integratie van de 

EU-energiemarkt te verdiepen en de klimaatdoelen van de EU overeenkomstig de 

Overeenkomst van Parijs te helpen verwezenlijken, met name voor belangrijke energie-

infrastructuurprojecten zoals projecten van gemeenschappelijk belang (PGB's); 

9. benadrukt hoe belangrijk het is te zorgen voor uitgebreide steun voor steenkool- en 

koolstofintensieve regio's in transitie, teneinde de energietransitie, de overschakeling naar 

een koolstofarme economie en de modernisering van elektriciteitsopwekking en 

elektriciteitsnetten en technologieën voor koolstofafvang, -opslag en -benutting te 

ondersteunen, vooral in de industrie, alsook voor de modernisering van stadsverwarming; 

is van mening dat de transformatie van de energiesector gezien de beoogde 

klimaatambities moet worden ondersteund door gebruik te maken van bestaande fondsen 

of een energietransitiefonds op te zetten in het kader van het volgende MFK om 

structurele veranderingen in energie-intensieve sectoren en koolstofintensieve 

elektriciteitscentrales te faciliteren en duurzame, koolstofarme investeringen en 

innovatieve oplossingen te stimuleren; 

10. is van mening dat er voldoende middelen moeten worden toegewezen om de energie-unie 

goed te doen functioneren en het koppelnet in de EU levensvatbaar te maken, transport- en 

distributienetten te moderniseren en uit te breiden en de vraag naar en het aanbod en de 

opslag van energie in de EU te beheren; benadrukt dat het van belang is Europa te 

verbinden met het gebied rond de Kaspische Zee, het Midden-Oosten en Centraal-Azië en 

te investeren in de gascorridor door het oostelijke Middellandse Zeegebied om de 

afhankelijkheid van Russisch gas te verkleinen; wijst opnieuw op de noodzaak om de 

multilaterale samenwerking op energiegebied in de Zwarte Zeeregio te versterken; 

11. benadrukt de noodzaak van een verbeterde, effectievere en ecologisch duurzame 

financieringsfaciliteit voor Europese verbindingen (CEF) die de ontbrekende schakels in 

de Europese energie- en digitale backbone zal aanvullen door de ontwikkeling van 

hoogwaardige en duurzame trans-Europese netwerken te ondersteunen; dringt erop aan 

dat binnen de Europese netwerken prioriteit wordt verleend aan horizontale projecten die 

projecten op het gebied van infrastructuur, digitalisering, energie en vervoer met elkaar 

verenigen; 

12. constateert dat er de laatste tijd steeds meer gebruik wordt gemaakt van 



 

AD\1138922NL.docx 5/10 PE609.632v02-00 

 NL 

financieringsinstrumenten; herhaalt dat financieringsinstrumenten in het volgende MFK 

niet in de plaats mogen komen van subsidies voor de financiering van onderzoek en 

innovatie, energie-efficiëntie, maatregelen tegen energie-armoede, hernieuwbare energie 

en innoverende technologieën voor conventionele energie, omdat subsidies voor stabiele 

financiering zorgen, de resultaten in de praktijk kunnen maximaliseren en een bredere 

betrokkenheid kunnen waarborgen van stakeholders als universiteiten, onderzoekscentra, 

lokale overheidsinstanties, kmo's, maatschappelijke organisaties en burgers; benadrukt 

daarnaast het belang van investeringen in minder uitontwikkelde technologieën, met name 

op het gebied van hernieuwbare energie; 

13. herinnert eraan dat het van belang is te zorgen voor financiering om de digitale 

eengemaakte markt te voltooien door optimaal gebruik te maken van spectrum, 5G en 

internetconnectiviteit en door verdere vooruitgang te boeken op het gebied van de 

harmonisatie de EU-telecomvoorschriften om het juiste regelgevingskader tot stand te 

brengen om de internetverbindingen in de hele Unie, met inbegrip van afgelegen 

plattelandsgebieden, te verbeteren; verzoekt de Commissie om de vereiste steun te 

verlenen om taalbarrières te slechten en investeringen te stimuleren die ertoe bijdragen dat 

er tussen nu en 2025 een Europese gigabitmaatschappij wordt opgebouwd; benadrukt dat 

al deze financiering gericht moet zijn op de totstandbrenging van glasvezelbackbone- en 

backhaulverbindingen die gigabitverbindingen van de hoogste kwaliteit bieden voor 

onderwijsinstellingen en overheidsdiensten, alsook van mobiele basisstations die 5G op 

lokaal niveau ondersteunen; 

14. benadrukt voorts de noodzaak van betere coördinatie van EU-instrumenten voor 

investeringen op gebieden als innovatie, kennis, vaardigheden en markttoegang voor 

kmo's en start-ups; benadrukt het belang van voortzetting van de financiering voor kmo-

gerelateerde programma's, zoals het kmo-instrument en Cosme, zonder daarbij andere 

programma's tekort te doen, teneinde het concurrentievermogen en de duurzaamheid van 

kmo's in de Europese Unie te versterken; 

15. benadrukt dat het van belang is te streven naar betere communicatie over de impact van de 

nieuwe programma's van de Commissie; 

16. wijst erop dat de lidstaten zich ten doel hebben gesteld om 3 % van hun bbp aan O&O te 

besteden, waarvan twee derde afkomstig moet zijn van de private sector; roept de lidstaten 

op om hun nationale investeringsverplichtingen op het gebied van O&O na te komen om 

deze doelstelling te halen; roept de lidstaten op om hun nationale investeringen in O&O 

op te voeren; benadrukt dat hulpmiddelen zoals de beleidsondersteuningsfaciliteit meer 

moeten worden gebruikt om de doelmatigheid van nationale onderzoekstelsels te 

verbeteren; verzoekt om regels die het gemakkelijker maken om, met coördinatie van de 

Commissie, synergieën tot stand te brengen tussen het toekomstige KP9 en de nationale 

begrotingen; 

17. herhaalt het verzoek van het Parlement om een verhoging van de totale begroting voor het 

KP9 met ten minste 120 miljard euro om te kunnen inspelen op maatschappelijke 

uitdagingen, Europa's mondiale concurrentiepositie en haar leiderschap op het gebied van 

onderzoek en innovatie zeker te stellen, en de klimaatdoelstellingen van de EU te helpen 

verwezenlijken; vraagt ook om meer aandacht voor het implementeren van onderzoek en 

innovatie door middel van gemeenschappelijke ondernemingen en om ondersteuning van 
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investeringen in sleuteltechnologieën om zo het investeringstekort op het gebied van 

innovatie te dichten; dringt met name aan op inspanningen om baanbrekende, 

marktcreërende innovatie-initiatieven te stimuleren, in het bijzonder voor kmo's; 

18. is ingenomen met de inspanningen van de Commissie om het kaderprogramma voor O&I 

te vereenvoudigen; vraagt dat dergelijke inspanningen ook voor het KP9 worden 

gerealiseerd teneinde een betere toegang en een gelijk speelveld voor kandidaten uit alle 

lidstaten tot stand te brengen dankzij een nieuw systeem voor de beoordeling van 

aanvragen op basis van de meerwaarde en de mogelijke resultaten van de voorstellen; 

verzoekt de Commissie te beoordelen of een toenemend gebruik van forfaitaire bedragen 

de beste optie is voor begunstigden en auditoren; benadrukt dat de invoering van een 

enkelvoudige auditbenadering en een ruimere aanvaarding van de boekhoudpraktijken van 

begunstigden een belangrijke vereenvoudiging zouden betekenen voor de begunstigden 

van het kaderprogramma; is van mening dat de bottom-upbenadering in het volgende 

kaderprogramma moet worden versterkt, aangezien dit innovatie zou helpen stimuleren; 

benadrukt dat investeringen in wetenschappelijke en technologische infrastructuur 

essentieel zijn om O&I van topkwaliteit te bewerkstelligen; benadrukt het succes van het 

excellentiekeurmerk; 

19. benadrukt het belang van het Europees Instituut voor innovatie en technologie (EIT) en 

zijn kennis- en innovatiegemeenschappen (KIG's), die toereikende middelen nodig hebben 

om hun acties op het gebied van onderwijs te ontplooien, start-ups te bevorderen en 

innovatie te ondersteunen die een bijdrage levert op gebieden als volksgezondheid, 

energietransitie, digitalisering en klimaatactie, inspeelt op belangrijke uitdagingen en de 

samenleving als geheel ten goede komt; 

20. is er vast van overtuigd dat de begrotingsmiddelen voor gezondheidszorg, die een 

fundamentele factor is voor de levenskwaliteit en het welzijn van de mensen, in het KP9 

hoger moeten zijn dan in Horizon 2020 en dat voldoende middelen moeten worden 

toegewezen voor mechanismen die ervoor zorgen dat de behoeften op het gebied van 

openbaar onderzoek voorrang krijgen en dat overheidsinvesteringen een billijk rendement 

opleveren; wijst erop dat de bepalende factoren voor gezondheid breed zijn en onder meer 

verband houden met voeding, milieu en levensstijl; verzoekt daarom om ook in het O&O-

beleid een "One Health"-benadering te hanteren; 

21. is van mening dat een combinatie van subsidies en innovatieve financieringsinstrumenten 

in verband met innovatie, informatie- en communicatietechnologie en energie-

infrastructuur, zoals het Europees Fonds voor strategische investeringen (EFSI), de 

uitvoering van projecten kan vergemakkelijken en particuliere financiering kan stimuleren 

en zekerstellen; 

22. pleit voor een herzien EFSI dat zijn rol op het gebied van economische additionaliteit 

vervult, projecten bevordert met erkende positieve externaliteiten, maar met hogere 

risico's dan de private sector bereid is zelfstandig te dragen, het mogelijk maakt de kloof 

tussen onderzoek en markt te overbruggen en de nadruk legt op marktinnovatie; dringt aan 

op een aanzienlijk grotere rol en capaciteit voor de Europese investeringsadvieshub, met 

name dankzij een proactieve rol bij de voorbereiding van projecten; herinnert eraan dat de 

financiering van het EFSI in het kader van het volgende MFK geen negatieve financiële 

gevolgen mag hebben voor andere programma’s; 
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23. verzoekt de Commissie om via het MFK een volledig en samenhangend industrieel 

beleidskader voor de lange termijn te ontwikkelen om de culturele en creatieve sector 

gemakkelijker te kunnen financieren, zodat hun concurrentievermogen een impuls krijgt 

en ze in staat worden gesteld hun potentieel voor wat betreft het creëren van 

hoogwaardige werkgelegenheid en groei ten bate van de Unie volledig te benutten; pleit 

voor verdere koppelingen tussen het kaderprogramma voor O&I en het programma 

Creatief Europa; roept de Commissie op om artikel 167, lid 4, van het Verdrag betreffende 

de werking van de Europese Unie in acht te nemen en de culturele en creatieve sectoren 

als een horizontale prioriteit op te nemen in de EU-financieringsstelsels en -programma's, 

met name in het kaderprogramma voor O&I, het EU-programma voor werkgelegenheid en 

sociale innovatie (EaSI) en de Europese structuur- en investeringsfondsen (ESI-fondsen); 

24. verzoekt de Commissie om in het volgende MFK regelgevingsprocedures voor te stellen 

voor het faciliteren en stimuleren en - met steun van met de EU-agentschappen - het 

coördineren van synergieën tussen de ESI-fondsen, de CEF, Creatief Europa en Horizon 

2020 voor O&O-gerelateerde projecten die kunnen bijdragen tot het opbouwen van 

innovatiecapaciteit in slecht presterende regio's; dringt aan op een actievere rol van de 

Commissie bij de coördinatie van O&O-projecten binnen de diverse Europese fondsen die 

onder verschillende rubrieken vallen, zoals strategieën voor slimme specialisatie, en bij de 

herziening van de regels inzake staatssteun; 

25. benadrukt dat in de volgende EU-begroting voldoende ruimtevaartgerelateerde 

financiering moet worden uitgetrokken om de ruimtevaartprogramma's Galileo, Egnos en 

Copernicus voort te zetten en verder te ontwikkelen en daarbij rekening te houden met 

nieuwe gebruikersbehoeften en politieke prioriteiten van de EU, en met name de 

cyberveiligheid te vergroten en aandacht te besteden aan lanceerprogramma's, nieuwe 

technologieën en ruimtebewaking en -monitoring (SST); 

26. is er vast van overtuigd dat in het kader van KP9 meer middelen voor ruimtevaart moeten 

worden uitgetrokken dan in Horizon 2020 en dat de nodige middelen moeten worden 

toegewezen aan het toekomstige gemeenschappelijk technologie-initiatief (GTI) inzake 

innovatieve materialen voor ruimtevaartapparatuur en verwijdering van ruimteafval, 

teneinde de concurrentiepositie van de EU op het gebied van ruimtevaartinnovatie te 

versterken; pleit voor de oprichting van een geïntegreerde satellietcommunicatie voor de 

overheid (Govsatcom) die voor kosteneffectieve en veilige satellietcommunicatiediensten 

voor Europese overheden zorgt; herhaalt eens te meer zijn standpunt dat het steunkader 

voor SST moet worden omgevormd tot een EU-programma en dat de opdracht ervan moet 

worden uitgebreid, en is van mening dat het budget voor deze activiteit 

dienovereenkomstig moet worden verhoogd; 

27. vestigt de aandacht op het Europees Defensiefonds en het recente voorstel van de 

Commissie voor een industrieel ontwikkelingsprogramma voor de Europese defensie, dat 

de periode 2019-2020 moet bestrijken; is ingenomen met het voornemen van de 

Commissie om zowel een uitvoeriger industrieel ontwikkelingsprogramma op 

defensiegebied als een programma ter ondersteuning van defensieonderzoek voor te 

stellen waarbij alle lidstaten baat zullen hebben en dat de weg moet banen voor 

technologische ontwikkelingen die vervolgens andere delen van de samenleving kunnen 

bereiken; is van mening dat deze defensiegerelateerde programma's in het volgende MFK 

moeten worden gefinancierd met extra middelen en dus geen gevolgen mogen hebben 
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voor de budgettaire ambities voor de bestaande programma's; 

28. herhaalt het standpunt van het Parlement dat alle nieuwe politieke verbintenissen moeten 

worden gefinancierd met nieuwe kredieten en niet door middel van 

flexibiliteitsinstrumenten of herschikking van kredieten uit bestaande programma's; wenst 

dat er voldoende middelen worden gewaarborgd voor de bestaande programma’s die 

onder de bevoegdheid van ITRE vallen; 

29. herinnert aan het belang van meer flexibiliteit, waardoor het mogelijk wordt extra 

middelen beschikbaar te stellen om te reageren op onvoorziene situaties; benadrukt echter 

dat een intensief gebruik van flexibiliteitsinstrumenten uit het MFK niet de beste manier is 

om complexe crises aan te pakken die waarschijnlijk zullen aanhouden; is ervan overtuigd 

dat nieuwe eigen middelen en ontvangsten van de EU voor de EU-begroting absoluut 

noodzakelijk zijn om het volgende MFK op een niveau te brengen dat overeenkomt met 

de huidige behoeften en beleidsambities van de Unie op de gebieden die met ITRE 

verband houden; wenst dat serieus rekening wordt gehouden met de opties die in het 

verslag van de Groep op hoog niveau eigen middelen worden voorgesteld; dringt erop aan 

een koppeling te maken tussen de financiering van de EU-begroting en beleidsgebieden 

waar de EU voor prijsverlagingen heeft gezorgd, zoals het energie- en het 

telecommunicatiebeleid, als meest efficiënte en marktneutrale oplossing; 

30. merkt op dat in het volgende MFK rekening zal moeten worden gehouden met het vertrek 

van het Verenigd Koninkrijk uit de EU en de gevolgen daarvan voor de EU-begroting; 

spreekt de wens uit dat de programma’s waarvoor ITRE bevoegd is, ongewijzigd blijven 

en dat er passende maatregelen worden getroffen om aan deze wens te voldoen; 

31. verzoekt de Commissie een evaluatie te verrichten van alle beoordelingen van de 

verschillende financiële beleidsmaatregelen en financieringsinstrumenten, met inbegrip 

van haar energiegerelateerde financieringsinstrumenten en fondsen, met name met 

betrekking tot resultaten, en die evaluaties te gebruiken bij de voorbereiding van het 

nieuwe MFK; 

32. herinnert eraan dat het Agentschap voor de samenwerking tussen energieregulators 

(ACER) en het Europees Agentschap voor netwerk- en informatiebeveiliging (ENISA) 

meer verantwoordelijkheden hebben gekregen en bijgevolg over voldoende middelen 

moeten kunnen beschikken om al hun taken, zowel oude als nieuwe, te vervullen; 

benadrukt dat ook het Agentschap van het Europees wereldwijd satellietnavigatiesysteem 

(GSA) en het Orgaan van Europese regelgevende instanties voor elektronische 

communicatie (Berec) voldoende middelen moeten krijgen om hun taken correct en 

efficiënt uit te oefenen; vraagt om voldoende middelen en personeel voor alle 

agentschappen die binnen het taakgebied van ITRE vallen, opdat zij hun taken naar 

behoren kunnen vervullen; 

33. is van mening dat het toekomstige MFK moet zorgen voor maximale voorspelbaarheid en 

flexibiliteit om de volledige benutting ervan mogelijk te maken; is bovendien van mening 

dat in het toekomstige MFK moet worden gewaarborgd dat eventuele overschotten die het 

gevolg zijn van onvolledige besteding van de EU-begroting en vrijmakingen die het 

gevolg zijn van niet-uitvoering opnieuw beschikbaar worden gemaakt in de EU-begroting. 
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