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Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000078/2016 

aan de Commissie 
Artikel 128 van het Reglement 

Christian Ehler, Lambert van Nistelrooij 
namens de PPE-Fractie 

Soledad Cabezón Ruiz, Constanze Krehl 
namens de S&D-Fractie 

Betreft: Synergieën voor onderzoek en innovatie tussen Horizon 2020, het cohesiebeleid en 
andere financieringsprogramma's van de EU 

De Commissie heeft in december 2015 de mededeling uit hoofde van artikel 16, lid 3, aangenomen 
over het maximaliseren van de bijdrage van de Europese structuur- en investeringsfondsen (ESIF) 
aan de groeistrategie van de EU, het investeringsplan voor Europa en de prioriteiten van de 
Commissie tot 2020. Het bedrag dat wordt toegewezen aan thematische doelstelling 1 "onderzoek en 
innovatie", 43 miljard EUR, is hoger dan ooit. De gegevens over de synergieën tussen het 
cohesiebeleid en andere fondsen zoals Horizon 2020 (H2020) worden echter onderschat in dit 
verslag. Bovendien voerde het Parlement, naar aanleiding van de onderhandelingen over de huidige 
verordening tot 2020, de nieuwe begrotingsonderdelen "topkwaliteit verspreiden en deelname 
verbreden" en "trap naar topkwaliteit" in om meer synergieën en samenwerking tot stand te brengen 
op het gebied van onderzoek en innovatie. 

1. Wat is de specifieke beoordeling van de Commissie met betrekking tot de resultaten van de 
synergieën zoals geformuleerd in Horizon 2020 en de cohesieverordeningen, onder meer binnen 
het gemeenschappelijk strategisch kader, de bijlage bij de verordening houdende 
gemeenschappelijke bepalingen van het cohesiebeleid? 

2. Welke maatregelen worden er op het vlak van synergie getroffen door de gezamenlijke 
technologie-initiatieven (JTI) om hun doelstellingen te behalen, en wat is de aanpak van de 
Commissie om de gemeenschappelijke ondernemingen rechtstreeks te betrekken bij de 
besprekingen en uitwisselingen met de lidstaten in verband met synergieën tussen H2020 en hun 
slimme specialisaties in het kader van de ESI-fondsen?  

3. Wat zijn de resultaten van de upstream (capaciteitsopbouw, nationale/regionale regelingen voor 
onderzoek en innovatie) en downstream (innovatie/markt) maatregelen in de operationele 
programma's 2014-2020? Welke stimulansen zijn doeltreffend voor de ondersteuning van deze 
synergieën tussen alle verschillende fondsen? Welke rol speelt de Excellentiekeur? 

4. Is de Commissie bereid met een mededeling te komen over de tenuitvoerlegging van synergieën 
tussen de ESI-fondsen en H2020, Galileo/Copernicus, het Europees Fonds voor strategische 
investeringen (EFSI) en andere Europese innovatiefondsen? 

5. Is de Commissie bereid een toezichtsysteem uit te werken om op de hoogte te blijven van de 
resultaten van de synergieën en de optimale werkwijzen op te sporen, zoals overeengekomen in 
de verordeningen voor 2014-2020? 
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Doorgezonden: 5.5.2016 
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