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SUGGESTIES

De Commissie industrie, onderzoek en energie verzoekt de bevoegde Begrotingscommissie 
onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. betreurt dat de door de Commissie voorgestelde begroting 474,6 miljoen EUR onder het 
plafond voor rubriek 1a ligt, hoewel de relevante programma’s verzadigd zijn en heel 
goed aanvullende middelen zouden kunnen gebruiken; benadrukt het uiterste belang van 
de programma’s van rubriek 1a om de innovatiegedreven economische groei te 
stimuleren en bij te dragen tot een klimaatneutrale samenleving in overeenstemming 
met de Overeenkomst van Parijs;

2. benadrukt dat er leiderschap moet worden ontwikkeld op het gebied van innovatie en 
wijst op het belang van toenemend en disruptief onderzoek naar geavanceerde 
technologieën om de beleidsdoelstellingen van de Unie te verwezenlijken, verzet zich 
derhalve tegen de bezuinigingen van de Raad in rubriek 1a ter hoogte van 747,4 miljoen 
EUR, waaronder 424,9 miljoen EUR voor het gemeenschappelijk strategisch kader voor 
onderzoek en innovatie, met name in de relevante begrotingslijnen ter versterking van 
het onderzoek naar toekomstige en opkomende technologieën, versterking van de 
Europese onderzoeksinfrastructuur, inclusief e-infrastructuur en leiderschap op het 
gebied van informatie- en communicatietechnologie, alsmede 28 miljoen EUR voor het 
ICT-onderdeel van de Connecting Europe Facility, en 20 miljoen EUR voor COSME; is 
van mening dat deze bezuinigingen de inspanningen van de EU om duurzame groei en 
hoogwaardige werkgelegenheid te creëren, dreigen te ondermijnen, alsmede de 
inspanningen van de Unie om de duurzameontwikkelingsdoelstellingen en de 
klimaatdoelstellingen van de VN te halen en om tegen 2050 de doelstelling van een 
broeikasgasneutrale economie te halen, zonder dat hierbij iemand aan zijn lot wordt 
overgelaten;

3. meent dat rubriek 1a in het bijzonder tijdens het laatste jaar van het MFK een 
ambitieuze begroting behoeft, zodat er een brug kan worden geslagen met het 
daaropvolgende MFK, aangezien alle nieuwe programma’s tijd nodig hebben om 
volledig operationeel te worden, om ervoor te zorgen dat deze programma’s optimaal 
functioneren zodat zij een bijdrage kunnen blijven leveren aan de verwezenlijking van 
de beleidsprioriteiten van de Unie;

4. eist daarom een niveau aan vastleggingskredieten dat gelijk is aan het plafond voor 
rubriek 1a; vraagt bovendien dat er wordt gebruikgemaakt van alle mogelijke 
flexibiliteitsinstrumenten die uit hoofde van de MFK-verordening beschikbaar zijn, en 
van de in het Financieel Reglement opgenomen speciale bepaling inzake het hergebruik 
van geannuleerde middelen voor onderzoeksprojecten, om een zo hoog mogelijk niveau 
aan vastleggingskredieten voor de begroting 2020 te garanderen;

5. herinnert aan het belang van onderzoek en innovatie om maatschappelijke problemen op 
te lossen en bij te dragen tot duurzame ontwikkeling; wijst op de verzadiging van 
diverse programma’s, waaronder Horizon 2020 en COSME, die geleid heeft tot lagere 
toekenningspercentages van aanvragen voor Horizon 2020 ten opzichte van de vorige 
MFK-periode, wat inhoudt dat er veel meer hoogwaardige projecten op het gebied van 
onderzoek en innovatie kunnen worden gefinancierd als er voldoende Uniefinanciering 
kan worden verstrekt; benadrukt dat dit kan worden opgelost met een ambitieuzere 
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begroting voor 2020 en door het versterken van de complementariteit met andere EU-
fondsen, financiële instrumenten, nationale programma’s en particuliere investeringen; 
is van mening dat de financiële middelen voor Unie-onderzoek en innovatie met name 
moeten worden aangewend op gebieden waar de markt faalt en maatschappelijke 
problemen worden verwaarloosd; is derhalve van mening dat vrijgekomen middelen 
opnieuw beschikbaar moeten worden gesteld in overeenstemming met artikel 15, lid 3, 
van het Financieel Reglement; herhaalt zijn standpunt dat er ten minste 120 miljoen 
EUR in prijzen van 2018 noodzakelijk is voor Horizon Europe in het volgende MFK;

6 benadrukt dat kmo’s een essentieel onderdeel zijn van de economie van de Unie omdat 
zij binnen de Unie zorgen voor de meeste werkgelegenheid; acht het noodzakelijk om 
een kmo-vriendelijk ondernemersklimaat te creëren, alsook om clusters en netwerken 
van kmo’s te ondersteunen; is derhalve verheugd over verhoging van de middelen voor 
het kmo-instrument; neemt met bezorgdheid kennis van de bezuinigingen van de Raad 
op stimulering van innovatie in kmo’s, omdat daar een negatief signaal van uitgaat voor 
het bedrijfsleven in de Unie;

7. benadrukt dat de doelstellingen van de digitale interne markt moeten worden 
verwezenlijkt om de digitalisering van de Unie en de digitale inclusie van de economie 
van de Unie, publieke sector en burgers te bevorderen; erkent in dit verband het belang 
van initiatieven als WIFI4EU; betreurt de door de Raad voorgestelde bezuinigingen op 
dit initiatief;

8 benadrukt dat de mobiliteitssector van de Unie moet worden hervormd om het vervoer 
in de Unie duurzaam, schoon en concurrerend te maken, om de Europese 
automobielsector klaar te stomen voor de toekomst en om onze klimaatdoelen te halen; 
onderstreept derhalve dat er in voldoende financiering moet worden voorzien voor de 
programma’s die deze doelen ondersteunen, zoals Horizon, CEF-Vervoer en de 
gemeenschappelijke onderneming brandstofcellen en waterstof 2 (FCH 2); is derhalve 
bezorgd over het effect van de door de Raad voorgestelde bezuinigingen op de 
totstandbrenging van een vervoersysteem in de Unie dat efficiënt gebruik maakt van 
zijn hulpbronnen, milieuvriendelijk is en naadloos aansluit;

9 betreurt ten zeerste dat de door de Commissie voorgestelde begroting nog maar eens ver 
onder het door het ACER (Agentschap van de Europese Unie voor de samenwerking 
tussen energieregulators) gevraagde niveau ligt, en wijst erop dat de werking van het 
ACER en de capaciteit van het agentschap om zijn taken op het gebied van toezicht en 
markttransparantie uit te voeren, laat staan de extra taken die het krachtens nieuwe 
wetgeving moet vervullen, hierdoor in het gedrang dreigen te komen;

10 herhaalt dat er meer in onderzoek en innovatie moet worden geïnvesteerd, teneinde de 
toegang tot kennis te verbeteren, sociale ontwikkeling te stimuleren en de kwaliteit van 
de levensstandaarden te verhogen.

11 eist voor alle agentschappen die onder haar bevoegdheden vallen (ACER, Berec, Enisa 
en GSA) een niveau aan kredieten en personeel dat overeenstemt met het niveau 
waarom deze agentschappen hebben verzocht; dringt erop aan dat de financiële 
middelen en de middelen voor personeel worden verhoogd in overeenstemming met de 
uitbreiding van de taken van de betrokken agentschappen en als voorbereiding op de 
uitvoering van de nieuwe wetgeving en om rekening te houden met toekomstige rollen 
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en verantwoordelijkheden; merkt op dat de GSA zich geplaatst ziet voor nieuwe 
uitdagingen die verband houden met veiligheid en andere gevoelige terreinen, waar 
outsourcing leidt tot een lager veiligheidsniveau en geringere kosten-efficiëntie, en tot 
een verlies van expertise; is derhalve van mening dat hooggespecialiseerde deskundigen 
moeten worden aangeworven en in dienst gehouden moeten worden;

12 herinnert aan de toezegging die het Parlement, de Raad en de Commissie hebben 
gedaan in een gezamenlijke verklaring bij Verordening (EU) 2017/1953 van het 
Europees Parlement en de Raad1, en die inhoudt dat de drie instellingen ernaar streven 
om de bevordering van de internetconnectiviteit binnen lokale gemeenschappen over 
een periode van drie jaar met 120 miljoen EUR te financieren, zodat dit initiatief een 
echt succes kan worden, ten gunste van de Europese lokale gemeenschappen en 
bevolking; benadrukt in dit verband dat na twee oproepen tot het indienen van 
voorstellen, meer dan 23 000 gemeenten uit de gehele Unie zich hebben geregistreerd 
bij het WiFi4EU-portaal, en dat al aan 6 200 gemeenten WiFi4EU-vouchers zijn 
toegekend, wat bewijst dat het initiatief een succes is;

13. vraagt om aanvullende middelen om de ontwikkeling en toepassing van schonere 
technologieën te versnellen alsmede aanvullende middelen om een eerlijke transitie van 
steenkool- en koolstofintensieve regio’s te faciliteren, aangezien dit ertoe kan bijdragen 
dat de Unie haar verbintenissen in het kader van de Overeenkomst van Parijs nakomt, 
onder meer via de voortzetting van bestaande en de lancering van nieuwe proefprojecten 
en voorbereidende acties; herhaalt het voorstel van het Europees Parlement om binnen 
het meerjarig financieel kader 2021-2027 een fonds voor een rechtvaardige transitie in 
te stellen, met als doel de maatschappelijke, sociaaleconomische en ecologische 
gevolgen van het afstappen van de steenkool- en koolstofafhankelijkheid voor 
werknemers en gemeenschappen op te vangen; benadrukt dat steenkool- en 
koolstofintensieve regio’s in de Unie in aanmerking moeten blijven komen voor steun, 
zodat zij voorbereid zijn op de komst van het Fonds voor een rechtvaardige 
energietransitie; 

14. benadrukt dat onderzoek en innovatie drijvende krachten zijn voor duurzame 
ontwikkeling en wijst nogmaals op de toezegging van de Unie en haar lidstaten om de 
SDG’s te verwezenlijken; is ingenomen met de raming van de Commissie dat de 
uitgaven in verband met de klimaatverandering 21 % van de begroting 2020 zullen 
bedragen, en herhaalt dat de inspanningen ter zake moeten worden opgevoerd; betreurt 
dat de gestelde streefdoelen voor uitgaven voor klimaat en duurzaamheid 
hoogstwaarschijnlijk niet zullen worden gehaald met de voorgestelde begroting voor 
Horizon 2020, en dat hetzelfde bijgevolg geldt voor het gehele huidige MFK; benadrukt 
zijn standpunt dat de klimaatgerelateerde uitgaven gezien de verbintenissen van de Unie 
in het kader van de Overeenkomst van Parijs passend moeten worden verhoogd; 
herinnert in dit verband aan het beginsel “voorrang voor energie-efficiëntie” alsook aan 
de doelstelling van de Unie om de leider te worden op het gebied van hernieuwbare 
energie;

15. vraagt om aanvullende kredieten voor de Connecting Europe Facility en in het bijzonder 

1 Verordening (EU) 2017/1953 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2017 tot wijziging van de 
Verordeningen (EU) nr. 1316/2013 en (EU) nr. 283/2014 wat de bevordering van internetconnectiviteit in lokale 
gemeenschappen betreft (PB L 286 van 1.11.2017, blz. 1).
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de onderdelen hiervan inzake duurzame energie en ICT, met het oog op de voltooiing 
van de Energie-unie, de aansluiting van geïsoleerde markten en de opheffing van nog 
bestaande knelpunten en de totstandbrenging van een toekomstbestendig EU-
energienetwerk;

16. is ernstig bezorgd over de aanhoudende onzekerheid met betrekking tot de terugtrekking 
van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie; benadrukt dat er financiële 
voorzorgsmaatregelen moeten worden getroffen voor het geval het VK niet volledig of 
slechts gedeeltelijk bijdraagt aan de begroting van 2020, dringt er derhalve bij alle 
overige lidstaten op aan naar voren te treden en de bijdrage van het VK te compenseren 
nu alle programma’s zich in de slotfase bevinden en begunstigden van Uniemiddelen de 
zekerheid moeten hebben dat de Unie haar toezeggingen gestand zal doen;

17. benadrukt dat het verzuim van de Unie om haar juridische en politieke verbintenissen 
inzake betalingskredieten na te komen haar betrouwbaarheid ernstige schade kan 
toebrengen, en grote negatieve gevolgen kan hebben voor het vertrouwen dat de 
instellingen van de Unie hun rol kunnen vervullen; benadrukt dat dit wordt versterkt 
door het feit dat de Unie het einde van het huidige MFK nadert en dat de 
tenuitvoerlegging van de meerjarenprogramma’s daarom snel moet plaatsvinden.
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