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SUGGESTIES

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

1. verlangt dat het beoogde gemeenschappelijk strategisch kader goed aansluit bij het te 
voeren industriebeleid en bevorderlijk is voor de coördinatie tussen onderzoeks- en 
innovatieprogramma's en cohesiefondsen, hoewel dit niet ten koste mag gaan van de voor 
de fondsen uit te trekken middelen;

2. is van mening dat de Europese Unie op het gebied van onderzoek en innovatie achterblijft 
bij grotere economieën zoals de VS en Japan, maar ook bij opkomende economische 
reuzen zoals China; spoort de Commissie er derhalve toe aan met een gemeenschappelijk 
strategisch kader te komen om te waarborgen dat de EU-middelen voor onderzoek en 
innovatie op een effectieve manier worden benut; acht een meer geïntegreerde aanpak 
noodzakelijk om onderwijs, onderzoek en innovatie verder te kunnen ontwikkelen en de 
doelstelling om 3% van het BBP in onderzoek en ontwikkeling te investeren en te kunnen 
verwezenlijken;

3. dringt erop aan dat via het gemeenschappelijk strategisch kader een administratieve 
vereenvoudiging wordt bewerkstelligd middels een strakker gestandaardiseerd samenstel 
van regels die gelden voor alle deelnemers aan de onderzoeks- en innovatieprogramma's 
van de EU; is het er met de Commissie over eens dat Europese normen een belangrijke 
stap zijn bij het vermarkten van onderzoeksresultaten en de commercialisering van 
technologieën, en dat ze deze vitale rol alleen kunnen vervullen wanneer ze gelijke tred 
houden met de technologische ontwikkeling en de alsmaar korter wordende 
productontwikkelingscycli;

4. onderstreept dat normalisatie een belangrijke rol kan spelen bij de bevordering van 
onderzoek en innovatie door de concurrentiepositie te helpen versterken en door 
consumenten meer veiligheid te bieden; dringt er derhalve op aan dat het belang dat wordt 
gehecht aan normalisatie als een van criteria fungeert bij de beoordeling van projecten;

5. is van mening dat innovatie en creativiteit essentieel zijn voor economisch herstel en dat 
de omzetting van de wetenschappelijke en technologische doorbraken die binnen de Unie 
worden gerealiseerd in nieuwe goederen en diensten van niet te onderschatten betekenis 
is; verlangt dat er voldoende middelen en nieuwe investeringen beschikbaar worden 
gesteld om een echte interne kennismarkt te creëren die meer innovatieve bedrijven en 
ondernemers aantrekt, nieuwe banen met een hoge toegevoegde waarde schept en een 
antwoord biedt op de voornaamste maatschappelijke uitdagingen;

6. acht het van groot belang dat er expertisenetwerken tot stand worden gebracht en dat de 
beleidsmaatregelen van de EU en de door de lidstaten geïnitieerde strategieën beter op 
elkaar worden afgestemd, waarbij ook meer plaats moet worden ingeruimd voor regionale 
en plaatselijke overheden; is van mening dat door samenvoeging van de voor onderzoek 
en innovatie gereserveerde financiële middelen van de lidstaten in termen van resultaten 
meer toegevoegde waarde zou worden gecreëerd omdat aldus nieuwe mogelijkheden voor 
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de financiering van grootscheepse strategische projecten zouden ontstaan;

7. pleit ervoor het Europees Instituut voor Technologie volledig in het gemeenschappelijk 
strategisch kader te integreren om zo een Europees expertisecentrum voor bedrijfsleven en 
industrie op te zetten dat met de mondiale academische spelers kan concurreren wat 
betreft het stimuleren en bevorderen van innovatieve vaardigheden en 
concurrentiepotentieel in de EU, en tegelijkertijd een oplossing zou bieden voor de 
braindrainproblematiek en internationaal talent en investeringen in de groeigeoriënteerde 
kenniseconomie zou aantrekken;

8. onderstreept dat de vorming van publiek-private partnerschappen moet worden bevorderd; 
dringt erop aan dat GTI's worden vereenvoudigd om te voorkomen dat er omvangrijke 
hoeveelheden financiële middelen in slechts enkele projecten worden geïnvesteerd, en dat 
ook de regels inzake overheidssteun worden gestroomlijnd – onder inachtneming van 
volledige transparantie en onder gebruikmaking van effectieve, onbureaucratische 
controlemechanismen – zodat innovatie niet wordt belemmerd door langdurige 
procedures;

9. dringt erop aan de koopkracht van de overheidssector optimaal te benutten om innovatie te 
stimuleren door middel van overheidsaanbestedingen, o.a. middels precommerciële 
inkoop, waardoor de overheid in staat kan worden gesteld risico's en voordelen met 
leveranciers te delen zonder dat er overheidssteun aan te pas komt; onderstreept dat erop 
moet worden toegezien dat aanbestedende diensten het vertrouwelijke karakter van door 
inschrijvende ondernemingen voorgestelde innovatieve oplossingen respecteren, met 
name wat betreft de knowhow die daaraan te pas komt; pleit voor vereenvoudiging en 
versoepeling van de relevante regelgeving inzake overheidssteun en overheidsopdrachten; 
pleit daarnaast voor een proactief beleid om de rechtszekerheid voor overheden en 
leveranciers die innovatieve oplossingen willen toepassen door middel van ondersteuning 
en opleiding te bevorderen;

10. dringt er bij de Commissie op aan de begrotingsprioriteiten van de EU voor het volgende 
financieel kader aan een financiële audit te onderwerpen en daarbij voorrang te verlenen 
aan projecten met een Europese meerwaarde die het concurrentievermogen en de 
integratie van de EU op het gebied van onderzoek, kennis en innovatie ten goede kunnen 
komen;

11. is verheugd over het voornemen van de Commissie om betere kadervoorwaarden voor 
innovatie door ondernemingen tot stand te brengen, vooral wat betreft intellectuele 
eigendomsrechten en de invoering van het EU-octrooi en van Europese 
normalisatiewetgeving; onderstreept dat intellectuele eigendomsrechten een evenwicht 
moeten waarborgen tussen de exploitatie en overdracht van technologie en de toegang tot 
en snelle verspreiding van wetenschappelijke resultaten; is van mening dat innovatieve 
jonge ondernemingen bij de aanvraag en toekenning van octrooien moeten worden 
ondersteund, met name door invoering van het Europees octrooi;

12. stelt zich op het standpunt dat bij de becijfering van de overheidsuitgaven in het kader van 
de beoordeling van de begrotingsdoelstellingen op middellange termijn een kwalitatieve 
evaluatie moet worden opgemaakt van de voor onderzoek gespendeerde bedragen;
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13. is derhalve van mening dat de Europese Commissie en de lidstaten het belang van mkb-
bedrijven voor het stimuleren van innovatie in Europa dienen te erkennen;  onderstreept 
dat er verdere maatregelen noodzakelijk zijn om de onderzoeksactiviteiten van mkb-
bedrijven te ondersteunen en hun deelname aan de onderzoeks- en innovatieprogramma's 
van de EU te faciliteren; is van mening dat de Commissie de financieringsmogelijkheden 
moet verbeteren en een deel van het onderzoeksbudget moet toewijzen aan kleine spelers, 
kleine onderzoeksinstituten, kleine en microresearchondernemingen en mkb-bedrijven die 
worden geleid door jongeren of vrouwen, waarbij de totstandbrenging van netwerken of 
clusters moet worden beloond;

14. dringt aan op het uittesten van nieuwe en innovatiegerichte financieringsmethoden zoals 
EU-projectobligaties en -innovatiebonnen, waardoor bedrijven in staat zouden worden 
gesteld de verkregen middelen direct te besteden in erkende onderzoekscentra; 
onderstreept dat deze bonnen niet als kosten zouden hoeven te worden opgevoerd 
aangezien de centra waar ze worden gespendeerd zelf voor de bestedingscertificering 
zouden zorgen; de accrediteringscentra zouden in nationaal dan wel regionaal verband 
kunnen worden opgezet en officieel kunnen worden erkend door een Europees orgaan 
zoals bijvoorbeeld het JRC;

15. pleit ervoor participatie in de projecten door venture capital-fondsen en niet-EU-entiteiten 
te belonen;

16. acht het noodzakelijk dat de procedures worden vereenvoudigd en dat de te treffen 
regeling voorziet in flexibele mechanismen, zodat gelijke tred kan worden gehouden met 
de snelle veranderingen in de wereld en de beleidsprioriteiten kunnen worden bijgesteld;

17. is van mening dat het bewerkstelligen van synergie-effecten tussen nationale en regionale 
overheden, universiteiten en researchinstituten, ondernemingen en mkb-bedrijven en 
maatschappelijke organisaties van essentieel belang is om de behoeften van de 
researchwereld en de samenleving goed op elkaar te kunnen afstemmen; wijst op de 
noodzaak tot ontwikkeling van een systeem waardoor de mobiliteit van onderzoekers en 
wetenschappers tussen Europese universiteiten en academische centra actief wordt 
aangemoedigd, o.a. door de wederzijdse erkenning van hun beroepskwalificaties te 
faciliteren en de overdraagbaarheid van pensioenrechten te waarborgen; onderstreept dat 
dit de uitwisseling van kennis zou stimuleren en zeer bevorderlijk zou zijn voor de 
innovatie en de totstandbrenging van een Europese kenniseconomie;

18. dringt aan op versterking van de rol van het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek 
(JRC) als interne leverancier van wetenschappelijke en economische analyses, om ervoor 
te zorgen dat het ontwikkelingsbeleid spoort met de Europa 2020-strategie; is van mening 
dat de innovatiebijdrage van het JRC uit hoofde van het kaderprogramma zich ook moet 
uitstrekken tot nauwere samenwerking met het bedrijfsleven;

19. is van mening dat de respectieve EU-instrumenten voor onderzoek en innovatie, gelet op 
het feit dat de EU de grootste markt ter wereld is en dat de wereldeconomie alsmaar 
kennisintensiever wordt, voortdurend moeten worden aangepast aan en moeten inspelen 
op de marktontwikkelingen, waarbij ook de consumentbeleving in aanmerking moet 
worden genomen;
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20. geeft in overweging dat de Commissie concrete maatstaven moet zien vast te leggen om 
voor alle EU-instrumenten in de sfeer van onderzoek en innovatie de uit innovatieoogpunt 
bereikte vooruitgang en resultaten te kunnen meten; is van mening dat er behoefte is aan 
snellere verspreiding van informatie en van de met de verschillende 
financieringsprogramma's en projecten bereikte resultaten teneinde het innovatieproces 
beter te kunnen begrijpen en de kloof tussen de Europese burgers en de wetenschappelijke 
en technologische ontwikkelingen te verkleinen;

21. dringt aan op vereenvoudiging en stroomlijning van de regels en procedures in het kader 
van de Europese onderzoeksruimte, aangezien er op dat gebied tal van instrumenten 
bestaan;

22. herinnert eraan dat de doelstelling om 3% van het BBP aan O&O te besteden uitgaat van 
een aandeel van 2% particulier kapitaal en 1% overheidsuitgaven; merkt op dat er in de 
sfeer van de particuliere researchuitgaven nog steeds specifieke tekortkomingen bestaan 
die alleen kunnen worden overwonnen door de regelgeving voor ondernemingen, inclusief 
mkb-bedrijven, aan te passen; steunt met name de bemoeiingen van de Commissie om een 
nieuwe, op de geleverde innovatieprestatie gebaseerde kernindicator te ontwikkelen, 
aangezien dit relevantere informatie oplevert dan wanneer de prestaties worden afgemeten 
aan cijfermatige doelstellingen;

23. verwelkomt het Small Business Innovation Research-programma (SBIR) van de EU, dat 
ten doel heeft technologiegeoriënteerde programma's voor de overheidssector te definiëren 
en O&O-projecten te financieren om nieuwe oplossingen voor zowel bestaande als nieuwe 
problemen uit te werken.
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