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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. brengt in herinnering dat onderzoek en ontwikkeling voor de EU essentiële stuwende 
krachten zijn waarmee zij haar concurrentiepositie kan behouden en versterken, en wijst met 
nadruk op de aanzienlijke bijdrage die het cohesiebeleid levert in het kader van de 
ontwikkeling van onderzoek en innovatie in de regio's; benadrukt in dit opzicht dat de 
regionale steun aan innovatie, onderzoek en ondernemerschap de afgelopen tientallen jaren 
terecht steeds belangrijker is geworden; stelt vast dat ca. EUR 86 mrd aan gelden uit het 
cohesiebeleid – ongeveer 25% van de totale begroting van het cohesiebeleid – voor deze 
doelen bestemd is, en verzoekt de Commissie te analyseren of ervoor kan worden gezorgd 
dat innovatieprojecten die in het kader van het cohesiefonds gefinancierd zijn in dezelfde 
mate zichtbaar zijn als die welke gefinancierd worden binnen de kaderprogramma's; is van 
mening dat deze ontwikkeling, overeenkomstig de beginselen en doelstellingen die vervat 
zijn in de EU 2020-strategie en in het kerninitiatief "Innovatie-Unie", hoe dan ook moet 
worden gehandhaafd, dat (milieumatig en maatschappelijk) duurzame ontwikkeling terug te 
vinden moet zijn in de toewijzing van kredieten en dat een krachtig regionaal beleid dat 
beschikt over de nodige middelen in dat opzicht een voorwaarde is; dringt aan op heldere 
coördinatie tussen bestaande en nieuwe initiatieven in het kader van de strategie Europa 
2020, waardoor onder meer maatschappelijke vernieuwingen op basis van publiek-private-
personen-partnerschappen worden aangemoedigd;

2. wijst erop dat meer coördinatie en elkaar versterkende effecten moeten worden 
aangemoedigd tussen het toekomstig "gemeenschappelijk strategisch kader" van het 
regionaal beleid en het toekomstig "gemeenschappelijk strategisch kader" van onderzoeks-
en innovatieprogramma's om de Europese innovatiecycli te versterken; verzoekt de 
Commissie te zorgen voor aanvulling en duidelijk te maken hoe deze in de praktijk kan 
worden verwezenlijkt; wijst er in dit opzicht op dat erop kan worden toegezien dat beide 
vormen van beleid elkaars effecten versterken en kunnen zorgen voor elkaars handhaving; 
wijst erop dat het een belangrijke taak voor lidstaten en regio's is ervoor te zorgen dat diverse 
financieringsinstrumenten ten behoeve van onderzoek en innovatie en voor de financiering 
van vervolgmaatregelen om de uitkomst van dergelijke projecten te verspreiden en zichtbaar 
te maken, elkaar in de openbare en de particuliere sector versterken; verzoekt de lidstaten 
aandacht te besteden aan de tenuitvoerlegging van deze beleidsvormen op nationaal en 
regionaal niveau, met name wanneer verschillende nationale overheden verantwoordelijk zijn 
voor verschillende fondsen van de EU, om ervoor te zorgen dat de desbetreffende 
programma's elkaar beter aanvullen;

3. wijst erop dat het in tijden waarin weinig financiële middelen ter beschikking staan van 
doorslaggevende betekenis is dat de middelen weloverwogen worden toegewezen aan 
verstandig gekozen voorrangsprojecten van de regio's, ten einde een kritieke massa tot stand 
te brengen; 

4. dringt erop aan dat de prioriteit "Innovatie", daar het cohesiebeleid voortaan afgestemd zal 
zijn op de strategie Europa 2020, voor de regio's van doelstelling 1 en doelstelling 2 verplicht 
wordt gesteld, hetgeen eveneens dient te blijken uit de ter beschikking gestelde middelen op 
alle niveaus; wijst er echter op dat het vastleggen van streefdoelen voor meer uitgaven voor 
onderzoek, ontwikkeling en innovatie op zich nog niet tot resultaten zal leiden, tenzij deze 
maatregelen worden begeleid door een algehele structurele ontwikkeling in de samenleving; 
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5. verzoekt de Commissie om daarnaast verdere stimulansen voor te stellen voor het gebruik 
van subsidies van de structuurfondsen in de sector innovatie;

6. pleit ervoor innovatie "van onderaf" te benaderen en wijst erop dat alle plaatselijke en 
regionale betrokkenen actief moeten meedoen aan en blijk moeten geven van betrokkenheid 
bij opzet en uitvoering van hun regionale innovatiestrategieën; 

7. verzoekt de regio's overeenkomstig het concept "intelligente specialisatie" op maat gesneden 
innovatiestrategieën op te stellen die gebaseerd zijn op de vaardigheden, bestaande krachten 
en troeven van de regio's; spreekt de aanbeveling uit dat regio's duidelijk maken op welke 
wijze mogelijke synergieën tussen steun uit de structuurfondsen en de toekomstige 
onderzoeks- en innovatieprogramma's in de praktijk kunnen worden benut met het oog op 
totstandbrenging van sterke, mededingingskrachtige internationale verbanden en regionale 
expertisecentra, en met het oog op aansluiting bij andere regio's om aldus de regionale 
economie te verstevigen;

8. benadrukt echter dat naast het belang van de economische groei voor de afzonderlijke regio's, 
de EU in haar geheel als innovatieruimte moet worden gezien, opdat de regio's elkaar in 
hogere mate aanvullen om het internationale mededingingsvermogen op te voeren; dringt wat 
dit betreft aan op betere afstemming en coördinatie niet alleen tussen regionale 
belanghebbenden en instanties, maar eveneens tussen lidstaten en Europese  autoriteiten; is in 
dit verband verheugd over de bijstand van de Commissie die de regio's waardevolle steun 
kan geven en ervoor kan zorgen dat de strategieën van hoge kwaliteit zijn, zonder evenwel af 
te dingen op het subsidiariteitsbeginsel; wijst er in dit verband op dat de territoriale 
samenwerking en de financiering ervan verder moet worden uitgewerkt;

9. pleit voor een sterkere intergouvernementele deelname aan de gezamenlijke 
programmeringsmaatregelen en in het kader van Interreg III B, om de samenwerking op het 
gebied van onderzoek, ontwikkeling en innovatie in heel Europa te versterken, en de 
deelname van nieuwe lidstaten aan alle Europese onderzoeksprogramma's te verbeteren en te 
steunen;

10. is van mening dat de lokale en regionale autoriteiten gestimuleerd moeten worden om te 
innoveren, met name via voortzetting en uitbreiding van initiatieven als "Kennisregio's", 
"Levende laboratoria" en "Intelligente steden", in het kader waarvan de territoriale dimensie
van onderzoek en ontwikkeling wordt bevorderd;

11. onderstreept dat een eerste voorwaarde voor een dergelijke synergieën opwekkende en 
geïntegreerde strategie is dat de hierbij betrokken instanties op de hoogte zijn van alle 
financieringsmogelijkheden; onderstreept dat de bewustmaking in dit opzicht ook met 
middelen van de structuurfondsen wordt gefinancierd;

12. wijst erop dat innovatie een breed concept is dat voornamelijk gebaseerd is op vraag en 
gebruiker, daar het voortkomt uit interactie met de markt; is zich bewust van de kloof tussen 
nieuwe kennis op onderzoeksgebied en de daadwerkelijke toepassing daarvan in de praktijk; 
spreekt derhalve de aanbeveling uit dat de regionale steun, daar deze een noodzakelijke 
aanvulling vormt op deskundigheid op het gebied van technisch onderzoek, niet alleen 
gericht wordt op ontwikkeling van regionale deskundigheid, voornamelijk op universiteiten 
en in onderzoekcentra, maar eveneens op steun voor toepassingen, om bedrijven aan te 
moedigen innovatieve methoden op te zetten, innovaties vermarktbaar te maken en de 
overdracht van technologie en de uitwisseling van kennis te bevorderen tot nut van het 
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algemeen;

13. onderstreept dat een concept van een "trap naar topkwaliteit" moet worden opgezet en dat als 
onderdeel daarvan de regionale netwerken van onderzoeksinstellingen, universiteiten, het 
MKB en andere desbetreffende actoren moeten worden verbeterd om clusters, regionale 
werkgroepen voor technologie en expertisecentra in het leven te roepen, om ervoor te zorgen 
dat deze aan Europese samenwerkingsprojecten en programma's voor onderzoek en innovatie 
kunnen deelnemen;

14. dringt aan op een actieplan voor de "trap naar topkwaliteit" voor de totstandbrenging van 
onderzoeksinfrastructuur  in het kader van het cohesiefonds en het EFRO, om de participatie 
in het volgende gezamenlijke kaderprogramma voor onderzoek en innovatie in de betrokken 
landen te verhogen;

15. wijst erop dat het mkb belangrijk is voor de plaatselijke en regionale ontwikkeling, en voor 
de economieën in de EU en de mededingingskracht van de industrie van de Unie als geheel, 
en dat het de meeste banen aanbiedt; is, daar ervoor moet worden gezorgd dat het mkb meer 
voordeel ontleent aan steun voor onderzoek en ontwikkeling, van mening dat de regionale 
steun voor innovatie gericht moet zijn op het mkb, dat de bureaucratische druk op ontvangers 
moet worden beperkt en dat de financieringsprogramma's moeten worden versoepeld; wijst 
in dit opzicht op de toegevoegde waarde van het cohesiebeleid in verband met het 
innovatiever maken van mkb in traditionele bedrijfssectoren door op praktische toepassing, 
overdracht van technische kennis en innovatie, ontwikkeling van vaardigheden, 
aanmoediging van een cultuur van vernieuwing en met name de internationalisering of 
bevordering van verschillende soorten ondernemerschap gericht onderzoek beter beschikbaar 
te maken door middel van verder reikende adviesdiensten en gemakkelijk toegankelijke 
steun, o.m. in de vorm van "één-loketinitiatieven", om het MKB aan te moedigen nieuwe 
kansen in overweging te nemen en beter gebruik te maken van de regionale middelen 
waarover het kan beschikken; wijst in dit verband eveneens op de mogelijke toegevoegde 
waarde  van sterkere deelname van het mkb in kennis- en innovatiegemeenschappen (KIG);

16. benadrukt dat in het belang van convergentie en verbetering van het concurrentievermogen 
van de Europese economie - onder meer door vereenvoudiging van de procedures voor 
deelname en informatieactiviteiten - maatregelen dienen te worden getroffen ter verbetering 
van de toegang van het mkb tot onderzoek en innovatie, met name in de zwak ontwikkelde, 
afgelegen en landelijke regio's;

17. erkent de redelijkheid van de gecentraliseerde aanpak van KP7 en CIP en van de 
gedecentraliseerde aanpak van de structuurfondsen; wijst er echter op dat de 
regelgevingsprocedures en –methoden voorzover mogelijk moeten worden geharmoniseerd 
en dat de noodzakelijke soepelheid ondanks de verschillen in stuursystemen gewaarborgd 
moet worden; wijst erop dat de financiering ten behoeve van onderzoek en innovatie op 
nationaal en EU-niveau efficiënter en effectiever moet zijn en dat optimalisering ervan moet 
worden toegezegd met het oog op opstelling van een strategische Europese onderzoeks- en 
innovatieagenda; is van mening dat het buitensporige aantal administratieve eisen een ernstig 
beletsel vormt voor het bereiken van de doelen van het cohesiebeleid, en roept daarom op tot 
concrete maatregelen ter vereenvoudiging van de subsidieprocedure en de controlestelsels;

18. is verheugd over de voornemens van de Commissie en de EIB in de toekomst – naast 
voorzieningen voor risicodeling - moderne financieringsinstrumenten zoals roulerende 
fondsen te blijven gebruiken om meer particuliere beleggers aan te trekken, en om 
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doelmatiger gebruik te maken van de beschikbare openbare middelen; verzoekt de regionale 
actoren uitdrukkelijk om gebruik te maken van deze mogelijkheden;

19. verzoekt de Commissie ervoor te zorgen dat de uiteenlopende instrumenten en fondsen 
elkaars effecten in hogere mate versterken, een meerfondsenaanpak te stimuleren, nieuwe 
mogelijkheden te onderzoeken voor gemengde financiering en de kruisfinanciering vanuit de 
structuurfondsen uit te breiden.
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