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ADVIES
van de Commissie industrie, onderzoek en energie

aan de Commissie regionale ontwikkeling

inzake de totstandbrenging van synergieën tussen voor onderzoek en innovatie 
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SUGGESTIES

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

1. is van mening dat onderzoek en innovatie cruciaal zijn voor de aanpak van mondiale 
problemen en dat innovatie doeltreffender kan worden gestimuleerd op regionaal of 
lokaal niveau;

2. is er van overtuigd dat toegewijd politiek leiderschap een noodzakelijke voorwaarde is 
voor samenhang in het onderzoeks- en innovatiebeleid en tegelijkertijd een middel vormt 
ter versterking daarvan; dringt met het oog hierop aan op het vaststellen van een 
strategisch beleidskader voor onderzoek en innovatie dat is aangepast in het licht van 
vooruitgang, nieuwe informatie en veranderende omstandigheden en dat strookt met 
nationale doelstellingen en prioriteiten voor economische en sociale ontwikkeling;

3. stelt met voldoening vast dat voor de periode 2007-2013 in het kader van de 
structuurfondsen (SF) 86 miljard euro is uitgetrokken voor de ondersteuning van 
innovatie (25% van het totale bedrag), waarvan 50 miljard euro bestemd is voor 
fundamenteel onderzoek en technologische ontwikkeling (O&O), evenveel als het totale 
budget van het zevende kaderprogramma voor onderzoek (KP7);

4. is er van overtuigd dat deze uitgetrokken middelen beter zouden kunnen worden benut 
door complementair gebruik van regionaal, onderzoeks- en innovatiebeleid en door 
verbetering van de coördinatie hiertussen, op communautair, regionaal en lokaal niveau; 
dringt er bij de Commissie op aan om bijzondere aandacht te besteden aan dergelijke 
coördinatie en spoort de lidstaten aan om aanvullende maatregelen te treffen die
doeltreffende transnationale samenwerking beogen door middel van de ontwikkeling van 
samenhangende regionale of nationale strategieën gericht op de verwezenlijking van 
synergieën;

5. is van mening dat een bestuurscultuur die sectoroverschrijdende samenwerking en een 
voortdurende dialoog tussen verschillende beleidsgemeenschappen stimuleert, 
bevorderlijk is voor een meer samenhangend beleid;

6. onderkent weliswaar dat communautaire programma's als SF, KP7 en CIP van elkaar 
verschillen qua zwaartepunt, werkwijze en bestuur, maar is niettemin van mening dat de 
uiteenlopende regels, procedures en gebruiken de doeltreffende tenuitvoerlegging ervan 
onnodig belemmeren; dringt aan op een meer geharmoniseerde benadering (voor 
subsidiabiliteitsregels, standaardprijzen per eenheid, forfaitaire bedragen, etc.), een betere 
coördinatie (van schema's voor oproepen tot het indienen van voorstellen, onderwerpen 
en soorten oproepen, etc.) en meer informatie-uitwisseling tussen de verschillende 
programma's; ziet op regionaal niveau een duidelijke behoefte aan meer deskundigheid 
inzake het aanvragen van communautaire financiering, administratieve en financiële 
procedures, fondsbeheer en financiële instrumentering; roept de Commissie in dit 
verband op een faciliterende rol te spelen en begeleiding te bieden met betrekking tot 
communautaire financieringsmogelijkheden door middel van ex ante richtsnoeren;
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7. is van mening dat - aangezien de uitvoeringsinstanties van de betrokken EU-instrumenten 
op verschillende niveaus bestaan (supranationaal, nationaal en subnationaal) en van opzet 
kunnen verschillen (bijvoorbeeld cohesie vs. topkwaliteit) - het een grote uitdaging is om 
werkelijke samenhang in het beleid te waarborgen, vooral "in het veld" waar EU-
instrumenten samengaan met nationaal en regionaal beleid;

8. merkt op dat de totstandkoming van werkelijke synergieën voor de rechtstreeks 
begunstigde van de financiering afhangt van diens organisatorische en strategische 
vermogen om steun uit de verschillende EU-instrumenten te combineren; roept de 
regionale actoren op regionale strategieën te ontwikkelen die het combineren van 
financiering faciliteren; verzoekt de Commissie derhalve na te gaan of het mogelijk is 
aanvullende deskundige begeleiding te bieden in de vorm van een 
"gebruikershandleiding" en middelen voor uitwisseling van goede praktijken;

9. dringt er bij de regionale en lokale autoriteiten op aan beter gebruik te maken van de 
structuurfondsen om de onderzoeks-, kennis- en innovatiecapaciteit in hun regio's verder 
te ontwikkelen, bijvoorbeeld door het opzetten van onderzoeksinfrastructuur, en deze 
regio's aldus in staat te stellen deel te nemen aan onderzoeks- en innovatieactiviteiten van 
de EU; spoort de regio's aan om O&O-prioriteiten te formuleren die een aanvulling 
vormen op de prioriteiten van KP7;

10. dringt er bij de Commissie op aan om de bureaucratie voor KP7 en CIP te 
vereenvoudigen om zo de effecten van synergieën met de structuurfondsen te vergroten 
en om zorg te dragen voor de analyse van onderzoeks- en innovatiemogelijkheden en -
behoeften op regionaal niveau, alsmede voor de analyse, in de evaluaties van elk van de 
drie financieringsinstrumenten, van de onderlinge relaties met andere instrumenten 
teneinde gezamenlijke richtsnoeren te kunnen verschaffen;

11. steunt een hechtere samenwerking tussen nationale KP7 contactpunten, managers van 
O&O-programma's en innovatiebureaus om het aldus mogelijk te maken dat 
verschillende aspecten of fasen van onderzoeks- en innovatieprojecten uit verschillende 
bronnen worden gefinancierd; bepleit een nauwere samenwerking tussen het Enterprise 
Europe Network en de beheersautoriteiten van structuurfondsen evenals een nauwere 
band tussen het initiatief voor leidende markten, de technologieplatforms en de regionale 
technologische routekaarten;

12. spoort de lidstaten en de Commissie aan om meer middelen uit de structuurfondsen vrij te 
maken voor onderzoek en innovatie - in het bijzonder duurzame innovatie -, 
onderzoekscapaciteiten te versterken en met name kennisintensieve regionale 
innovatieclusters en de nieuwe kennis- en innovatiegemeenschappen te ondersteunen; 
dringt aan op de duurzame ontwikkeling van regionaal onderzoek en strategische kaders 
voor innovatie in samenwerking met de private sector, universiteiten en 
onderzoeksinstituten;

13. wijst erop dat onderzoek en innovatie, met name met betrekking tot de verwezenlijking 
van weinig of geen koolstofemissies en energiebesparing, van cruciaal belang zijn voor 
de aanpak van mondiale problemen zoals klimaatverandering en de veiligstelling van 
energievoorziening, alsook om de concurrentie op regionaal en lokaal niveau te 
verbeteren;
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14. roept de Commissie op ervoor te zorgen dat het komende onderzoeks- en innovatieplan 
wordt opgesteld met het oog op het versterken van de synergieën tussen de 
structuurfondsen en de kaderprogramma's voor onderzoek en innovatie (KP7, CIP);

15. is van mening dat het feit dat gemengde financiering uit structuurfondsen en 
kaderprogramma's niet is toegestaan, regio's ervan weerhoudt om beide instrumenten 
tegelijkertijd te gebruiken en dat doeltreffende strategische "bottom-up" processen op 
zowel regionaal als nationaal niveau kunnen bijdragen aan het wegnemen van lacunes en 
het voorkomen van overlappende financiering uit de structuurfondsen, KP7 en CIP; dringt 
daarnaast aan op langetermijnplanning op regionaal niveau teneinde synergieën te 
verwezenlijken die ontspruiten aan de thematische complementariteit tussen de 
financieringsinstrumenten.
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