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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

betreffende de tussentijdse herziening van het zevende kaderprogramma voor 
onderzoek
(2011/2043(INI))

Het Europees Parlement,

– gelet op het Verdrag betreffende de Europese Unie (EU-Verdrag) en het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU), in het bijzonder de artikelen met 
betrekking tot onderzoek,

– gelet op het besluit van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2006 
betreffende het zevende kaderprogramma van de Europese Gemeenschap (later 
verworden tot het Verdrag van Lissabon, Europese Unie) voor activiteiten op het gebied 
van onderzoek, technologische ontwikkeling en demonstratie (2007-2013)1,

– gelet op, in het bijzonder, artikel 7 van het hierboven genoemde besluit betreffende de 
voortgangscontrole, evaluatie en toetsing van het zevende kaderprogramma,

– gelet op artikel 182, lid 2 van het VWEU betreffende de aanpassing of aanvulling van het 
kaderprogramma naar gelang van de ontwikkeling van de situatie,

– gelet op de mededeling van de Commissie van 9 februari 2011 genaamd "Mededeling van 
de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal 
Comité en het Comité van de Regio's betreffende het antwoord op het verslag van de 
groep deskundigen inzake de tussentijdse evaluatie van het zevende kaderprogramma voor 
onderzoek, technologische ontwikkeling en demonstratie en op het verslag van de groep 
deskundigen inzake de tussentijdse evaluatie van de financieringsfaciliteit van 
risicodeling" (COM(2011)0052),

– gelet op het eindrapport van de groep van deskundigen "Interim Evaluation of the Seventh 
Framework Programme" van 12 november 2010,

– gelet op zijn resolutie van 11 november 2010 betreffende de vereenvoudiging van de 
tenuitvoerlegging van de kaderprogramma's voor onderzoek2 ,

– gelet op het rapport van de groep van deskundigen "Evaluation of the Sixth Framework 
Programmes for Research and Technological Development 2002-2006" van februari 2009,

– gelet op het rapport van het comité van deskundigen "Towards a world class Frontier 
research Organisation - Review of the European Research Council's Structures and 
Mechanisms" van 23 juli 2009,

– gelet op het rapport van de groep van onafhankelijke deskundigen "Mid-Term Evaluation 
of the Risk-Sharing Financial Facility (RSFF)" van 31 juli 2010,

                                               
1 PB L 412 van 30.12.2006, blz. 1.
2 Aangenomen teksten, P7_TA(2010)0401.
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– gelet op het rapport van het comité van deskundigen "First Interim Evaluation of the 
Innovative Medicines Initiative Joint Undertaking" van 20 december 2010,

– gelet op het rapport van het comité van deskundigen "First Interim Evaluation of the 
ARTEMIS and ENIAC Joint Technology Initiatives" van 30 juli 2010,

– gelet op het rapport van het comité van onafhankelijke deskundigen "Interim Evaluation 
of the Ambient Assisted Living Joint Programme" van december 2010,

– gelet op het advies van het Comité van de Regio's dat is ingewonnen tijdens de plenaire 
sessie van 27 en 28 januari 2011 betreffende de vereenvoudiging van de tenuitvoerlegging 
van de kaderprogramma's voor onderzoek,

– gelet op speciaal verslag nr. 9/2007 van de Europese Rekenkamer van 22 november 2007 
betreffende de "evaluatie van de kaderprogramma's voor onderzoek en technologische 
ontwikkeling (OTO) van de Europese Unie: kan de aanpak van de Commissie worden 
verbeterd?",

– gelet op speciaal verslag nr. 8/2009 van de Europese Rekenkamer betreffende 
topnetwerken en geïntegreerde projecten in het communautaire onderzoeksbeleid,

– gelet op speciaal verslag nr. 2/2010 van de Europese Rekenkamer betreffende de 
doeltreffendheid van steunregelingen, ontwerpstudies en de opbouw van nieuwe 
infrastructuren in het kader van het zesde kaderprogramma voor onderzoek,

– gelet op artikel 48 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie industrie, onderzoek en energie en de adviezen van 
de Begrotingscommissie en de Commissie regionale ontwikkeling (A7-0000/2011),

A. overwegende dat het zevende kaderprogramma van de Europese Gemeenschap voor 
onderzoek, technologische ontwikkeling en demonstratie (KP7) het breedste instrument is 
voor steun aan onderzoek wereldwijd, alsook het voornaamste instrument van het 
onderzoeksbeleid van de Europese Unie,

B. overwegende de noodzaak van een tussentijdse herziening van het zevende 
kaderprogramma vanwege talloze veranderingen die zich hebben voorgedaan sinds de 
onderhandelingen en de tijd waarin het is aangenomen in 2006 (nieuwe instellingen, 
nieuwe politieke organen, economische crisis), maar ook de omvang van de beschikbare 
financiële middelen totdat het ten einde loopt,

C. overwegende dat het Verdrag van Lissabon de totstandbrenging van de Europese 
onderzoeksruimte tot een specifieke doelstelling van het Europees beleid maakt,

D. overwegende dat de "Europa 2020-strategie" onderzoek en innovatie tot de kern van een 
intelligente, duurzame en solidaire groei maakt,

E. overwegende dat de EU en haar lidstaten in de middelen moeten voorzien om een 
gemeenschappelijke oplossing aan te dragen voor de grote maatschappelijke uitdagingen 
die de Europese volkeren ondervinden,
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F. overwegende dat Europa concurreert met continentstaten (China, India, Brazilië, 
Australië, de Verenigde Staten van Amerika, Rusland) maar dat Europa geen natie is maar 
een statenbond en dat ons vermogen om onze inspanningen te verenigen en te coördineren 
tussen de Europese Unie en de lidstaten, in het bijzonder wat betreft onderzoek, in zeer 
hoge mate bepalend is voor ons economische concurrentievermogen en, dus, de 
mogelijkheid om onze sociale ambities te financieren en onze milieuverplichtingen na te 
leven,

G. overwegende dat het investeringstekort in Europa ten opzichte van andere wereldmachten 
voornamelijk te wijten is aan de ontoereikende investeringen uit de particuliere sector en 
dat de aantrekkelijkheid van het zevende kaderprogramma voor de industriële sector op 
die manier niet volop tot uiting komt; maar eveneens overwegende, nog afgezien van de 
bedragen, dat er duidelijk behoefte bestaat aan een betere coördinatie tussen de lidstaten 
en de Unie,

H. overwegende dat een betere verhouding tussen de academische en industriële wereld 
noodzakelijk is om de resultaten van het onderzoek om te kunnen zetten in producten en 
diensten die de economische groei bevorderen,

I. overwegende dat van de 54,6 miljard EUR van het programma 25,8 miljard gebruikt is in 
de eerste vier jaar (2007 tot en met 2010); wat neerkomt op gemiddeld 6,5 miljard per 
jaar, waarmee er 28,8 miljard overblijft voor de laatste drie jaar (2011 tot en met 2013), 
ofwel gemiddeld 9,6 miljard per jaar,

J. overwegende dat de jaren 2011 tot en met 2013 kwetsbare jaren zijn waarin onmiddellijke 
bijzondere aandacht dient te worden besteed aan factoren die van invloed zijn op het 
concurrentievermogen, zoals onderzoek en innovatie,

K. overwegende dat de complexiteit van het administratieve beheer een grote handicap blijft 
van het zevende kaderprogramma, in dusdanige mate dat de vereenvoudiging ervan een 
grote uitdaging is voor de toekomst van het programma;

1. is blij met de kwaliteit van de rapporten van deskundigen betreffende de tussentijdse 
evaluatie van het zevende kaderprogramma en dit ondanks het algemene karakter van de 
opdracht die aan de groepen van deskundigen is gegeven; betreurt het niettemin dat in de 
evaluatie geen aandacht is besteed aan het alomvattende geheel van de acties van de 
lidstaten en die van de Unie;

2. begrijpt niet waarom de Commissie er zo lang over heeft gedaan om haar mededeling 
bekend te maken op 9 februari 2011, terwijl zij verplicht was om dat uiterlijk in 2010 te 
doen, en betreurt het zwakke karakter van de mededeling van de Commissie gezien de 
huidige uitdagingen;

Resultaten van het zevende kaderprogramma

3. is van mening dat de resultaten die bereikt zijn met het zevende kaderprogramma geen 
toereikende Europese meerwaarde laten zien op het gebied van OOI;

4. is blij met het niveau van deelname en uitmuntendheid in de selectie van de projecten; 
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vindt het niettemin jammer dat het succespercentage van dit programma over het 
algemeen vrij laag en afschrikkend blijft, vooral voor KMO's;

5. constateert dat de groei van de financiële en personele middelen, het toenemende aantal 
doelstellingen en behandelde onderwerpen en de verscheidenheid aan instrumenten de 
capaciteit van KP7 heeft verminderd in dienst van een specifiek Europees kerndoel;

6. stemt in met de versterking van het werkprogramma "Samenwerking", dat relevant blijft 
ten aanzien van de huidige wetenschappelijke en technologische uitdagingen; benadrukt 
zijn rol in de ontwikkeling van een kritische massa OOI die op die manier niet kan worden 
bereikt op nationaal/regionaal niveau, waarmee de Europese meerwaarde wordt 
aangetoond; adviseert om de actie "toekomstige en opkomende technologieën" in de 
praktijk te brengen en "routekaarten" toe te passen op alle thematieken; verzoekt om meer 
flexibiliteit bij het vaststellen van onderwerpen voor oproepen, financieringsdrempels en -
plafonds die grote en kleine projecten van elkaar onderscheiden;

7. stelt voor om het onderzoek te versnellen in de sectoren die worden genoemd in het 
hoofdstuk "Samenwerking" van KP7: gezondheid, medicijnen, voeding, landbouw, 
biotechnologie, ICT, nanowetenschappen en nanotechnologieën, materialen, vervuiling, 
energie, milieu (met inbegrip van klimaatverandering, hout, bossen), ecotechnologie, 
CO2-winning, transport, sociaaleconomische wetenschappen en geesteswetenschappen, 
ruimte, veiligheid; ook onderzoek naar water zou een prioriteit moeten zijn;

8. is wat betreft het werkprogramma "Ideeën" blij met de veelbelovende resultaten die zijn 
verkregen door de Europese Onderzoeksraad (ERC) en zijn taak om de zichtbaarheid en 
aantrekkelijkheid te versterken van Europese onderzoeksinstellingen; benadrukt de 
noodzaak om van de ERC een onafhankelijke juridische entiteit met 
beslissingsbevoegdheid te maken die rechtstreeks verantwoordelijk is voor zijn 
wetenschappelijke strategie en administratieve beheer;

9. steunt, in het kader van werkprogramma "Mensen", de kostbare "Marie Curie"-acties voor 
de loopbanen van onderzoekers;

10. staat sceptisch tegenover de heterogeniteit van de doelstellingen van het werkprogramma 
"Capaciteiten" en de moeilijkheden die daaruit voortvloeien, in het bijzonder wat betreft 
internationale samenwerking en acties ten gunste van KMO's en innoverende KMO's; is 
niettemin van mening dat de projecten ERA-NET, ERA-NET+ en de initiatieven die zijn 
gebaseerd op artikel 185 hun rol vervullen als het gaat om het structureren van de 
Europese onderzoeksruimte (EOR);

11. erkent dat de "gezamenlijke technologie-initiatieven" (GTI) nuttig zijn voor het 
concurrentievermogen van de Europese industrie; betreurt echter de wettelijke en 
administratieve obstakels (rechtspersoonlijkheid, intellectueel eigendom, financiële 
regels), alsook de hoge exploitatiekosten voor het opstarten van GTI's; vraagt erom meer 
betrokken te worden bij de politieke controle over deze instrumenten;

12. geeft aan terughoudend te zijn ten aanzien van de systematischere gebruikmaking van te 
open oproepen tot het indienen van voorstellen (bottom-up aanpak), geeft de voorkeur aan 
de instandhouding van een evenwicht tussen de twee soorten benaderingen (bottom-up en 
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top-down) die voorzien in specifieke behoeften;

13. verzoekt de Commissie om een analyse voor een betere koppeling tussen de Europese en 
nationale acties; verzoekt dat de oproepen tot het indienen van voorstellen, met inbegrip 
van die van juli 2011, worden gedaan in samenspraak met de lidstaten zonder de nationale 
initiatieven te kopiëren of de beconcurreren, maar deze juist aan te vullen; suggereert dat 
KP7 tegemoet komt aan de beheerders van de nationale programma's die betrokken zijn 
bij de gezamenlijke programmering om de kaderprogramma's te ontwikkelen vanuit een 
logica van projectbeheer tot die van programmabeheer; verzoekt dat de laatste drie jaar 
van KP7 benut worden voor het structureren van de Europese onderzoeksruimte;

14. stelt voor dat een ambitieus Europees onderzoeksplan op het gebied van 
defensietechnologie wordt overeengekomen tussen de Europese Unie en de lidstaten met 
een aanzienlijke startfinanciering tussen KP7 en de European Defence Agency 
overeenkomstig artikel 45, lid 1, d) van het Verdrag betreffende de Europese Unie om de 
industriële en technologische basis van de defensiesector te versterken en daarbij de 
doeltreffendheid van de militaire overheidsuitgave te verbeteren.

Deelname aan KP7

15. benadrukt dat het er niet op lijkt dat de industrie hogere deelnamepercentages laat zien 
dan eerdere kaderprogramma's, met name wat betreft het werkprogramma 
"Samenwerking"; verzoekt de Commissie daarom om een gedetailleerde analyse van de 
capaciteit van dit programma om bijdragen uit de particuliere sector aan te trekken;

16. is verheugd met de resultaten van KP7 voor KMO's, zowel wat betreft de doelstelling van 
15% die is vastgesteld voor het werkprogramma "Samenwerking" als het programma 
"EUROSTARS"; is van mening dat een betere coördinatie van KP7 met de 
structuurfondsen de deelname van ondervertegenwoordigde lidstaten zou kunnen 
bevorderen;

17. stelt voor dat het onderzoeks- en ontwikkelingsbeleid geterritorialiseerd wordt;

18. is van mening dat KP7 zijn prioriteiten moet bevestigen wat betreft internationale 
samenwerking en is van mening dat de keuze van landen en onderwerpen voor de 
internationale samenwerkingsacties in samenspraak met de lidstaten gedaan zou moeten 
worden om na te gaan wat volgens hen de relevantie en het belang van deze acties zijn;

Financiering

19. is van mening dat het financieringsniveau van KP7 behouden moet blijven; herinnert 
eraan dat de investering in OOI een langetermijninvestering en een doorslaggevende 
factor is voor het behalen van de doelstellingen van de 2020-strategie;

20. benadrukt dat voor de financiering van onderzoeksinfrastructuren KP7, de instrumenten 
van de EIB, de structuurfondsen en de nationale en regionale beleidslijnen beter op elkaar 
afgestemd moeten worden;

21. verzoekt de lidstaten en de Europese Unie om hun financiële verplichtingen in het kader 
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van internationale overeenkomsten op het gebied van onderzoek na te komen;

Rol van innovatie

22. is van mening dat de commercialisering opgenomen dient te worden in de parameters van 
toekomstige oproepen voor projecten van KP7 op het gebied van innovatie;

23. erkent dat de Europese technologieplatforms, de JTI's en PPP's, bijdragen aan een grotere 
deelname van de industriële sector;

Opvolging van vereenvoudigingsmaatregelen

24. maakt zich zorgen over de buitensporige administratieve lastendruk van KP7; steunt het 
voorstel voor herziening van het Financieel Reglement om de procedures te 
vereenvoudigen;

25. wijst nogmaals op het belang van de onmiddellijke invoering van maatregelen voor de 
vereenvoudiging van procedurele, administratieve en financiële handelingen in het 
huidige beheer van KP7, zoals bepaald in de resolutie van het Parlement van 11 november 
2010; verzoekt de Commissie om voorstellen te doen ten aanzien van deze 
vereenvoudigingsmaatregelen in het kader van het huidige KP7 in aanvulling op haar 
eerdere voorstellen; herhaalt zijn wens dat de geschillen die momenteel lopen tussen de 
Commissie en de belanghebbenden voor alle kaderprogramma's spoedig beslecht worden 
met inachtneming van het beginsel van een degelijk beheer van het overheidsgeld;

26. staat positief tegenover de aanbevelingen om de inschrijvingstijd te verkorten en om een 
moratorium in te stellen voor het creëren van nieuwe instrumenten in het kader van KP7;

Financieringsfaciliteit met risicodeling (RSFF)

27. is van mening dat de RSFF een doorslaggevende rol heeft gespeeld voor het vergroten van 
de investeringen in OOI in een crisissituatie waarin de bankensector deze rol niet meer 
kon vervullen, waarbij in de eerste jaren 8 miljard EUR aan leningen meer dan 20 miljard 
EUR aan investeringen heeft opgeleverd;

28. adviseert dat de toepassing van dit innoverende financieringsinstrument wordt voortgezet 
en uitgebreid in KP8 doordat er op deze manier wordt bijgedragen aan het verbeteren van 
de toegang tot de financiering en het bevorderen van investeringen uit de particuliere 
sector;

29. uit niettemin zijn zorg ten aanzien van de bespottelijke bedragen die zijn toegekend aan 
onderzoeksinfrastructuren, universiteiten en onderzoeksinstellingen en aan KMO's, in het 
bijzonder innoverende KMO's, alsook ten aanzien van het bestaan van een aanzienlijke 
geografische en sectorale wanverhouding in de toegekende leningen; steunt 
dientengevolge de concrete aanbevelingen van de groep van deskundigen om de deelname 
te verbeteren van bepaalde ondervertegenwoordigde doelgroepen;

Algemene conclusie

30. verzoekt dat er in het gebruik van KP7 rekening wordt gehouden met de gevolgen van de 
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economische crisis voor de laatste jaren van het programma (2011 tot 2013), gezien de 
aanzienlijke bedragen (28,8 miljard EUR voor drie jaar) die nog geprogrammeerd moeten 
worden, de doelstellingen die voor EU-2020 moeten worden gehaald en de voorbereiding 
van een Europese onderzoeksruimte en de Innovatie-Unie;

31. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie en 
de lidstaten.
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TOELICHTING

Wetenschap en burgers dichter bij elkaar brengen

"De eenentwintigste eeuw wordt gekenmerkt door een vreemde tegenstrijdigheid: hoewel 
we voor grote wetenschappelijke uitdagingen worden gesteld en ons dagelijks leven 
doorspekt is met de gevolgen van de wetenschappelijke en technische vooruitgang, lijkt de 
wetenschap nooit eerder zo ver weg, zo ontoegankelijk en zo zorgwekkend te zijn geweest."
Claudie Haigneré, voorzitter van UNIVERSCIENCE, oud-minister van onderzoek (2002 tot 
2004) en oud-minister van Europese zaken (2004 tot 2005) van de Franse Republiek, arts en 
astronaute.

De Europese Raad heeft op 23 en 24 maart 2000 in Lissabon een ambitieuze strategische 
doelstelling bepaald voor de Europese Unie: in 2010 de meest concurrerende en dynamische 
kenniseconomie van de wereld worden. In deze strategie is de centrale rol van onderzoek 
erkend.
Deze doelstelling lijkt haalbaar te zijn voor de 15 vermaarde lidstaten die samen de Unie 
vormen en waarvan sommigen, melancholisch over de verdwijning van hun macht, hun hoop 
vestigen op de EU met het oog op een nieuwe samenleving.
Deze strategie, de zogenaamde "strategie van Lissabon" is mislukt, zonder dat de Unie er de 
oorzaken goed van heeft geanalyseerd.
Is dat de schuld van de landen die zich niet houden aan de Europese verbintenissen die ze zijn 
aangegaan?
Is het de schuld van de volkeren die zich niet genoeg met elkaar verbonden voelen en de elite 
daarvoor laten betalen?
Is het de schuld van de elite die niet begrijpt hoezeer volkeren de betekenis willen begrijpen 
van hetgeen ze wordt aangeboden?
Is de kracht van vervelende politieke feiten groter gebleken dan die van de Unie en haar 
lidstaten?
Geschiedkundigen zullen laten moeten onderzoeken wat er precies gebeurd is in dit bewogen 
decennium 2000 – 2010, dat waarschijnlijk het einde betekent van een tijd van vrede,
voorspoed en broederschap tussen de Europese volkeren die begon na de Tweede 
Wereldoorlog en die ten einde kwam met de val van de Berlijnse Muur en alles wat daarna 
kwam.
Dit decennium ging van start met de invoering van de euro, waarop alle hoop was gevestigd 
als garantie voor monetaire stabiliteit en wat een enorme financiële mislukking is gebleken 
omdat men was vergeten dat het onmogelijk is om zonder economische unie tot een monetaire 
unie te komen en omdat de lidstaten zich niet houden aan het stabiliteitspact dat ze hebben 
ondertekend.
Vervolgens is het de beurt aan het op 1 februari 2003 in werking getreden Verdrag van Nice 
dat zo rampzalig en ingewikkeld was dat de ondertekenaars onverwijld een "debat over de 
toekomst van de Unie" hielden dat moest leiden tot een nieuwe tekst.
De vreugde is enorm als het continent in 2004 en 2007 eindelijk herenigd worden met de 
toetreding van 12 landen, waarvan 10 post-communistische landen, maar de komst van de 
crisis wakkert in verschillende landen het nationale egoïsme aan dat van invloed is op 
bepaalde publieke opinies.
Dit decennium getuigt ook van de grote verwarring van volkeren die, sinds 2005 met 
Frankrijk en Nederland, laten merken dat zij willen begrijpen en niet vergeten willen worden 
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in een Europese Unie die zij niet meer begrijpen. Frankrijk en Nederland treft geen blaam: er 
zijn in 2005 27 referendums gehouden, meer dan 2 landen hebben NEE gestemd.
Het decennium loopt naar het einde met de financiële en economische crisis vanaf 2008.
Het wordt in 2009 beëindigd met nieuwe instellingen, een nieuwe Europese Commissie (EC) 
en een nieuwe Europees Parlement (EP).
Intussen legt de Unie zich vast op twee belangrijke projecten: GALILEO en ITER, waarvoor 
wetenschap en onderzoek bepalend zijn voor het succes ervan en waarvan de moeilijkheden 
laten zien hoe zwaar de realiteit van de Europese totstandkoming in werkelijkheid is.
Hoe kunnen we met zulke politieke evenementen ooit verwachten de beste kenniseconomie 
ter wereld te worden?
Nu dit decennium afgelopen is, krijgen de EU en de lidstaten een gigantische uitdaging voor 
hun kiezen: ze moeten voorspoed en sociale vooruitgang zeker stellen voor hun volkeren in 
een wereld die zich snel ontwikkelt en die steeds ingewikkelder wordt.
De lidstaten hebben tijd nodig gehad om in te zien dat, nu de nostalgie van hun 
heerschappijen verloren is gegaan, zij te klein werden en zich moesten verenigen.
Europa zal tijd nodig hebben om in te zien dat het geen groot continent meer is.
Europa moet begrijpen dat haar concurrenten zelf ook continentstaten zijn: China, Rusland, 
India, Brazilië en niet te vergeten de Verenigde Staten, Australië.
Maar wij zijn geen natie: wij zijn een statenbond.
Wij moeten ons verenigen om onze prioriteiten te stellen.
In die context is de wetenschap waarschijnlijk een kwestie van bijeenbrengen, als zij 
tenminste bewust wordt beoefend en uiteraard onafhankelijk is ten aanzien van belangen 
buiten de Unie om.
Dit verslag wordt voorgelegd met als uitgangspunt: onderzoeken of de herziening van het 
zevende kaderprogramma voor onderzoek en technologische ontwikkeling (KP7) geen 
gelegenheid is om de gouden driehoek te consolideren: kennis, onderwijs en onderzoek, de 
sleutel van het lot van de Europeanen.
Waarom dit voorstellen voor de herziening van KP7 en niet KP8 afwachten?
Omdat zich in 2006, het jaar waarin het EP en de Raad de definitieve beslissing namen over 
KP7, vier nieuwe elementen voordeden die van invloed zijn op onderzoek en wetenschap:

 met het op 1 december 2009 in werking getreden Verdrag van Lissabon beschikken 
we over nieuwe instellingen;

 we hebben een nieuwe EC en een nieuw EP;
 we hebben een nieuwe routekaart EU 2020;
 we hebben te maken met een zeer ernstige financiële en economische crisis die is 

begonnen na de onderhandelingen over KP7 eind 2007 / in de loop van 2008 en de 
laatste programmeringsjaren (2011 tot 2013) zijn kwetsbare jaren voor de groei en om 
weer uit de crisis te komen: we mogen niets aan het toeval overlaten.

Met KP7 kan de EU haar onderzoeksbeleid aangrijpen om haar economische en sociale 
ambities waar te maken door in het bijzonder de Europese onderzoeksruimte (EOR) te 
consolideren. Met een begroting van 54 miljard EUR voor de periode 2007-2013 is KP7 in de 
loop der jaren wereldwijd een van de breedste programma's voor steun aan onderzoek 
geworden en is dit het belangrijkste instrument van het onderzoeksbeleid van de EU. Er zijn 
vier hoofddoelstellingen bepaald die overeenkomen met vier specifieke programma's die de 
inspanningen van onderzoek op Europees niveau in goede banen moeten leiden: de 
werkprogramma's Samenwerking, Ideeën, Mensen en Capaciteiten. Deze werkprogramma's 
zijn bedoeld om de EU in staat te stellen oplossingen aan te reiken voor de grote 
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maatschappelijke uitdagingen die in alle lidstaten spelen en die deze landen niet alleen kunnen 
aanpakken (vergrijzing en gezondheid, energievoorziening, van water of voedsel, duurzame 
ontwikkeling, de bestrijding van klimaatveranderingen enz.). Bovendien wordt het mogelijk 
gemaakt om de kennis te ontwikkelen die onze bedrijven nodig hebben om te kunnen 
innoveren en hun concurrentiepositie te versterken.

Om erop toe te zien dat KP7 gericht blijft op de Europese beleidsbehoeften voorziet artikel 7, 
lid 2 van Besluit nr. 1982/2006/EG van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 
2006 erin dat er voor eind 2010 een op feitenmateriaal gebaseerde tussentijdse evaluatie wordt 
uitgevoerd.
De rapporteur van het EP is verheugd met het goede werk dat is verricht door de groepen van 
deskundigen ten aanzien van de tussentijdse evaluatie van het zevende kaderprogramma en 
met de financieringsfaciliteit van risicodeling, dat ondanks een zeer brede opdracht die een 
veel technischere benadering vereiste, en hoopt dat dit ook het geval zal zijn voor de 
toekomstige kaderprogramma's. Niettemin betreurt de rapporteur de late publicatie van de 
mededeling van de Europese Commissie met betrekking tot dit onderwerp. Deze mededeling 
werd namelijk verwacht voor het einde van 2010, maar werd pas in februari 2011 naar buiten 
gebracht.
De rapporteur vindt het met name jammer dat in deze evaluatie niet in voldoende mate 
rekening is gehouden met de algemene onderzoeksaspecten tussen de Europese Unie en de 
lidstaten.

Deze evaluatie moet naast de aanzienlijke bedragen worden gelegd die nog geprogrammeerd 
moeten worden: 28,8 miljard EUR voor drie jaar (2011 tot 2013) te vergelijken met de 25,8 
miljard die geprogrammeerd waren voor de eerste vier jaar van KP7 (2007 tot 2010) en de 17 
miljard van KP6 (2002 tot 2006). Voor het jaar 2011 gaat het om meer dan 8,5 miljard EUR, 
voor het jaar 2012 meer dan 9,5 miljard EUR, en voor het jaar 2013 meer dan 10,5 miljard 
EUR dat aan onderzoek moet worden besteed. Dergelijke bedragen vereisen een concrete 
analyse ter versterking van de betrokkenheid van de belanghebbenden en ter voorkoming van 
een verspreiding van de financieringen in programma's die niet naar behoren werken of die 
niet in de behoeften voorzien. De rapporteur voor het EP is van mening dat het overheidsgeld 
goed beheerd moet worden, ongeacht of we ons nu wel of niet in een crisis bevinden, maar dat 
wijzigingen of heroriëntaties gedaan moeten worden in overeenstemming met de stabiliteit, de 
algemene samenhang en de rechtszekerheid, die als basis dienen voor het wederzijdse 
vertrouwen van de belanghebbende partijen.

Een paar belangrijke globale richtsnoeren voor deze tussentijdse herziening:
- vereenvoudiging: hoewel dit onderwerp reeds behandeld is in de resolutie van 11 november 
2010 betreffende de vereenvoudiging van de tenuitvoerlegging van de kaderprogramma's voor 
onderzoek, moet erop teruggekomen worden om na te gaan wat er met de verzoeken van het 
EP is gedaan. Tot de geconstateerde moeilijkheden behoort namelijk de complexiteit en 
omslachtigheid van administratieve procedures die ertoe leiden dat onderzoekers die gebruik 
maken van Europese financiële bijdragen meer gebruik gaan maken van nationale financiële 
bijdragen, en dat Europa op het gebied van onderzoek aan populariteit moet inleveren. Dit 
probleem is verder verergerd door het recente beleid van financiële audits van de Europese 
Commissie. Vandaag de dag blijkt eens te meer hoezeer de problemen uit het verleden moeten 
worden opgelost, in het bijzonder tengevolge van KP6, en dat moet worden voorkomen dat 
deze problemen zich opnieuw voordoen in KP7 of in toekomstige kaderprogramma's. De 
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beslechting van vroegere geschillen, zonder inschakeling van het hof van justitie, en de 
huidige en toekomstige vereenvoudiging, met inachtneming van een goed beheer van het 
overheidsgeld, is een essentiële voorwaarde om te kunnen bewerkstelligen dat wetenschap, 
onderzoek en innovatie op Europees niveau kunnen worden behandeld, in het bijzonder in het 
licht van de onderhandelingen met de lidstaten over KP8, als we willen bereiken dat 
onderzoek een meer Europees karakter krijgt en als we uiteindelijk tot een Europese 
onderzoeksruimte willen komen.
- deelname van KMO's: dit wordt vaak beschouwd als een zwak punt van de 
kaderprogramma's en er is nog steeds veel werk te verzetten, maar het wordt al beter. Zo is de 
doelstelling van een deelname van 15% van KMO's in het programma Samenwerking vrijwel 
bereikt;
- innovatie: momenteel wordt een duidelijke verbetering van het aspect "innovatie" 
waargenomen; het is daarom belangrijk dat de nadruk in de laatste jaren hierop komt te 
liggen. De rapporteur van het EP wil echter benadrukken dat men in Europa nog steeds niet 
bereid is het verband te leggen tussen onderzoekinnovatie en commercialisering, er moet 
echter altijd rekening worden gehouden met het marktpotentieel;
- de financieringsfaciliteit met risicodeling: de invoering van dit mechanisme heeft een zeer 
positief effect gehad. Deze faciliteit moet dan ook gehandhaafd en uitgebreid worden voor het 
einde van KP7 en in toekomstige programma's;
- de rapporteur stelt voor om het beleid voor onderzoek en ontwikkeling te territorialiseren 
voor een evenwichtige verdeling van het onderzoek over alle universiteiten. Het verband met 
uitmuntendheid dat vaak in steden te vinden is, kan tot stand gebracht worden door de 
gedematerialiseerde betrekkingen te versterken, bijvoorbeeld met permanente 
videoconferenties en een intelligente interconnectie tussen de geterritorialiseerde 
onderzoekscentra en de topcentra;
- de rapporteur stelt ook voor om een ambitieus Europees onderzoeksplan op het gebied van 
defensietechnologie overeen te komen tussen de Europese Unie en de lidstaten 
overeenkomstig artikel 45, lid 1, d) van het Verdrag betreffende de Europese Unie om de 
industriële en technologische basis van de defensiesector te versterken en daarbij de 
doeltreffendheid van de militaire overheidsuitgave te verbeteren. Dit plan zou de Europese 
defensie-industrie moeten consolideren.

Meer algemeen en met betrekking tot de oproepen tot het indienen van projecten die nog 
moeten worden gestart, stelt de rapporteur voor dat deze oproepen de EOR moeten 
consolideren en moeten bewijzen dat een Europese toegevoegde waarde mogelijk is; dit alles 
met het doel te onderhandelen met de lidstaten en voor de toekomstige financiële 
vooruitzichten vanaf 2014 om onderzoek verder te europeaniseren.


