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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

inzake het Groenboek "Van uitdagingen naar kansen: naar een gemeenschappelijk 
strategisch kader voor EU-financiering van onderzoek en innovatie"
(2011/XXXX(INI))

Het Europees Parlement,

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

– gezien het Groenboek van de Commissie "Van uitdagingen naar kansen: naar een 
gemeenschappelijk strategisch kader voor EU financiering van onderzoek en innovatie" 
(COM(2011)0048),

– gezien zijn resolutie van 20 mei 2010 over de totstandbrenging van synergieën tussen voor 
onderzoek en innovatie bestemde fondsen in Verordening (EG) nr. 1080/2006 betreffende 
het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en het zevende kaderprogramma (KP) 
voor onderzoek en ontwikkeling in steden en regio's alsmede in de lidstaten en de Unie1,

– gezien het verslag van het comité van deskundigen "Naar een organisatie voor 
grensverleggend onderzoek van wereldklasse - Evaluatie van de structuren en 
mechanismen van de Europese Onderzoeksraad" van 23 juli 2009",

– gezien het verslag van de groep van onafhankelijke deskundigen "Tussentijdse evaluatie 
van de financieringsfaciliteit van risicodeling (RSFF)" van 31 juli 2010,

– gezien zijn resolutie van 11 november 2010 inzake het vereenvoudigen van de 
tenuitvoerlegging van de kaderprogramma's voor onderzoek2,

– gezien het eindverslag van de groep deskundigen "Tussentijdse evaluatie van het zevende 
kaderprogramma" van 12 november 2010,

– gelet op de mededeling van de Commissie van 9 februari 2011: "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),

– gezien de conclusies betreffende de tussentijdse evaluatie van het zevende 
kadeprogramma voor onderzoek (KP7), met inbegrip van de financieringsfaciliteit met 
risicodeling, van de 3074e zitting van de Raad Concurrentievermogen (Interne markt, 
Industrie, Onderzoek en Ruimte) van de Raad van de Europese Unie van 9 maart 2011,

                                               
1 Aangenomen teksten, P7_TA(2010)0189.
2 Aangenomen teksten, P7_TA(2010)0401.
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– gezien zijn resolutie van XXXX over de Innovatie-Unie: voorbereiding van de Unie op 
een wereld na de crisis1,

– gezien zijn resolutie van XXXX inzake de tussentijdse evaluatie van het zevende 
kaderprogramma voor onderzoek, technologische ontwikkeling en demonstratie2,

– gezien artikel 48 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie industrie, onderzoek en energie en de adviezen van 
de Commissie buitenlandse zaken, Begrotingscommissie, de Commissie interne markt en 
consumentenbescherming, de Commissie regionale ontwikkeling, Commissie landbouw 
en plattelandsontwikkeling en de Commissie visserij (A7-0000/2011),

A. overwegende dat de Europese Commissie op basis van de herziening van de begroting 
heeft besloten een debat aan te zwengelen ter verbetering van de doelmatigheid van de 
EU-financiering van onderzoek en innovatie op nationaal en EU- niveau, 

B. overwegende dat de EU zich ten doel heeft gesteld om tegen 2020 3% van haar BBP te 
besteden aan onderzoek en ontwikkeling (O&O),

C. overwegende dat de huidige trends erop wijzen dat de druk groot is om de Europese 
begroting te bevriezen of zelfs te verlagen in een periode waarin de nationale begrotingen 
met ernstige tekorten kampen, en overwegende dat O&O&I een van de gebieden is 
waarop is aangetoond dat Europese samenwerking werkelijke toegevoegde waarde 
oplevert, wat aantoont dat de beschikbare middelen van de EU moeten worden 
herverdeeld,

D. overwegende dat we momenteel een economische en sociale crisis doormaken (die de EU-
lidstaten op verschillende manieren raakt), en overwegende dat onderzoek, onderwijs en 
innovatie (O&O&I) cruciale instrumenten zijn voor zowel economisch herstel als nieuwe
werkgelegenheid, alsmede voor de vaststelling van een duurzaam en inclusief groeimodel,

E. overwegende dat de overige regio's en landen op de wereld steeds meer investeren in 
O&O&I, en overwegende dat EU-investeringen op dit gebied derhalve gericht moeten zijn 
op een versterking van de wetenschappelijke capaciteit en een verbetering van het 
algehele concurrentievermogen van de EU,

F. overwegende dat, hoewel de EU-financiering van O&O&I is toegenomen, de 
wetenschappelijk en technologisch meer ontwikkelde EU-lidstaten nog steeds het 
leeuwendeel van de beschikbare middelen uit de verschillende financieringsregelingen en 
-programma's ontvangen (inclusief grootschalige projecten), waardoor sommige lidstaten 
en Europese regio's in termen van toegang tot middelen en deelname aan projecten nog 
steeds ondervertegenwoordigd zijn,

G. overwegende dat er binnen de EU nog steeds ongelijkheid bestaat in termen van nationale 
niveaus van O&O-financieringscapaciteit, industriële structuren en stelsels van hoger 
onderwijs, 

                                               
1  Aangenomen teksten P7_TA(2011)0000 (A7-0162/2011 - aan te nemen op de plenaire vergadering in mei).
2  Aangenomen teksten P7_TA(2011)0000 (A7-0160/2011 - aan te nemen op de plenaire vergadering in juni).
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H. overwegende dat het grote belang van het MKB voor de economie en de werkgelegenheid 
in de EU niet wordt weerspiegeld in de mate waarin zij toegang hebben tot de O&O&I-
middelen van de EU,

1. is verheugd over het groenboek van de Europese Commissie waarin een 
gemeenschappelijk strategisch kader (GSK) voor EU-financiering van onderzoek en 
innovatie wordt vastgesteld, en is van mening dat de kern van het nieuwe GSK zou 
moeten bestaan uit de onderlinge afstemming van de EU-onderzoeksprogramma's en -
financieringsregelingen;

2. is van mening dat EU-onderzoeksfondsen en -programma's, de Structuurfondsen en het 
Cohesiefonds verschillende doelen hebben en om die reden gescheiden moeten blijven, zij 
het op complementaire basis;

3. vestigt de aandacht op het belang van handhaving van het convergentiebeleid, en verzoekt 
de Commissie om een stairway to excellence ("weg naar excellentie") aan te leggen voor 
die lidstaten en regio's die in het KP zijn ondervertegenwoordigd door de juiste 
instrumenten te ontwikkelen teneinde de samenwerking tussen de lidstaten die in sterkere 
mate deelnemen en de lidstaten die in mindere mate deelnemen te versterken en de 
menselijke capaciteitsopbouw en infrastructuur in laatstgenoemde lidstaten aanzienlijk uit 
te breiden;

4. herinnert eraan dat, hoewel excellentie beschouwd wordt als het belangrijkste algemene 
criterium voor financiering, bedacht moet worden dat de aard van de excellentie verschilt 
per soort deelnemer of de aard van het onderzoek en innovatieproject (het excellentie-
criterium voor een onderzoeksinstelling is niet hetzelfde als voor een individuele 
onderzoeker of voor een MKB-bedrijf, en verschilt ook naar gelang het om projecten van 
fundamenteel of toegepast onderzoek gaat);

5. dringt aan op een betere onderlinge afstemming van lokale, regionale, nationale en 
Europees onderzoeks- en innovatiestrategieën, met inachtneming van de kenmerken van 
de verschillende contexten, waarbij de mogelijkheden voor onderlinge complementariteit 
en samenwerking moeten worden versterkt; is van mening dat het uitwisselen van 
informatie en resultaten in dit verband van essentieel belang is;

Naar een gemeenschappelijk strategisch kader  (GSK)

6. benadrukt het feit dat in het GSK centraal moet staan dat de uiteenlopende aard en schaal 
van O&O&I-projecten, tezamen met het veelvoud van financieringsregelingen, zodanig 
georganiseerd moeten worden dat samenhang, onderlinge afstemming en 
complementariteit zijn gewaarborgd;

7. is ervan overtuigd dat de verschillende taken in het GSK afzonderlijk moeten worden
uitgevoerd, maar zorgvuldig op elkaar moeten worden afgestemd: het Europees Instituut 
voor innovatie en technologie (EIT) moet hoofdzakelijk als een netwerk van kennis- en 
innovatiegemeenschappen (KIG's) opereren; het Kaderprogramma voor 
concurrentievermogen en innovatie (CIP) moet zich concentreren op zijn vermogen om 
innoverende MKB-bedrijven te ondersteunen en moet derhalve niet noodzakelijkerwijs in 
het volgende KP worden opgenomen; het volgende KP moet onderzoek in zijn geheel 
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omvatten; en de Structuurfondsen en het Cohesiefonds moeten in nauwere samenwerking 
worden aangewend maar moeten wel gescheiden blijven;

8. dringt aan op verduidelijking, vereenvoudiging en reorganisatie van de verschillende EU-
programma's en -instrumenten, op een duidelijke vaststelling van het algehele 
financieringssysteem, en dringt erop aan dat de begroting voor de EU-onderzoeks- en 
innovatieprogramma's voor de volgende financieringsperiode per 2014 moet worden 
verdubbeld (met uitzondering van de begroting voor de Structuurfondsen en de EIB) als 
een passend antwoord op de huidige economische crisis en de grote gemeenschappelijke 
uitdagingen; stel derhalve een nieuw organisatiemodel voor dat gebaseerd is op drie 
verschillende financieringslagen, gericht op stabiliteit en convergentie:

Iste Laag: Capaciteitsopbouw en infrastructuur

9. Deze laag heeft betrekking op de EU-fondsen die verband houden met 
infrastructuur (in ruime zin, en ook in institutionele zin) en capaciteitsopbouw;

10. De financieringsregeling in deze laag omvat de financiering die verstrekt wordt 
via het EIT, het deel van het KP dat betrekking heeft op het programma 
Capaciteiten en de Marie-Curie-initiatieven, de Europese 
financieringscomponenten van grootschalige projecten, toegang tot leningen van 
de EIB (voor projecten ter waarde van meer dan 50 miljoen euro), subsidies die 
verband houden met de bovengenoemde componenten van het KP, en 
samenwerking met Structuurfondsen die verband houden met infrastructuur;

11. benadrukt dat grootschalige projecten zoals ITER, Galileo en het programma 
voor wereldwijde monitoring van milieu en veiligheid (GMES) buiten het KP 
om moeten worden gefinancierd,  door autonome begrotingslijnen voor hen te 
creëren, ten einde een transparante en betrouwbare financieringsstructuur te 
waarborgen; stelt voor dat ze gedeeltelijk gefinancierd moeten worden door de 
uitgifte van project bonds ("projectobligaties") door de EIB;

2e Laag: Potentieel en consolidering

12. Deze laag is de ruimte voor het algehele onderzoek, fundamenteel en toegepast, 
en sociale en menswetenschappen; deelnemers aan de coördinatie zijn 
universiteiten en onderzoekscentra/instituten, hoewel de industriële sector 
aangemoedigd moet worden om deel te nemen;

13. De kernwoorden zijn hier originaliteit, kwaliteit en het potentieel van projecten, 
en niet alleen de potentiële commerciële resultaten;

14. De financieringsregeling in deze laag wordt gedekt door het subsidiesysteem van 
het EU-KP en de samenwerking met de Structuurfondsen die verband houden 
met O&O&I;

15. herinnert eraan dat de Europese Onderzoeksraad (EOR) zijn nut heeft bewezen 
en een versterkend element is van de Europese Onderzoeksruimte (EOR); 
benadrukt dat het aandeel van de begroting dat bestemd is voor subsidies voor 
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jonge onderzoekers moet worden verhoogd, en dat Marie-Curie-acties en -
initiatieven moeten worden ondersteund, om zo de mobiliteit te bevorderen; 
dringt erop aan dat de nodige maatregelen worden getroffen om iets te doen aan 
de ongunstige arbeidsvoorwaarden voor wetenschappelijke medewerkers in de 
EU ten einde wetenschappers aan te trekken en vast te houden, waarbij bedacht 
moet worden dat ongunstige arbeidsvoorwaarden (waar vrouwen nog meer 
hinder van ondervinden) een belemmering vormen voor het streven naar 
excellentie in Europa;

3e Laag: Markt en innovatie gericht op gemeenschappelijke doelen 

16. Deze laag is de ruimte voor de marketing van producten en diensten en het 
genereren van publieke rijkdom; innoverende MKB-bedrijven spelen een 
cruciale rol in de ontwikkeling van vernieuwende producten en diensten;

17. erkent dat bijzondere aandacht moet worden verleend aan de betrokkenheid van 
MKB-bedrijven om ervoor te zorgen dat nieuwe ideeën en kansen op een 
flexibele en doeltreffende wijze geëxploiteerd kunnen worden, waardoor er 
nieuwe innovatieve trajecten worden ontsloten;

18. De financieringsregeling in deze laag wordt gedekt door EU-fondsen die 
verband houden met het CIP, toegang tot kredietverbetering door het EIF en 
specifieke leningen van de EIB (hoofdzakelijk voor projecten onder de 50 
miljoen euro), en samenwerking met de Structuurfondsen die verband houden 
met ondernemerschap; stelt daarnaast voor om een nieuw 
financieringsinstrument te creëren - de EU-MKB-bank - waarvan het optreden 
moet worden afgestemd op nationale contactpunten en financiële instellingen die 
zijn aangewezen door de lidstaten;

19. is van mening dat de EOR zeer gebaat zou zijn bij de oprichting van een EU-
MKB-bank om het innovatiebeleid van de EU te versterken voor de 'missing 
link': de zwakke deelname van MKB-bedrijven aan EU-programma's;

20. benadrukt dat voor een versterkte deelname van MKB-bedrijven passende 
financieringsinstrumenten nodig zijn die zijn afgestemd op het specifieke 
karakter van deze bedrijven, met inbegrip van een ruimere marge voor het 
aanvaardbaar risico op fouten; binnen dit scenario moeten zachte leningen 
worden overwogen, die terugbetaald worden bij succes, met uitzondering van de 
administratieve kosten;

*****

21. is van mening dat niet alle innovatie gebaseerd is op onderzoek en dat niet al het 
onderzoek gericht is op innovatie; is dan ook van mening dat de voorgestelde 
reorganisatie betrekking moet hebben op de volledige innovatiecyclus, van concept tot 
markt, met inbegrip van non-technologische, ecologische en sociale innovatie;

22. herinnert eraan dat de uitermate concurrerende aard van wetenschappelijk, technologisch 
en innovatief werk en de handhaving van lokale wetenschappelijke en innovatieve 
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capaciteitsopbouw afhangen van het bestaan van een zekere mate van overlapping en 
versplintering, zonder welke onderzoek op basis van samenwerking zou worden 
ondermijnd;

23. moedigt de tenuitvoerlegging van trainingsprogramma's voor alle potentiële deelnemers 
aan, met name over de toepassing van managementsregels, en dringt er bij de Commissie 
op aan criteria te ontwikkelen voor de selectie, evaluatie en beoordeling van projecten, 
met inachtneming van de stairways to excellence;

Enkele richtsnoeren voor het volgende kaderprogramma

24. staat positief tegenover een omschakeling naar een 'op wetenschap gebaseerde benadering' 
en dringt aan op een op vertrouwen gebaseerde en risicotolerante attitude ten opzichte van 
deelnemers in alle stadia van het financieringssysteem;

25. dringt erop aan dat het samenwerkingsprogramma centraal blijft staan in het KP, om de 
transnationale samenwerking op onderzoeksgebied te versterken;

26. dringt aan op consolidering van multidisciplinair onderzoek en erkenning van de 
maatschappelijke dimensie van onderzoek; wijst er in dit verband nogmaals op dat grote 
maatschappelijke problemen (zoals klimaatverandering, vergrijzing en duurzaamheid) niet 
alleen door middel van technologische oplossingen kunnen worden aangepakt en dat 
derhalve Europees onderzoek op het gebied van de sociale en menswetenschappen van 
wezenlijk belang is om deze problemen op succesvolle wijze het hoofd te bieden;

27. dringt erop aan dat er een balans wordt bewaard tussen bottom-up (samenwerking) en top-
down projecten ('grote maatschappelijke problemen'), alsmede op facilitering van kleinere 
bottom-up projecten; 

28. dringt aan op intensivering van de internationale samenwerking door middel van 
daadwerkelijke versterking van de capaciteitsopbouw en de totstandbrenging van eerlijke 
partnerschappen met ontwikkelingslanden om mondiale problemen beter aan te kunnen 
pakken;

29. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.
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TOELICHTING

1. Context

De Europese Commissie heeft het initiatief genomen om een groenboek te publiceren waarin 
een gemeenschappelijk strategisch kader voor EU-financiering van onderzoek en innovatie
wordt vastgesteld voor de periode na-2013. In dit gemeenschappelijk strategisch kader 
worden de Europese programma's - in dit geval het Kaderprogramma (KP) voor onderzoek, 
het Europees Instituut voor innovatie en technologie (EIT) en het Kaderprogramma voor 
concurrentievermogen en innovatie (CIP) - gekoppeld aan de middelen uit de 
Structuurfondsen en het Cohesiefonds die bestemd zijn voor onderzoek en innovatie. 

Een gemeenschappelijk kader voorstellen voor het geheel van financieringsinstrumenten en -
programma's, ondanks hun ongelijke financieringsniveau en de ongelijke mate waarin ze zijn 
geworteld in de Europese context, biedt volgens mij de gelegenheid om de Europese 
Onderzoeksruimte te versterken en om een voorstel te formuleren dat erin slaagt deze 
versterking op efficiënte wijze gepaard te laten gaan met een heldere convergentiestrategie.
In dit verslag stel ik een reorganisatie voor van de bestaande instrumenten en programma's om 
het hoofd te bieden aan de uitdagingen waar Europa voor staat. Daarnaast stel ik voor om 
voor specifieke gevallen een nieuw instrument te creëren - een Europese Investeringsbank 
voor het Midden- en Kleinbedrijf (MKB) - en de invoering van project bonds in aanvulling op 
het kader van de Commissie.

Het hier gepresenteerde voorstel is hoofdzakelijk gericht op stabiliteit en convergentie. Geen 
enkele gemeenschappelijke strategie heeft een kans van slagen als we "de spelregels" 
voortdurend blijven veranderen. In geen enkele strategie om het hoofd te bieden aan de 
huidige economische en maatschappelijke situatie kunnen investeringen in onderzoek, 
ontwikkeling en innovatie als zekerheid worden beschouwd, als er niets verandert aan de 
endemische ongelijkheid en asymmetrie in de toegang tot beschikbare Europese fondsen.

2. Het gebouw en de steigers

Europa is de rijkste regio van de wereld, maar dit heeft er niet toe geleid dat er navenant is 
geïnvesteerd in onderzoek, ontwikkeling en innovatie. De VS, Japan, alsmede de BRIC-
landen hebben meer investeringen aangetrokken. Er is in de laatste jaren weliswaar meer 
geïnvesteerd in Europa maar dit heeft niet geleid tot meer cohesie in Europa, omdat er nog 
steeds zeer grote ongelijkheid bestaat tussen de verschillende lidstaten. Deze ongelijkheid 
komt hoofdzakelijk op twee manieren tot uiting. Ten eerste blijven de landen die in 
wetenschappelijk en technologisch opzicht meer ontwikkeld zijn meer profiteren van de 
bestaande Europese programma's. Kijk bijvoorbeeld maar eens naar de "Top-50" van de 
meest begunstigde instellingen en bedrijven die tot nu toe toegang hebben gehad tot het 7KP.
Uit deze "Top-50" blijkt dat de nieuwe lidstaten en de perifere economieën, zowel bij de 
academische instellingen als bij de industriële bedrijven, nog steeds zwaar 
ondervertegenwoordigd, zo niet volledig afwezig zijn. Ten tweede bestaan er enorme 
verschillen in investeringen tussen de landen onderling. Ondanks de verklaarde doelstelling 
van Europa dat tegen 2020 3% van het BBP wordt geïnvesteerd in O&O&I, zijn er 
momenteel slechts 6 landen die meer dan 2% van hun BBP investeren in onderzoek en 
innovatie (Duitsland, Oostenrijk, Denemarken, Finland, Frankrijk en Zweden), terwijl 10 



PE464.836v01-00 10/12 PR\866690NL.doc

NL

landen minder dan 1% van hun BBP investeren en elf landen tussen de 1 en 2%. Als het 
criterium investering per capita zou worden gehanteerd, zouden de landen met het hoogste 
percentage ook in de top van het klassement eindigen. Andere landen die op bescheidener 
schaal investeren, zowel in absolute zin als in percentage van het BBP, zoals geldt voor 
Luxemburg, eindigen hoog als gekeken wordt naar de investering per capita. De onderste 
plaatsen in het klassement worden bezet door de nieuwe lidstaten en de perifere economieën.

In dit Europa, waarin de ongelijkheid alsmaar toeneemt, moet er dus voor gezorgd worden dat 
de lager geklasseerden naar hetzelfde niveau worden getild als de hoger geklasseerden, door 
versterking van de samenwerking, en om dit te verwezenlijken moeten de middelen uit het 
Cohesiefonds worden opgenomen in het gemeenschappelijk kader als complementaire 
middelen, maar zonder dat het fonds zijn autonomie verliest.
In dit voorstel wordt beoogd een gemeenschappelijk kader te presenteren waarbij bedacht 
moet worden dat kennis niet alleen gezien moet worden als een goed waaraan kan worden 
verdiend, maar dat het collectieve aspect wordt gewaarborgd, dat innovatie niet uitsluitend en 
alleen het gevolg is van onderzoek en dat niet al het onderzoek leidt tot innovatie, dat de 
verschillende beschikbare middelen zo op elkaar moeten worden afgestemd dat gewaarborgd 
wordt dat we een kader hebben waarin de financieringsbronnen zijn afgestemd op de aard en 
de schaal van de projecten. Tevens is het van belang rekening te houden met de 
maatschappelijke dimensie en de maatschappelijke gevolgen van onderzoek en innovatie, 
alsmede met de studie ervan, omdat we niet op efficiënte wijze kunnen ingrijpen in de 
maatschappij als we haar niet kennen.
Los van het oordeel over het industriële project op zich, wordt het voorbeeld van Airbus 
beschouwd als een project waarbij Europa versterkt tevoorschijn is gekomen op het terrein 
waar we het nu over hebben. Een langetermijnproject, uitermate innoverend, waarin 
verschillende middelen bij elkaar zijn gebracht, en dat erin geslaagd is zich in een mondiale 
context succesvol te positioneren. Het succes van de door de Commissie voorgestelde 
herformulering zal afhangen van het vermogen om dergelijke projecten op te zetten met 
andere projecten, van een andere schaal en van een andere aard, waarbij gestreefd moet 
worden naar maximale samenwerking en tegelijk rekening gehouden moet worden met de 
plaatselijke of regionale en nationale verschillen.

3. Het post-it effect

In 1968 vond Spencer Silver een bijzondere lijm uit: hij plakte zonder sporen na te laten, en 
kon worden hergebruikt. Deze eigenschappen zorgden ervoor dat het product mislukte. De 
uitvinder trachtte aan te tonen dat zijn innovatie voordelen had, maar zonder succes. Pas in 
1974 besloot Art Fry, lid van een kerkkoor, om de "mislukte" lijm te gebruiken die zijn vriend 
had uitgevonden omdat hij het beu was dat zijn bladwijzer steeds op de grond viel als hij zijn 
liedboek op de juiste plaats wilde openen. Pas in 1977 werd de uitvinding van Spencer Silver 
in de handel gebracht en nauwelijks een jaar later brak het door op de markt. Tegenwoordig 
weten we dat het een post-it is en hoe succesvol het product is. Er waren tien jaren verstreken.
Het voorbeeld van post-it laat ons duidelijk zien dat we ons niet moeten beperken tot 
financiering van innovaties die onmiddellijk succes hebben.
En om die reden is het zo belangrijk dat we een duidelijk onderscheid kunnen maken tussen 
de aard van de steun en van de projecten, wat steun is voor netwerken of projecten met 
geconsolideerde structuren of steun ter versterking van infrastructuren die geconsolideerd 
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moeten worden, of wat steun is voor capaciteitsopbouw of voor onderzoeksprojecten. Omdat 
we dat onderscheid kunnen maken, kunnen we alle onderdelen weer op coherente en 
strategische wijze samenvoegen. Het hierboven aangehaalde voorbeeld toont aan dat we 
verder moeten denken dan de korte of middellange termijn.

Naar excellentie - waarvan de criteria per deelnemer verschillen - kan niet worden gestreefd 
zonder dat de vereiste middelen worden vrijgemaakt (vandaar dat het onderzoeksbudget 
aanzienlijk moet worden verhoogd) en zonder dat de verplichting wordt aangegaan om de 
procedures te vereenvoudigen en de bureaucratische en administratieve "kosten" terug te 
dringen. De aanhoudende problemen zorgen ervoor dat de excellentie van de formulering van 
de voorstellen vaak wordt beloond dan de excellentie van de voorstellen zelf. Beide hierboven 
genoemde voorwaarden zijn dan ook fundamenteel om de geografische diversiteit en de aard 
van de deelnemers aan de Europese programma's te verruimen. Excellentie kan evenmin 
worden bereikt zonder rekening te houden met het veelvoud van wetenschappelijke 
disciplines, de diverse aard van de innovaties, de ruimte voor originaliteit en, zo nodig, voor 
mislukking, de maatschappelijke rol van wetenschap en innovatie en de verschillende 
termijnen voor de consolidering van de verschillende soorten projecten en de uiteenlopende 
schaal van die projecten.
Tenslotte is het van fundamenteel belang dat er ruimte wordt gemaakt voor een balans tussen 
projecten die een oplossing moeten vinden voor de grote maatschappelijke problemen en de 
bottom-up projecten, zodat er ruimte is voor nieuwsgierigheid, een fundamentele dimensie 
voor de consolidering van de wetenschappelijke activiteit. Het voorbeeld van post-it herinnert 
ons er nog eens aan dat, hoewel de markt niet het ultieme doel is van het produceren van 
kennis, er zich soms excellente marktkansen voordoen zonder dat dit de bedoeling was.

4. Het Europa dat we hebben

In dit verslag wordt getracht de bestaande instrumenten en programma's te reorganiseren, 
door ze af te stemmen op nieuwe instrumenten, met als doel een strategie die voor de 
verschillende deelnemers positief is. Duidelijk is dat onderzoek en innovatie essentieel zijn 
voor de consolidering van een groeistrategie die duurzaam en inclusief wil zijn. Hierop 
inzetten is des te belangrijker gezien de huidige context van economische en maatschappelijke 
crisis.

Versterking van de convergentie en consolidering van het algehele concurrentievermogen van 
de Europese Unie - die gebaseerd is op een samenwerkingsmodel - maken deel uit van het 
antwoord voor een economisch herstel en voor een ontwikkelingsmodel dat gebaseerd is op 
duurzame groei en het scheppen van werkgelegenheid. 

Het Europa dat we hebben kent grote interne verschillen ten aanzien van de 
wetenschappelijke en technologische capaciteit en de industriële infrastructuur in de 
verschillende landen. Maar er is een gemeenschappelijk element: de grootste sector van de 
Europese bedrijvigheid en de sector die de grootste bijdrage levert aan de werkgelegenheid is 
het MKB. Om die reden zijn er in de afgelopen jaren steeds meer instrumenten gekomen om 
te garanderen dat MKB-bedrijven op grotere schaal deelnemen. Toch heeft dit niet het 
bedoelde effect gehad, wat een van de meest kritische aspecten van het huidige kader vormt. 
Een van de redenen voor de geringe deelname is dat de huidige instrumenten onvoldoende 
zijn toegesneden op het MKB, omdat ze meer zijn afgestemd op academische instellingen en 
grote industriële ondernemingen. Er moet derhalve voor gezorgd worden dat de instrumenten 
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en programma's niet over één kam scheren wat niet gelijk is. Met die bedoeling heb ik een 
model voorgesteld dat bestaat uit drie lagen en dat ik hier schematisch weergeef:

Met als gevolgd dat als, bijvoorbeeld, voor een academische instelling de resultaten van een 
project worden uitgedrukt in aantal publicaties of citaten en in erkenning door peers, een 
MKB-bedrijf dit veeleer tot uitdrukking brengt in het vermogen om een product of dienst op 
de markt te brengen.
Het gepresenteerde model wil kortom de afstemming van bestaande programma's en 
instrumenten op nieuwe instrumenten versterken en de bestaande onevenwichtigheden in 
termen van toegang en deelname bestrijden.

Samenhang en dekking van het Europese onderzoeks- en innovatiestelsel, vanaf de 
universiteit tot de markt, waarbij ook de burgers en de actoren die traditioneel ver verwijderd 
zijn van dit proces er effectiever bij worden betrokken, transparantie en duidelijke regels, zo 
kunnen de voorstellen in dit verslag worden samengevat. 


