
PA\799977NL.doc PE431.061v01-00

NL In verscheidenheid verenigd NL

EUROPEES PARLEMENT 2009 - 2014

Commissie industrie, onderzoek en energie

2009/2243(INI)

4.2.2010

ONTWERPADVIES
van de Commissie industrie, onderzoek en energie

aan de Commissie regionale ontwikkeling
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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 het doeltreffendst kan worden gestimuleerd op regionaal 
niveau;

2. 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);

3. 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 zowel communautair als regionaal niveau;

4. 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, een betere 
coördinatie en meer informatie-uitwisseling tussen de verschillende programma´s; roept 
de Commissie op een faciliterende rol te spelen en begeleiding te bieden met betrekking 
tot communautaire financieringsmogelijkheden door middel van ex ante richtsnoeren;

5. dringt er bij de regionale autoriteiten op aan beter gebruik te maken van de 
structuurfondsen om de onderzoeks-, kennis- en innovatiecapaciteiten in hun regio´s 
verder te ontwikkelen 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; 

6. steunt een hechtere samenwerking tussen nationale KP7 contactpunten, managers van 
O&O-programma´s en regionale innovatiebureaus om het aldus mogelijk te maken dat 
verschillende aspecten of fasen van onderzoeks- en innovatieprojecten uit verschillende 
bronnen worden gefinancierd; 

7. spoort de lidstaten aan om meer middelen uit de structuurfondsen vrij te maken voor 
onderzoek en innovatie, onderzoekscapaciteiten te versterken, innovatieclusters te 
ondersteunen en regionale innovatiestrategieën ten uitvoer te leggen in samenwerking met 
de private sector;


