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SUGGESTIES

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

1. onderstreept het belang van onderzoek en ontwikkeling om in te gaan op de grote 
uitdagingen waarvoor de Europese Unie staat, met name in het kader van de EU 2020-
strategie; herinnert eraan dat het cohesiebeleid een ruime bijdrage levert aan de 
financiering van de onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten in de regio's;

2. verwelkomt de voorstellen van de Commissie om de administratieve formaliteiten voor de 
ingewikkelde en dure aanbestedings- en uitvoeringsprocedure binnen de 
kaderprogramma's voor onderzoek te vereenvoudigen, en met name geleidelijk een 
financieringssysteem te introduceren dat gebaseerd is op resultaten en forfaitaire factoren 
voor het personeel van de betrokken projecten; stelt een herziening voor van de 
zogenoemde "één project per thema"-regel en steunt de introductie van een meer flexibele 
thematische aanpak van onderaf, om het proces van de uitvoering van vernieuwende 
ideeën sneller te doen verlopen; benadrukt evenwel dat, wegens de inherente 
onvoorspelbaarheid van onderzoek, projecten waarvan het resultaat vooraf niet duidelijk 
kan worden vastgelegd, ook waardevol zijn; merkt op dat de auditvoorschriften eenduidig 
interpreteerbaar moeten zijn teneinde een duidelijk onderscheid te maken tussen 
mogelijke onregelmatigheden en opzettelijke fraude;

3. vindt het goed dat de Europese instellingen zich momenteel beraden over de 
noodzakelijke vereenvoudiging van het regionaal ontwikkelingsbeleid om te komen tot 
een grotere transparantie, een grotere toegankelijkheid voor de financieel zwakke 
deelnemers, een betere efficiëntie en meer rechtszekerheid voor de begunstigden; meent 
dat de goede praktijken die uit dit proces voortkomen van nut kunnen zijn voor de 
vereenvoudiging van de tenuitvoerlegging van het 7de O&O-kaderprogramma;

4. beklemtoont dat de toegang van begunstigden tot projecten op het gebied van onderzoek 
en innovatie hoogwaardige technische capaciteiten en grondige kennis van administratieve 
en financiële procedures vereist en dat deze toegang daarom buitengewoon moeilijk is 
voor kleine kandidaten zoals de KMO's en kleine onderzoeksinstituten in perifere regio's;
herinnert eraan dat ongeveer 90% van de bedrijven in Europa KMO's zijn en dat hun 
effectieve en volledige deelname aan het gebruik van de middelen van het 7de O&O-
kaderprogramma moet worden gewaarborgd;

5. vindt dat de verschillende instrumenten van de EU voor cohesie, onderzoek en innovatie 
met het oog op efficiëntie geïntegreerd ingezet moeten worden; onderstreept de noodzaak 
om te zoeken naar synergieën tussen deze instrumenten en om belemmeringen voor deze 
synergieën op te heffen, met name door de regels inzake controle en subsidiabiliteit van de 
kosten te harmoniseren zodat het voor de begunstigden eenvoudiger wordt deze uit te 
voeren;

6. vindt dat het regionale niveau het meest geschikte niveau is om onderzoek en innovatie te 
stimuleren, aangezien de universiteiten, de openbare onderzoeksinstellingen, de grote 
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bedrijven, de KMO's en de regionale en lokale overheidsinstanties elkaar op dit niveau 
treffen, met name binnen clusters; merkt ook op dat het bevorderen van onderzoek en 
innovatie op regionaal niveau kan helpen om sociale en regionale dispariteiten te 
verminderen; spoort evenwel de verschillende niveaus (regionaal, nationaal en 
communautair) aan hun inspanningen beter te coördineren in het kader van een Europese 
planning van onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten; wijst ook op de noodzaak van 
betere banden tussen de universiteiten en de industrie; 

7. herinnert eraan dat het 7de O&O-kaderprogramma, net zoals het regionaal 
ontwikkelingsbeleid, gebaseerd is op de beginselen van partnerschap en medefinanciering; 
benadrukt zijn gehechtheid aan deze beginselen van goed beheer en vraagt dat deze 
gehandhaafd blijven ondanks de beperking van de overheidsuitgaven als gevolg van de 
economische crisis;

8. herinnert eraan dat het 7de O&O-kaderprogramma zich toespitst op grootschalige 
projecten die een concrete impact kunnen hebben op de economische activiteit, de 
vernieuwing van de productieprogramma's en de verzekering van een toekomstige 
productie met een grote toegevoegde waarde en derhalve op het scheppen van banen en de 
verbetering van het wereldwijd concurrentievermogen van de Europese Unie; merkt op 
dat de dynamiek van de excellentieprojecten, zowel op het gebied van toegepast als van 
fundamenteel onderzoek, een gunstig effect heeft op alle EU-regio's, ongeacht hun huidig 
niveau van wetenschappelijke ontwikkeling, met name wanneer een synergie wordt 
gerealiseerd met de gelden voor het regionaal beleid en dat deze dynamiek een efficiënte 
aanvulling vormt van het voornaamste doel van de instrumenten van het cohesiebeleid, 
namelijk convergentie, met het oog zowel op evenwichtige ontwikkeling als op 
concurrentievermogen; beklemtoont evenwel dat ook extra aandacht moet gaan naar 
kleinere projecten, die eveneens een concrete impact kunnen hebben, bijvoorbeeld doordat 
zij de band tussen innovatie en sociale integratie versterken

9. vraagt de Commissie dat zij een analyse publiceert van de niveaus van deelname van de 
verschillende lidstaten aan het 7de O&O-kaderprogramma 

10. merkt op dat de toename van regionale dispariteiten op het gebied van onderzoek- en 
ontwikkelingspotentieel een probleem vormt dat niet alleen in het kader van het 
cohesiebeleid moet worden aangepakt, maar ook door middel van het onderzoek- en 
innovatiebeleid;

11. vindt dat de uitwisseling van deskundigen moet worden aangemoedigd, zonder daarbij de 
hersenvlucht uit de EU naar andere delen van de wereld en binnen de EU van de armere 
naar de rijkere landen te bevorderen, aangezien dit het Europees cohesiebeleid zou 
ondermijnen.
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