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SUGGESTIES

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

1. is van mening dat innovatie op alle kennisgebieden en in alle bedrijfs- en maatschappelijke 
sectoren gestuurd moet worden door criteria zoals de bescherming van het algemeen belang, 
de verbetering van het leefklimaat, de bevordering van het maatschappelijk welzijn en het 
behoud van milieu en een natuurlijke balans;

2. verwelkomt de mededeling van de Commissie over de Innovatie-Unie als vlaggenschip van 
de EU 2020-strategie voor werkgelegenheid en groei, en acht het van belang erop toe te zien 
dat bij de tenuitvoerlegging van de EU 2020-strategie niet dezelfde fouten worden begaan als 
tijdens de vorige strategieperiode van tien jaar;

3. benadrukt dat het innovatieconcept multinationaal van aard is en niet alleen wetenschappelijk 
onderzoek en experimentele en technologische ontwikkeling (i.e. de hoeksteen van alle 
innovatie) behelst, maar ook de ontwikkeling van nieuwe processen, methodologieën, 
organisatie- en gedragsmodellen;

4. wijst erop dat innovatie vooral gestimuleerd moet worden op gebieden als 
milieubescherming, volksgezondheid en voedselveiligheid, alsook de strijd tegen de 
klimaatverandering door de bestaande wetenschappelijke en technologische basis te 
versterken; wijst erop dat deze gebieden in de toekomstige onderzoek- en 
innovatieprogramma's van de EU op adequate wijze moeten worden opgenomen; acht in dat 
opzicht een sectoroverschrijdende benadering op basis van het weerstandsvermogen van de 
ecosystemen noodzakelijk;

5. is van oordeel dat de ontwikkeling van wetenschappelijke, technologische en innovatieve 
capaciteit (WT&I) vooral op de volgende gebieden meer inspanningen verdient: efficiënt 
gebruik van hulpbronnen; schaarste van hulpbronnen; herstel van de ecosystemen; 
afvalexploitatie en -verwerking; klimaatverandering, woestijnvorming en risico van 
natuurrampen, natuurbehoud en behoud van de biodiversiteit; voedselkwaliteit en -
veiligheid; demografische veranderingen; nieuwe epidemieën;

6. is van oordeel dat investeringen in de ontwikkeling en versterking van WT&I niet louter een 
middel zijn om te profiteren van innovatieve ideeën die tot nieuwe marktproducten of 
diensten kunnen worden omgevormd, maar een noodzakelijk instrument zijn om een 
antwoord te bieden op de problemen en uitdagingen waarvoor de mensheid zich momenteel 
geplaatst ziet;

7. benadrukt dat innovatie een sleutelelement moet vormen van het openbaar beleid op 
gebieden als milieu, water, energie, vervoer, telecommunicatie, volksgezondheid en 
onderwijs; acht het belangrijk dat een horizontale verspreiding en receptie van innovatie 
bevorderd wordt in de overheidssector, de bedrijven, en met name kmo's;

8. verzoekt de Commissie de middelen van het gemeenschappelijk strategisch kader voor EU-
financiering van onderzoek en innovatie op te trekken om waarborgen te scheppen voor een 
duurzaam gebruik van de onderzoekinfrastructuur voor biologische en medische 
wetenschappen als openbare O&O-dienst, met als doel de levenskwaliteit van de burgers te 
verbeteren, waarmee verdere stappen kunnen worden gemaakt op het pad van een op kennis 
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gebaseerde samenleving die het hoofd kan bieden aan de maatschappelijke uitdagingen in 
Europa;

9. is van mening dat het stimuleren van het innovatiebeleid de gelegenheid biedt om 
overheidsdiensten op zowel bestaande als opkomende gebieden te moderniseren en te 
versterken binnen een hele reeks sociaal-economische sectoren en daardoor de kwaliteit en 
efficiëntie ervan in de hand kan werken, en daarnaast kan bijdragen aan het scheppen van 
arbeidsplaatsen, de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting, alsook aan de 
economische, sociale en territoriale samenhang;

10. herinnert eraan dat openbare onderzoeks- en ontwikkelingsinstellingen (O&O) een 
onvervangbare rol spelen bij het uitstippelen van sectorieel overheidsbeleid, de evaluatie, 
vermindering en het beheer van risico's die het openbare leven bedreigen, bij certificering, 
normalisering en reglementering, als onderdeel van een hele reeks taken die van essentieel 
belang zijn en waarvan het belang erkend en behouden moet worden;

11. neemt kennis van de conclusies van het Europees Innovatiepanel van 2009 op grond waarvan 
de economische en financiële crisis in de diverse landen en regio's disproportionele gevolgen 
heeft, hetgeen de convergentiedoelstelling in gevaar brengt; wijst erop dat de huidige 
begrotingsbesnoeiingen die de lidstaten zijn opgelegd tot een verdere beperking van de 
WT&I-investeringen kunnen leiden, met alle uiterst negatieve gevolgen van dien; deelt de 
mening dat het initiatief "Unie van de Innovatie" alle landen en regio's moet omvatten en dat 
voorkomen moet worden dat er een "innovatiekloof" ontstaat tussen landen en regio's die 
meer of minder innoveren;

12. is van mening dat een betere coördinatie van de inspanningen op WT&I-gebied er niet toe 
mag leiden dat er minder of helemaal niet meer geïnvesteerd wordt in de wetenschappelijke 
capaciteit van bepaalde landen en regio's, ten koste van andere; meent veeleer dat in de 
diverse landen en regio's geïnvesteerd moet worden in de ontwikkeling van een gezonde en
coherente O&O-basis die strookt met hun specifieke kenmerken en ontwikkelingsniveaus 
teneinde wenselijke synergieën en een vruchtbare samenwerking te bevorderen;

13. onderstreept de cruciale rol van de structuurfondsen bij het bevorderen van WT&I-
investeringen; meent dat het Europees Sociaal Fonds en het Europees Fonds voor Regionale 
Ontwikkeling een centrale rol spelen bij respectievelijk de opleiding en verbetering van de 
vakkennis van werknemers op het gebied van innovatie, de financiering van regionale
innovatiestrategieën die een positief effect op de betrokken gebieden kunnen sorteren, de 
verbetering van de levensomstandigheden van de bevolking, de bevordering van de sociale 
rechtvaardigheid en het maatschappelijk welzijn, en het milieubehoud; wijst erop dat het 
belangrijk is het cohesiebeleid en zijn doelstellingen te versterken door o.a. innovatie in het
financiële kader van na 2013 als uitgangspunt te nemen;

14. benadrukt de noodzaak om de toegang tot de EU-programma's te vereenvoudigen, de 
coördinatie ervan te verbeteren en hun hefboomeffect op de investeringen in de particuliere 
sector te verhogen; onderstreept dat het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling ten 
volle benut moet worden om de onderzoeks- en innovatiecapaciteiten in heel Europa te
ontwikkelen;

15. verwelkomt de "Europese Innovatiepartnerschappen", die als doel hebben de investeringen in 
O&O te verhogen en te coördineren, en de openbare aanbestedingen beter op elkaar af te 
stemmen zodat innovaties sneller op de markt kunnen komen; onderstreept echter dat het 
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openbare-aanbestedingsbeleid zo moet worden geconcipieerd dat het niet de plaats inneemt 
van de privémarkten of de concurrentie vervalst, maar integendeel deze aanzwengelt door de 
verspreiding van innovatie te stimuleren en tegelijk de markten open te houden zodat ze 
nieuwe richtingen kunnen inslaan;

16. onderstreept dat innovatie en O&O hoofdzakelijk met privékapitaal moeten worden 
gefinancierd;  is ingenomen met de maatregelen die de Commissie heeft aangekondigd om de 
markt voor risicokapitaal te verbeteren;

17. verwelkomt het voorstel van de Commissie om financiële instrumenten te ontwikkelen die 
ervoor kunnen zorgen dat de particuliere investeringen in onderzoek en innovatie tegen 2014 
significant toenemen; verwelkomt de voorgestelde samenwerking met de Europese 
Investeringsbank, de nationale financiële intermediairs en particuliere investeerders om 
voorstellen uit te werken voor het wegwerken van ernstige marktlacunes, zoals risicokapitaal 
voor snel groeiende ondernemingen, risicodelende financiering voor investeringen in O&O-
projecten, en leningen voor innoverende snelgroeiende kmo's;

18. onderstreept dat alle overblijvende belemmeringen voor innoverende en dynamische 
ondernemingen, o.m. op het gebied van de toegang tot vroegtijdige 
risicokapitaalfinanciering, in het bijzonder ten behoeve van kmo's, moeten worden 
weggewerkt; erkent dat een goed functionerende interne markt de sterkste stimulans voor 
innovatie in de EU vormt;

19. wijst erop dat gezonde en efficiënte WT&I-systemen alleen kunnen bestaan bij de gratie van 
algemene openbare onderwijssystemen van goede kwaliteit in alle lidstaten zodat iedereen 
zonder onderscheid des persoons toegang tot de hoogste onderwijsniveaus krijgt; meent dat 
speciale aandacht moet worden geschonken aan gebieden zoals wetenschap en engineering, 
het milieu en gezondheid; benadrukt dat in diverse landen in sommige van deze gebieden 
jarenlang niet meer of onvoldoende is geïnvesteerd, hetgeen geleid heeft tot een ernstig 
gebrek aan gespecialiseerd personeel, met inbegrip van technici en onderzoekers, en dat deze 
trend moet worden omgebogen;

20. is van oordeel dat kennisvergroting en de vele toepassingen ervan ons er niet van ontslaan de 
ethische, sociale en politieke gevolgen van deze toepassingen op transparante wijze en met 
de participatie van alle betrokkenen te evalueren; acht het noodzakelijk de wetenschappelijke 
cultuur in haar algemeenheid onder de bevolking te stimuleren en te verspreiden;

21. dringt aan op het ondersteunen van initiatieven die beogen de wetenschappelijke dialoog en 
de verspreiding van onderzoeksresultaten onder een zo breed mogelijk publiek, naast de 
wetenschappelijke gemeenschap, te bevorderen, waardoor de rol van het maatschappelijk 
middenveld in het onderzoek kan worden versterkt;

22. meent dat bij het uitstippelen van het ontwikkelingssamenwerkingsbeleid rekening moet 
worden gehouden met wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen en innovatie; 
wijst erop dat de EU niet louter technologie moet exporteren, maar een daadwerkelijke 
samenwerking tot stand moet brengen die van het lokale kennispotentieel gebruikmaakt en 
die potentiële oplossingen voor de specifieke problemen van de ontwikkelingslanden in de 
hand werkt;

23. wijst erop dat een gecoördineerde aanpak op Europees niveau redelijk kan zijn indien een 
effectbeoordeling tot de bevinding komt dat deze synergieën en schaalvoordelen en Europese 



PE458.493v02-00 6/8 AD\860989NL.doc

NL

toegevoegde waarde oplevert; wijst op de dringende behoefte aan een klaardere en 
effectievere coördinatie tussen het O&O-beleid van de lidstaten en dat van de EU opdat 
kostbare overlappingen en dubbelwerk kunnen worden voorkomen; zegt daarom zijn steun 
toe aan maatregelen om alle belemmeringen voor de mobiliteit en grensoverschrijdende 
onderzoeksactiviteiten uit de weg te ruimen;

24. acht het noodzakelijk dat indicatoren worden uitgewerkt voor het meten van vooruitgang op 
het gebied van het innovatiebeleid en dat een evaluatie wordt uitgevoerd van de 
doeltreffendheid van beleidsmaatregelen, naar het voorbeeld van het Scorebord voor
onderzoek en innovatie; verwelkomt het voorstel om controle uit te oefenen op de 
vooruitgang op innovatiegebied in de lidstaten in het kader van het "Europees Semester";

25. is van mening dat het ontbreken van een EU-octrooi een rem legt op de innovatie, doordat 
ambitieuze jonge vernieuwers gehinderd worden op hun zoektocht naar partners om hun 
revolutionaire innovaties te ontwikkelen, te financieren, te produceren en te verkopen; 
onderstreept dat een Europese octrooiregeling de octrooiaanvragen vlotter en goedkoper zou 
maken voor ondernemingen met innovatieve ideeën en het beslechten van geschillen zou 
vergemakkelijken, zodat Europa de mogelijkheid wordt geboden om daadwerkelijk te 
concurreren op de mondiale markt; spoort derhalve aan tot nauwere samenwerking op dat 
gebied en dringt er bij alle lidstaten op aan zich bij deze inspanningen aan te sluiten;

26. onderstreept dat interoperabele normen de groei en het concurrentievermogen een impuls 
kunnen geven, vooral wanneer zij uit de markt zelf afkomstig zijn en niet van bovenaf 
worden opgelegd; is dan ook van mening dat slimme regelgeving in de vorm van normen een 
krachtige motor kan zijn voor innovatie, op voorwaarde dat de regels en normen evenredig, 
toekomstgericht en technologieneutraal zijn en zodanig zijn geconcipieerd dat zij verdere 
innovatie stimuleren;

27. onderstreept dat in sommige sectoren, zoals de volksgezondheid, de onderzoeksresultaten de 
innovatie hebben gestimuleerd telkens wanneer de wetenschap dit heeft toegestaan, en is 
daarom van oordeel dat de pessimistische kijk van de Commissie op innovatie in vele 
gevallen onterecht is;

28. is van mening dat, aangezien innovatie doorgaans nauwe banden heeft met de markt en zich 
via informele kanalen ontwikkelt, de EU haar evaluatiemethoden precies moet afstemmen in 
die zin dat dezelfde evaluatiecriteria niet geschikt zijn voor alle gebieden; 

29. betreurt dat de innovatieprotocollen nog steeds te lijden hebben onder lange bureaucratische 
goedkeuringsprocedures, waardoor innovatie wordt afgeremd, het concurrentievermogen van 
de EU-markt wordt beperkt en de vooruitgang van de wetenschappelijke kennis in de 
medische wereld wordt tegengehouden, zodat de voordelen voor de patiënten uitblijven;

30. verzoekt de Commissie en de lidstaten beleidskaders te definiëren en te implementeren met 
als doel de toegang van gebruikers tot waardevolle innovaties in de gehele EU te 
bespoedigen en ervoor te zorgen dat recente innovaties effectief binnen een redelijk 
tijdsbestek tot bij de potentiële eindgebruikers geraken;

31. acht het van groot belang dat voorrang wordt verleend aan de herziening van de richtlijn 
inzake klinische proeven, in overleg met de onderzoekers, met als doel te komen tot een 
verbeterd kader voor de ontwikkeling van geneesmiddelen en de vergelijking van
alternatieve behandelingen met geneesmiddelen in klinisch onderzoek (zie de op 6 december 
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2010 aangenomen conclusies van de Raad in Brussel over innovatie en solidariteit wat 
farmaceutische producten betreft);

32. acht het van groot belang dat de nieuw verworven kennis wordt gebruikt om nieuwe en 
betere manieren te vinden voor preventie, diagnose en behandeling van kanker en om 
mechanismen te bevorderen die ervoor zorgen dat deze ontdekkingen zo snel mogelijk 
beschikbaar zijn voor de patiënten;

33. dringt er bij de Commissie op aan gevolg te geven aan de aanbeveling in het kader van de 
tussentijdse evaluatie van het zevende kaderprogramma (groep van deskundigen) om te 
overwegen een moratorium op nieuwe instrumenten in te voeren tot de bestaande 
instrumenten voldoende ontwikkeld en beoordeeld zijn, alsook aan de aanbeveling er zorg 
voor te dragen dat een verwarrende wildgroei van instrumenten wordt vermeden;

34. vraagt de Commissie het Europees Parlement een externe evaluatie voor te leggen van de 
innovatie-instrumenten die gecreëerd zijn in het kader van het zevende kaderprogramma: 
platvormen en gezamenlijke Europese initiatieven op het gebied van technologie, waarvan de 
evaluatie eveneens activiteiten, oproepen om voorstellen in te dienen, innovatieprojecten en 
(eventuele) resultaten moet omvatten, alsook de economische bijdrage van openbare en 
particuliere middelen.

.
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