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Betreft: Advies inzake richtsnoeren voor de begroting 2021 - Afdeling III 
(2019/2213(BUD))

Geachte voorzitter,

Gezien de uitzonderlijke situatie waarin we ons momenteel bevinden hebben de coördinatoren 
van de commissie ITRE besloten om het advies van ITRE inzake de richtsnoeren voor de 
begroting 2021 in briefvorm uit te brengen, op basis van het reeds verzette werk in de 
commissie.

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

Hoogachtend,

Cristian-Silviu Buşoi
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SUGGESTIES

1. betreurt dat de lidstaten er tot dusver nog niet in geslaagd zijn een overeenkomst te 
bereiken over het meerjarig financieel kader (MFK) voor de periode 2021-2027 en de 
hervorming van het stelsel van de eigen middelen, waardoor de tijdige start en de 
werking van de nieuwe programma’s en het vermogen van de Unie om haar politieke 
prioriteiten te verwezenlijken gevaar lopen, waaronder de Europese Green Deal 
waarmee wordt bijgedragen aan het terugdringen van de broeikasgasemissies om 
uiterlijk in 2050 een nettonuluitstoot van broeikasgassen te bereiken; merkt op dat het 
MFK de basis vormt voor de jaarlijkse begroting en dat, indien er geen MFK-
verordening is, richtlijnen voor de begroting van 2021 enkel het algemene standpunt 
van het Parlement over het MFK kunnen weergeven;

2. benadrukt dat de begroting voor 2021 de Unie in staat moet stellen haar verplichtingen 
uit hoofde van de Overeenkomst van Parijs na te komen, waaronder het “berokken geen 
schade”-beginsel, en afgestemd moet zijn op de doelstelling om de opwarming van de 
aarde te beperken tot minder dan 1,5 °C; benadrukt in dit verband dat de volgende 
begroting gericht moet zijn op duurzame ontwikkeling, de energietransitie, het creëren 
van werkgelegenheid en het ombuigen van biodiversiteitsverlies; herinnert eraan dat de 
uitgaven inzake klimaatverandering in de nieuwe MFK-periode tot ten minste 25 % van 
de EU-uitgaven, en zo snel mogelijk tot 30 %, moeten worden opgevoerd, met 
inachtneming van hogere specifieke doelstellingen in andere programma’s, zoals het 
overeengekomen streefdoel van 35 % in het kader van Horizon Europa;

3. merkt voorts op dat een van de belangrijkste politieke prioriteiten erin bestaat het 
concurrentievermogen en de duurzaamheid van de industrie in de EU te waarborgen, 
onder meer door de administratieve lasten te verminderen, waaronder die van de EU-
programma’s, en de huidige EU-staatssteunregels te herzien zonder de werking van de 
interne markt in gevaar te brengen; is van mening dat economische welvaart 
rechtstreeks verband houdt met het mondiale industriële concurrentievermogen en een 
efficiënt klimaatbeleid; dringt erop aan dat aanzienlijke investeringen in innovatie, 
onder meer in digitale technologieën en energie-intensieve sectoren, nodig zullen zijn 
om het concurrentievermogen te versterken, toekomstige vaardigheden te ontwikkelen 
en banen te creëren; 

4. benadrukt het belang van de nieuwe rubriek 1 (“Eengemaakte markt, innovatie en 
digitaal beleid”) voor het stimuleren van innovatiegedreven, duurzame economische 
groei en incrementeel en baanbrekend onderzoek en innovatie met het doel om in 
overeenstemming met de Overeenkomst van Parijs bij te dragen tot de transitie naar een 
klimaatneutrale economie en samenleving tegen uiterlijk 2050; benadrukt verder het 
belang van de nieuwe rubriek 5 (“Veiligheid en defensie”), die het nieuwe Europees 
Defensiefonds alsmede fondsen inzake nucleaire veiligheid en ontmanteling omvat;

5. herinnert eraan dat het Parlement van oordeel is dat de totale financiële toewijzing aan 
Horizon Europa op 120 miljard EUR (in prijzen van 2018) moet worden vastgesteld, en 
wijst erop dat er in de loop van het laatste MFK voortdurend een te groot aantal 
inschrijvingen was voor het programma, wat betekent dat er veel meer kwalitatief 
hoogwaardige projecten op het gebied van onderzoek en innovatie gefinancierd hadden 
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kunnen worden als de Unie voldoende financiering had verstrekt; verzoekt de 
Commissie een ontwerpbegroting voor 2021 te presenteren waarin rekening is 
gehouden met dit standpunt, zodat onderzoeks- en innovatieactiviteiten zonder 
onderbrekingen ambitieuze financiering ontvangen, waaronder op gebieden die 
essentieel zijn voor de strategische autonomie van de EU en haar internationale 
concurrentievermogen, die de transitie naar een klimaatneutrale economie tegen uiterlijk 
2050 en de algemene doelstellingen van de Europese Green Deal ondersteunen en 
bijdragen tot het verwezenlijken van de duurzameontwikkelingsdoelstellingen, en die de 
burgers en samenleving ten goede komen, zoals digitale transformatie, mobiliteit, 
energie, gezondheidszorg en ruimtevaart, en zodat de marktintroductie van innovatieve 
producten en diensten wordt ondersteund; herinnert in dit verband aan de noodzaak van 
evenwichtige ondersteuning voor fundamenteel en toegepast onderzoek; dringt aan op 
de vermindering van regionale onevenwichtigheden op het gebied van O&I-capaciteiten 
binnen de EU; herinnert eraan dat partnerschappen voor onderzoek en innovatie 
doeltreffende middelen zijn om gezamenlijk onderzoek te bevorderen en de industrie bij 
het programma te betrekken, en als zodanig moeten worden versterkt; benadrukt voorts 
de noodzaak om wetenschaps- en onderzoeksactiviteiten buiten de Europese grenzen te 
coördineren en hiertoe een passend kader voor internationale samenwerking te 
waarborgen;

6. benadrukt dat alle begrotingsterreinen dienen bij te dragen aan de algemene 
doelstellingen van de Europese Green Deal en de duurzameontwikkelingsdoelstellingen 
van de VN; wijst nogmaals op de aanzienlijke financieringsbehoeften en de extra 
investeringen die nodig zijn voor de tenuitvoerlegging van deze doelstellingen; 
herinnert er in dit verband aan dat het belangrijk is om een fonds voor een rechtvaardige 
transitie in te stellen, om de maatschappelijke, sociaaleconomische, technologische en 
ecologische gevolgen van het afstappen van de steenkool- en koolstofafhankelijkheid 
voor werknemers, sectoren en gemeenschappen op te vangen, dringt aan op een 
degelijke financiering van dit fonds en benadrukt dat de methode voor de toewijzing 
van middelen moet waarborgen dat geen enkele regio van de EU achterblijft bij de 
energietransitie; wijst in dit verband andermaal op het standpunt van het Parlement dat 
nieuwe instrumenten met vers geld moeten worden gefinancierd en dat hun financiering 
niet ten koste mag gaan van andere EU-programma’s;

7. benadrukt het belang van de financieringsfaciliteit voor Europese verbindingen als een 
belangrijk instrument om de doelstellingen van de energie-unie te bereiken en om de 
nakoming van de verplichtingen van de EU in het kader van de Overeenkomst van 
Parijs te faciliteren, dringt aan op adequate kredieten voor het programma, in het 
bijzonder voor het onderdeel energie, en benadrukt dat de selectie van prioritaire 
energie-infrastructuurprojecten moet worden afgestemd op de Europese Green Deal; 
benadrukt dat de hervorming van de Europese mobiliteitssector ondersteund moet 
worden om duurzaam, schoon en concurrerend vervoer in de Unie te bewerkstelligen;

8. benadrukt dat een ambitieuze ontwerpbegroting nodig is, met name voor nieuwe 
programma’s, zoals het programma Digitaal Europa, waarmee getracht wordt 
investeringen in cruciale gebieden van de toekomst, zoals kunstmatige intelligentie, 
cyberveiligheid, supercomputers en geavanceerde digitale vaardigheden, te stimuleren 
en benadrukt dat deze nieuwe programma’s zo snel mogelijk in werking moeten treden 
om de EU concurrerender te helpen maken en de digitale kloof te dichten, zowel met 
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betrekking tot de genderkloof in de ICT-sector als het geografische onevenwicht tussen 
de lidstaten op het gebied van digitale paraatheid; dringt bovendien aan op de inzet van 
alle mogelijke EU-programma’s om Europa klaar te stomen voor het digitale tijdperk en 
om digitale soevereiniteit te verwerven; is sterk gekant tegen de bezuinigingen in het 
voorstel van de Commissie, vooral op gebieden waarbinnen gestreefd wordt naar het 
waarborgen van een mensgerichte digitale samenleving, benadrukt de cruciale rol van 
de digitalisering van overheidsadministraties en de interoperabiliteit van IT-systemen op 
alle bestuursniveaus in het belang van burgers en ondernemingen;

9. benadrukt het belang van kmo’s en micro- en startende ondernemingen als essentieel 
onderdeel van de economie van de EU, aangezien zij voor veel banen zorgen, 
waaronder de meerderheid van de nieuwe banen in de EU, en brengt in herinnering dat 
kmo’s een belangrijke rol spelen bij onderzoek en innovatie en bij de toepassing van 
O&I-resultaten; dringt aan op meer ondersteuning voor kmo’s en clusters en netwerken 
van kmo’s in de begroting voor 2021; spoort de Commissie aan om ervoor te zorgen dat 
de transitie van Cosme naar het nieuwe programma voor de eengemaakte markt en de 
transitie van het Europees Fonds voor strategische investeringen (EFSI) en andere 
financiële instrumenten naar het InvestEU-programma soepel verlopen, en om hiervoor 
passende financiering ter beschikking te stellen; benadrukt dat de toegang tot 
financiering voor kmo’s gedurende de gehele onderzoeks-, ontwikkelings- en 
innovatiecyclus moet worden vergemakkelijkt en is in dit verband ingenomen met de 
rol van de Europese Innovatieraad (EIC);

10. herinnert eraan dat het Parlement van oordeel is dat de totale financiële toewijzing aan 
het ruimtevaartprogramma op 15 miljard EUR (in prijzen van 2018) moet worden 
vastgesteld; verzoekt de Commissie in dit verband een ontwerpbegroting voor 2021 te 
presenteren waarin rekening wordt gehouden met dit standpunt; waarschuwt ervoor dat 
het risico bestaat dat bestaande vlaggenschipprogramma’s, zoals Galileo, Egnos en 
Copernicus, door onvoldoende financiering ernstig worden ondermijnd en het moeilijk 
wordt om belangrijke nieuwe programma’s te lanceren, namelijk GovSatCom en 
Omgevingsbewustzijn in de Ruimte (SSA), waardoor het Europese leiderschap in 
relevante sectoren zoals veiligheid, defensie, burger- en milieubescherming en openbare 
diensten zou worden beknot; benadrukt het belang van de bijdrage van het 
ruimtevaartprogramma aan de doelstellingen van de Europese Green Deal, en van een 
goede controle op de voortgang ervan; betreurt dat de Commissie in haar voorstel de 
personele en financiële middelen van het nieuwe Agentschap van de Europese Unie 
voor het ruimtevaartprogramma niet voldoende heeft verhoogd na het voorlopig 
interinstitutioneel akkoord waarmee het aantal taken van het agentschap is uitgebreid;

11. herinnert aan de belangrijke bijdrage die EU-agentschappen leveren aan de 
verwezenlijking van door de wetgever vastgestelde beleidsdoelstellingen; dringt daarom 
aan op voldoende financiering en personeel voor alle agentschappen, in lijn met hun 
taken en verantwoordelijkheden; benadrukt in het bijzonder de noodzaak om het 
Agentschap voor de samenwerking tussen energieregulators (ACER), dat al jaren 
onvoldoende financiering krijgt en onderbezet is, aanzienlijk te versterken, omdat 
anders de werking van ACER en zijn vermogen om zijn taken op het gebied van 
toezicht en markttransparantie uit te voeren in gevaar dreigen te komen, evenals de 
bijkomende taken die het op grond van recente wetgeving, waaronder het “pakket 
schone energie”, toegewezen heeft gekregen; dringt erop aan dat de Commissie reeds in 
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haar ontwerpbegroting aandacht besteedt aan dit probleem; herinnert er verder aan dat 
het Bureau van Berec aanvullende middelen nodig heeft om uitvoering te kunnen geven 
aan zijn taken, die zijn vastgelegd in de Berec-verordening en het Europees wetboek 
voor elektronische communicatie.


