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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. verzoekt het gemeenschappelijk strategisch kader om samenwerking tussen onderzoeks- en 
innovatieprogramma's en cohesiefondsen te stimuleren;

2. benadrukt het belang om excellente netwerken op te richten en om EU-beleid en strategieën 
geïntroduceerd door de lidstaten te integreren door de rol van regionale en lokale overheden 
te verstevigen;

3. benadrukt het belang om de oprichting van publiek-private partnerschappen te stimuleren; 
dringt aan op een vereenvoudiging van de JTI's om te voorkomen dat teveel financiële 
middelen in een klein aantal projecten worden geïnvesteerd, en van de regels betreffende 
overheidssteun - bijvoorbeeld via stilzwijgende instemming of vrijstelling voor bepaalde 
categorieën - om te vermijden dat de innovatie door de lange procedures wordt afgeremd;

4. is van mening dat de Commissie een deel van de begroting voor onderzoek moet toewijzen 
aan kmo's van jongeren of vrouwen en de oprichting van netwerken of clusters moet belonen;

5. verlangt dat nieuwe financieringswijzen worden uitgetest, zoals bons voor innovatie op 
Europees niveau, die de ondernemingen in staat moeten stellen dat geld direct te besteden in 
erkende onderzoekcentra;

6. pleit voor deelneming van participatiefondsen (Venture Capital) en niet-EU-actoren aan de 
projecten;

7. acht het noodzakelijk dat wordt gezorgd voor de nodige flexibiliteit in de programma's, zodat 
onmiddellijk op de snelle veranderingen in de wereld kan worden ingespeeld en de 
programmaprioriteiten zo nodig snel kunnen worden bijgesteld;

8. 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 bijdrage van het JRC aan de innovatie in het kaderprogramma ook een versterkte 
samenwerking met de bedrijfswereld moet omvatten.


