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INNOVATIEBELEID

Innovatie speelt een steeds belangrijkere rol in onze economie. Innovatie komt
immers niet alleen de consumenten en werknemers in de EU ten goede, maar is
ook essentieel om betere banen te scheppen, een groenere samenleving op te
bouwen en onze levenskwaliteit te verbeteren. Innovatie is ook van cruciaal belang
om het concurrentievermogen van de EU op de wereldmarkten in stand te houden.
Het innovatiebeleid vormt de verbinding tussen het beleid inzake onderzoek en
technologische ontwikkeling en het industriële beleid, en is gericht op het tot stand
brengen van gunstige randvoorwaarden om ideeën op de markt te brengen.

RECHTSGROND

Artikel 173 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU),
waarin wordt gesteld dat de Unie en de lidstaten er zorg voor dragen dat de
omstandigheden nodig voor het concurrentievermogen van de industrie van de Unie
aanwezig zijn.
De artikelen 179 t/m 190 VWEU regelen het beleid van de Unie op het
gebied van onderzoek en technologische ontwikkeling (OTO) en ruimtevaart. Het
belangrijkste instrument van het OTO-beleid is het meerjarenkaderprogramma, waarin
de doelstellingen, de prioriteiten en het financiële steunpakket worden vastgesteld.
De OTO-kaderprogramma’s worden vastgesteld door het Europees Parlement en de
Raad volgens de gewone wetgevingsprocedure, na raadpleging van het Europees
Economisch en Sociaal Comité.

DOELSTELLINGEN

Het belang van het innovatiebeleid wordt algemeen erkend. Ook is dit beleid
nauw verbonden met het EU-beleid op andere terreinen, zoals werkgelegenheid,
concurrentievermogen, milieu, industrie en energie. Er is sprake van innovatie als
onderzoeksresultaten worden omgezet in nieuwe en betere diensten en producten om
concurrerend te kunnen blijven op de wereldmarkt en de levenskwaliteit van de mensen
te verbeteren.
De EU besteedt een lager percentage van het jaarlijkse bbp (2,3 % in 2020) dan de
Verenigde Staten (3,45 % in 2020) en Japan (3,26 % in 2020) aan onderzoek en
ontwikkeling (O&O). Bovendien is er sprake van een zekere kennisvlucht, aangezien
veel van de beste onderzoekers en innovators in de EU naar landen verhuizen waar
de omstandigheden gunstiger zijn. De EU-markt is nog steeds gefragmenteerd en niet
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innovatievriendelijk genoeg. Om deze situatie om te keren, heeft de EU het concept
van een “innovatie-unie” ontwikkeld, dat erop gericht is om:
— ervoor te zorgen dat de EU wetenschappelijke prestaties van wereldklasse gaat

leveren;

— belemmeringen voor innovatie weg te nemen − zoals dure octrooien,
marktfragmentatie, een traag normalisatieproces en tekorten aan vaardigheden −
die verhinderen dat ideeën snel op de markt komen;

— de manier waarop de particuliere en de overheidssector samenwerken radicaal
te veranderen, met name door middel van Europese innovatiepartnerschappen
(EIP’s) tussen de EU-instellingen, de nationale en regionale instanties en het
bedrijfsleven.

RESULTATEN

A. Innovatie-unie
De innovatie-unie was een van de zeven vlaggenschipinitiatieven van de Europa 2020-
strategie voor een slimme, duurzame en inclusieve economie. Deze strategie, die in
oktober 2010 door de Commissie werd gelanceerd, was gericht op de verbetering
van de voorwaarden en de toegang tot financiering voor onderzoek en innovatie in
de EU, zodat innovatieve ideeën omgezet konden worden in producten en diensten
die leiden tot groei en banen scheppen. Met de innovatie-unie wou de EU een
daadwerkelijk eengemaakte Europese markt voor innovatie tot stand brengen die
innovatieve bedrijven en ondernemingen aantrekt. Om dit te verwezenlijken zijn
er verschillende maatregelen voorgesteld op het gebied van octrooibescherming,
normalisatie, overheidsopdrachten en slimme regelgeving. Er zijn verscheidene
instrumenten geïntroduceerd om in de gehele EU de voortgang te meten en toezicht
te houden op de situatie, waaronder:
— een uitgebreid prestatiescorebord voor innovatie in de EU, dat is gebaseerd op

25 indicatoren en een Europese kennismarkt voor octrooien en licenties. Het
Europees innovatiescorebord (EIS) is een instrument van de Commissie dat in het
kader van de Lissabonstrategie is ontwikkeld om een vergelijkende beoordeling te
kunnen maken van de innovatieprestaties van de EU-lidstaten;

— een regionaal innovatiescorebord, waarbij de regio’s van de EU op basis van
innovatieprestaties in vier groepen worden ingedeeld: “innovatieleiders”, “sterke
innovatoren”, “gematigde innovatoren” en “opkomende innovatoren”. Met dit
scorebord kan innovatie op lokaal niveau nauwkeuriger in kaart worden gebracht.

De innovatie-unie heeft ook maatregelen voorgesteld om de Europese
Onderzoeksruimte te voltooien om de samenhang tussen het onderzoeksbeleid
van de EU en dat van de lidstaten te verbeteren en belemmeringen voor
de mobiliteit van onderzoekers weg te nemen. Daarnaast zijn er de Europese
innovatiepartnerschappen, die zijn ontworpen om de publieke en particuliere
belanghebbenden op Europees, nationaal en regionaal niveau bijeen te brengen
om belangrijke maatschappelijke uitdagingen aan te pakken en banen en groei te
helpen creëren door een combinatie van op het aanbod en op de vraag gerichte
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maatregelen. In het onderwijs ondersteunt de Commissie projecten om nieuwe
curricula te ontwikkelen voor de aanpak van leemten ten aanzien van innovatieve
vaardigheden.
B. Horizon 2020 en Horizon Europa
Horizon 2020 was een Europa 2020-vlaggenschipinitiatief dat tot doel had het
mondiale concurrentievermogen van de EU te waarborgen en dat diende als
financieel instrument om de uitvoering van de innovatie-unie te ondersteunen.
Hoewel Horizon 2020 al het achtste EU-kaderprogramma (2014-2020) voor onderzoek
was, was het pas het eerste programma waarin onderzoek en innovatie werden
samengevoegd en waarin veel van de specifieke verplichtingen ten aanzien van de
innovatie-unie werden vastgesteld. In november 2013 nam het Parlement het meerjarig
financieel kader (MFK) aan, waarin een bedrag van 77 miljard EUR (in prijzen van
2013) werd toegewezen aan Horizon 2020. In juni 2015 werd dit bedrag echter verlaagd
tot 74,8 miljard EUR als gevolg van de vaststelling van het Europees Fonds voor
strategische investeringen (EFSI).
In 2018 werd een tussentijdse evaluatie van Horizon 2020 uitgevoerd. De resultaten
van deze evaluatie zijn gebruikt om de basis te leggen voor de structuur en de
inhoud van het programma Horizon Europa, waarvoor in juni 2018 een voorstel werd
gepubliceerd.
Naar aanleiding van de COVID-19-pandemie heeft de Commissie op 4 juni 2020
gewijzigde voorstellen voor beide rechtsinstrumenten gepresenteerd om te voorzien
in extra financiering voor Horizon Europa uit NextGenerationEU (NGEU), het
herstelinstrument voor de EU. Op 21 juli 2020 werd in de Europese Raad een
akkoord over het herstelplan voor de EU bereikt, waarin het MFK voor 2021-2027
wordt gecombineerd met de financiële middelen die via NGEU ter beschikking
zullen worden gesteld. Het programma Horizon Europa is vastgesteld bij Verordening
(EU) 2021/695 van 28 april 2021, waarin de doelstellingen van het programma, de
begroting voor de periode 2021-2027, de vormen van financiering door de Unie en de
regels voor de verstrekking van die financiering zijn vastgelegd. Wat Horizon Europa
betreft, is uiteindelijk overeenstemming bereikt over een begrotingstoewijzing van
5,4 miljard EUR uit het NGEU-instrument, met name om het groene en digitale herstel
na de COVID-19-crisis te ondersteunen. Dit maakt deel uit van de totale begroting
voor Horizon Europa van 95,5 miljard EUR voor de periode 2021-2027. Op 10 mei
2022 wijzigde de Commissie het werkprogramma van Horizon Europa voor de periode
2021-2022, waarbij de begroting werd verhoogd, onder meer voor WomenTechEU,
een initiatief ter ondersteuning van door vrouwen geleide deeptech-start-ups, en voor
andere acties ter bevordering van Europa’s innovatiepotentieel.
C. Cohesiebeleid
Het cohesiebeleid is eveneens gericht op onderzoek en innovatie. In de meer
ontwikkelde regio’s is minstens 85 % van de middelen uit het Europees Fonds
voor regionale ontwikkeling op nationaal niveau bestemd voor innovatiedoelstellingen,
waarbij de prioriteiten voor de periode 2021-2027 uitgaan naar investeringen in een
slimmer, groener, meer verbonden en socialer Europa dat dichter bij zijn burgers staat.

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/nl
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:52018PC0435
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:52018PC0435
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?qid=1664445614110&uri=CELEX%3A32021R0695
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?qid=1664445614110&uri=CELEX%3A32021R0695
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/nl/ip_22_2843
https://eic.ec.europa.eu/eic-funding-opportunities/european-innovation-ecosystems/women-techeu_en


Eurofeiten - 2023 4
www.europarl.europa.eu/factsheets/nl

D. Financieringsinstrumenten
De innovatie-unie was eveneens gericht op het stimuleren van investeringen
in de particuliere sector. Daarom stelde zij onder meer een verhoging van de
durfkapitaalinvesteringen van de EU voor. Om het makkelijker te maken om
leningen te krijgen voor O&O-projecten en demonstratieprojecten op te zetten,
heeft de Commissie, in samenwerking met de Europese Investeringsbank Groep
(d.i. de Europese Investeringsbank (EIB) en het Europees Investeringsfonds),
een gemeenschappelijk initiatief opgezet in het kader van Horizon 2020. Dit
initiatief, “InnovFin – EU-financiering voor innovatieve ondernemingen”, bestond
uit verschillende geïntegreerde en aanvullende financieringsinstrumenten en
adviesdiensten, aangeboden door de EIB-groep, die de gehele waardeketen van
onderzoek en innovatie beslaan om investeringen van de kleinste tot de grootste
ondernemingen te ondersteunen.
Daarnaast heeft de Commissie in november 2014 haar “investeringsplan voor Europa”
voorgesteld, dat gericht is op het aanboren van openbare en particuliere investeringen
in de reële economie, voor een bedrag van ten minste 315 miljard EUR over een
begrotingsperiode van drie jaar. Het EFSI was een van de drie pijlers van het
“investeringsplan voor Europa” en was erop gericht het marktfalen aan te pakken door
tekortkomingen van de markt te verhelpen en particuliere investeringen te stimuleren.
Het droeg bij tot de financiering van strategische investeringen op belangrijke
gebieden zoals infrastructuur, onderzoek en innovatie, onderwijs, hernieuwbare
energie en energie-efficiëntie, alsook tot risicofinanciering voor kleine en middelgrote
ondernemingen (kmo’s).
Tevens is er een programma voor het concurrentievermogen van ondernemingen en
kleine en middelgrote ondernemingen (Cosme) opgezet, met speciale aandacht voor
financieringsinstrumenten en ondersteuning van de internationalisering van kmo’s.
E. Het Europees Instituut voor innovatie en technologie
Het Europees Instituut voor innovatie en technologie (EIT) werd in 2008 opgericht bij
Verordening (EG) nr. 294/2008, als laatst gewijzigd bij Verordening (EU) 2021/819.
Het heeft als globale opdracht duurzame economische groei en concurrentievermogen
in de EU te stimuleren door de innovatiecapaciteit van de lidstaten en de Unie
te versterken om het hoofd te bieden aan de belangrijke uitdagingen waarvoor de
samenleving zich geplaatst ziet. Het EIT bereikt deze doelstellingen voornamelijk
via zijn kennis- en innovatiegemeenschappen, die meer dan 1 200 partners uit het
bedrijfsleven, de onderzoekswereld en het onderwijs bijeenbrengen.
F. Innovatieraad
In januari 2017 heeft de Commissie een groep op hoog niveau voor innovatie opgericht,
die 15 leden telt en heeft meegewerkt aan het uittekenen van de opzet van de Europese
Innovatieraad (EIC) in het kader van de voorstellen van de Commissie voor de opvolger
van het Horizon 2020-programma, nl. Horizon Europa. In januari 2021 ondertekende
de Commissie een memorandum van overeenstemming tussen de EIC en het EIT
om hun samenwerking ter ondersteuning van de beste Europese ondernemers te
versterken. Als reactie op de Russische aanvalsoorlog in Oekraïne heeft de Commissie
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20 miljoen EUR gereserveerd om Oekraïense start-ups te ondersteunen door middel
van een gerichte wijziging van het EIC-werkprogramma voor 2022.
G. Europese innovatieagenda
Op 5 juli 2022 heeft de Commissie een nieuwe Europese innovatieagenda
goedgekeurd, waarin 25 specifieke acties op vijf vlaggenschipgebieden worden
voorgesteld: financiering van doorgroeibedrijven (scale-ups); het stimuleren van
innovatie door middel van experimenteerruimten en overheidsopdrachten; innovatie
in Europese innovatie-ecosystemen in de hele EU versnellen en versterken; het
stimuleren, aantrekken en behouden van deeptech-talenten; en verbetering van de
beleidsvormingsinstrumenten. Het doel is Europa een voortrekkersrol te geven in
de nieuwe golf van deeptech-innovatie, wat baanbrekend O&O in combinatie met
aanzienlijke kapitaalinvesteringen vereist om dringende maatschappelijke uitdagingen
aan te pakken.
In de editie 2022 van het verslag van de Commissie over de prestaties op het
gebied van wetenschap, onderzoek en innovatie (SRIP) wordt ook ingegaan op
de innovatieprestaties van de EU in een mondiale context en worden maatregelen
voorgesteld om problemen aan te pakken, zoals de moeilijkheid om talent aan te
trekken en te behouden.

DE ROL VAN HET EUROPEES PARLEMENT

Het Parlement heeft een aantal resoluties aangenomen om het innovatiebeleid van de
EU te versterken. Hieronder volgt een aantal van de meest recente:
— de resolutie van 16 juni 2010 over EU 2020. Deze resolutie ondersteunde in sterke

mate een industriebeleid en was gericht op het creëren van het beste klimaat voor
het behoud en de ontwikkeling van een sterke, competitieve en gediversifieerde
industriële basis in de EU, die de transitie naar een duurzame, energie-efficiënte
economie mee mogelijk moet maken;

— de resolutie van 12 mei 2011 over de innovatie-unie:voorbereiding van Europa op
een wereld na de crisis;

— de resolutie van 26 oktober 2011 over de agenda voor nieuwe vaardigheden en
banen. Hierin werd benadrukt hoe belangrijk het is om een nauwere samenwerking
tussen onderzoeksinstituten en de industrie te ontwikkelen en bedrijven aan te
moedigen in O&O te investeren en hen hierbij te ondersteunen;

— De resolutie van 6 juli 2016 over synergieën voor innovatie: de Europese structuur-
en investeringsfondsen, Horizon 2020 en andere Europese innovatiefondsen en
EU-programma’s;

— de resolutie van 25 november 2020 over een nieuwe industriestrategie
voor Europa, waarin het Parlement benadrukte dat het waarborgen van de
soevereiniteit en strategische autonomie van de EU een concurrerende industriële
basis vereist evenals enorme investeringen in onderzoek en innovatie (O&I)
op het gebied van sleuteltechnologieën, innovatieve oplossingen en belangrijke
waardeketens;
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— de resolutie van 6 april 2022 over de totaalaanpak voor onderzoek en innovatie:de
strategie van Europa voor internationale samenwerking in een veranderende
wereld, waarin de mededeling van de Commissie over dit onderwerp werd
verwelkomd en werd benadrukt dat de Unie op regels gebaseerde multilaterale
samenwerking tot stand moet brengen om belangrijke mondiale economische,
maatschappelijke en ecologische uitdagingen aan te pakken, waarbij O&I een
centrale rol moet spelen.

Kristi Polluveer
09/2022
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