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SUGGESTIES

De Commissie regionale ontwikkeling verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 
industrie, onderzoek en energie onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te 
nemen:

1. juicht de opvatting van de Commissie toe dat de regio’s betrokken moeten worden bij het 
opstellen en verwezenlijken van de nationale hervormingsprogramma’s; roept de lidstaten 
op informatie over de richtsnoeren voor het nationale hervormingsprogramma te 
publiceren en te zorgen voor vroegtijdige deelname, met name door de programma’s beter 
aan te passen aan de lokale behoeften, door middel van een intensievere dialoog tussen de 
Commissie, de lidstaten en de regio’s, door een duidelijkere en meer gedecentraliseerde 
verdeling van de verantwoordelijkheden en door een betere interactie binnen de regio’s 
zelf;

2. erkent dat het cohesiebeleid een unieke bijdrage aan de tenuitvoerlegging van de 
Lissabondoelstellingen levert, met name doordat geld uit de Structuurfondsen voor het 
nastreven van deze doelstellingen wordt bestemd, en benadrukt dat het lokale en het 
regionale niveau een sleutelrol bij de bevordering van innovatie te spelen hebben, hetgeen 
ook wordt weerspiegeld in het zevende kaderprogramma voor onderzoek en ontwikkeling 
en het eerste kaderprogramma betreffende concurrentievermogen en innovatie, aangezien 
innovatiestrategieën kunnen worden uitgevoerd op lokaal en regionaal niveau door een 
wisselwerking tussen ondernemingen, in het bijzonder het MKB, universiteiten en leer- en 
technologiecentra, in partnerschap met het maatschappelijk middenveld; 

3. neemt nota van de moeilijkheden van beginnende ondernemingen bij het verwerven van 
risicokapitaal en benadrukt het belang van fiscale en andere prikkels in dit verband;

4. roept de verantwoordelijke actoren op regionaal en lokaal niveau op om gunstige 
omstandigheden te creëren, innovatiebevordering tot een speerpunt van de operationele 
programma’s te maken en een belangrijk deel van de middelen uit de Structuurfondsen te 
bestemmen voor investeringen in kennis, innovatie en bijkomende opleiding, hetgeen 
onder andere als voordeel zal hebben dat er arbeidsplaatsen worden gecreëerd, de 
inzetbaarheid van werknemers wordt verbeterd en de trends van brain drain en ontvolking 
worden tegengegaan; verzoekt de lidstaten ook deze inspanningen te ondersteunen met 
openbare investeringen in instellingen voor hoger onderwijs die gericht zijn op de 
ontwikkeling van individueel talent;

5. is het met de Commissie eens dat het “clusterbeleid” een belangrijk onderdeel van het 
innovatiebeleid van de lidstaten is en verzoekt de actoren, met name op lokaal en 
regionaal niveau, clusters, alsmede innovatie- en technologiecentra, zowel in stadscentra 
als in landelijke gebieden, zo te bevorderen dat een evenwicht tussen verschillende regio's 
kan worden bereikt;

6. benadrukt in deze samenhang dat het belangrijk is bestuursstructuren te creëren om de 
samenwerking tussen verschillende actoren binnen een cluster te verbeteren en vraagt dat 
clusters ook gericht zijn op grensoverschrijdende activiteiten, met name voortbouwend op 
de ervaringen met de Euregio’s, die beschikken over gevestigde grensoverschrijdende 
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structuren en sociale netwerken;

7. benadrukt dat het platteland en de perifere gebieden niet mogen achterblijven en dat zij 
dienen te worden gestimuleerd en gesteund bij de ontwikkeling van ecoinnovatie en 
agrotoerisme;

8. vestigt de aandacht op de problemen van minder ontwikkelde regio’s om kapitaal voor 
investeringen aan te trekken en verzoekt de lidstaten en de actoren op lokaal en regionaal 
niveau meer gebruik van de kredietfaciliteiten van de EIB te maken en publiek-private 
partnerschappen op het gebied van innoverende maatregelen te bevorderen en te 
versterken, met bijzondere aandacht voor beste praktijken en een doeltreffende besteding 
van overheidsgeld;

9. is van mening dat het nieuwe leidendemarktinitiatief, dat in het bijzonder gefocust moet 
worden op de ontwikkeling en het op de markt brengen van nieuwe innoverende 
producten en diensten, vooral dient te worden gelanceerd op terreinen met een hoge
potentiële vraag, terwijl ervoor wordt gezorgd dat de minder ontwikkelde regio’s niet in 
de steek worden gelaten;

10. stelt vast dat de lidstaten de mogelijkheden tot steunverlening op het gebied van milieu-
innovaties tot dusver geenszins optimaal benutten en wijst er nogmaals op dat 
innoverende milieutechnologie de EU een significant concurrentievoordeel in de wereld 
kan bezorgen;

11. moedigt de verantwoordelijke regionale actoren aan ook experimentele en daarom 
riskante maatregelen uit de Structuurfondsen te financieren;

12. acht het noodzakelijk innoverende maatregelen beter te flankeren met 
voorlichtingscampagnes en benadrukt de noodzaak van een uitwisseling van de uit reeds 
afgeronde projecten verkregen informatie; beveelt tevens aan lering te trekken uit 
ongeschikte procedures van mislukte projecten en te waarschuwen voor soortgelijke 
fouten in andere regio’s van de EU;

13. is van oordeel dat als Europese informatiecentra ook op regionaal niveau worden 
ondersteund, dit ertoe bijdraagt dat het maatschappelijk middenveld en het bedrijfsleven 
van transparante toegang tot informatie worden voorzien, beschouwt snelle verstrekking 
van relevante informatie als een belangrijke factor voor innoverende activiteiten en is van 
mening dat dergelijke centra bijgevolg nuttig kunnen zijn voor een verdieping van de 
samenwerking binnen nationale grenzen en in grensoverschrijdend verband;

14. acht maatregelen op communautair, regionaal en lokaal niveau nodig om het aantal met 
name vrouwelijke afgestudeerden van wetenschappelijke, ingenieurs- en technische 
opleidingen te verhogen, ook wat primair onderzoek betreft en met name door het 
programma Mensen te gebruiken, dat deel uitmaakt van het zevende kaderprogramma, 
door beurzen, prijzen en andere stimulansen te ondersteunen en door vrouwen aan te 
moedigen innoverende bedrijven op te richten, in het bijzonder via mentoringprojecten en 
andere vormen van ondersteuning;

15. is van oordeel dat een verdere opbouw nodig is van de infrastructuur voor onderzoek en 
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ontwikkeling, die vereist is om wetenschappers en onderzoekers met name in perifere 
gebieden te kunnen opleiden en behouden; is van mening dat een financiële bijdrage uit 
het zevende kaderprogramma en de Structuurfondsen ter verbetering van de 
onderzoeksinfrastructuur in cohesieregio’s met een goed onderzoekspotentieel een 
effectieve investering zou vormen, indien er innoverende producten en diensten 
voortvloeien uit de resultaten van wetenschappelijke en onderzoeksactiviteiten;

16. rekening houdend met de aanzienlijke financiële investeringen van de EU, verzoekt de 
Commissie de behaalde resultaten te evalueren, door de kwaliteit, de kwantiteit en de 
financiële aspecten van projecten en acties te beoordelen, en wel zo dat de efficiëntie van 
toekomstige acties er mettertijd beter door wordt;

17. stelt zich op het standpunt dat kostenloze of goedkope breedbandtoegang ter bevordering 
van de kennisindustrie een voorwaarde vormt voor de opbouw van innovatiecapaciteit in 
de EU;

18. verzoekt de Commissie, de lidstaten en de regionale en lokale overheden universele 
toegang tot op informatie- en communicatietechnologie gebaseerde arbeid te garanderen, 
om e-learning en e-working in het algemeen te bevorderen;

19. herinnert aan het belang van de financiering van fysieke en technische infrastructuur van 
hoge kwaliteit om investeringen aan te trekken en de arbeidsmobiliteit te bevorderen.
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