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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 dat 2022 een jaar van sociaal en economisch herstel voor Europa zal zijn; 
beklemtoont dat dit herstel tot de dubbele transitie in Europa zal moeten bijdragen;  is 
in dit verband van oordeel dat financiering voor digitale en energiegerelateerde 
investeringen hierbij een fundamentele rol toekomt;

2. verwelkomt de extra 4 miljard EUR (in prijzen 2018) voor Horizon Europa van 
mededingingsboetes, marges en automatische annuleringen, zoals overeengekomen 
in het compromis over het MFK, alsmede de extra 5 miljard EUR (in prijzen 2018) 
van Next Generation EU (NGEU); benadrukt dat deze aanvullende kredieten van 
mededingingsboetes, marges en automatische annuleringen moeten worden gebruikt 
om het beginsel van begrotingscontinuïteit te handhaven door het stabiliseren van de 
schommelingen in de jaarlijkse kredieten, in het bijzonder wat betreft de toename van 
kredieten van NGEU in de eerste jaren; acht het van essentieel belang dat de ITRE-
commissie nauw betrokken wordt bij de jaarlijkse besluiten over de structuur van de 
begroting van Horizon Europa, teneinde voor een optimale impact voor de Europese 
onderzoeksgemeenschap te zorgen; 

3. dringt erop aan volledig gebruik te maken van artikel 15, lid 3, van het Financieel 
Reglement, om alle vrijkomende middelen van voormalige EU-kaderprogramma’s 
voor onderzoek aan Horizon Europa toe te wijzen, bovenop de in punt 2 genoemde 
extra kredieten; 

4. onderstreept dat het belangrijk is voor voldoende financiering te zorgen om bij te 
dragen tot de dubbele transitie met het oog op het bereiken van klimaatneutraliteit 
tegen uiterlijk 2050, en om vorm te geven aan Europa’s ‘digitale decennium’; wijst 
in dit verband op de sleutelrol van fondsen voor Horizon Europa, de Connecting 
Europe Facility (CEF), in het bijzonder CEF-energie en CEF-digitaal, het 
ruimtevaartprogramma, het programma Digitaal Europa, en het Fonds voor een 
rechtvaardige transitie, die waar mogelijk met NGEU-financiering moeten worden 
gecombineerd; 

5. dringt aan op voldoende financiering en personeel voor EU-agentschappen, in het 
bijzonder voor ACER en het agentschap voor het nieuwe ruimtevaartprogramma.


