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Inleiding 

Dit werkdocument heeft tot doel aan te geven met welk doel het uitvoeringsverslag wordt 
opgesteld, en een toelichting te geven op de gekozen aanpak en de methode die de rapporteur 
van plan is te gebruiken. Dit document bevat de belangrijkste punten die in het ontwerpverslag 
moeten worden geanalyseerd, alsook het eerste antwoord van de rapporteur op deze punten.

 Doel en reikwijdte van het verslag

Het Europees Parlement streeft ernaar om tijdens zijn zevende zittingsperiode zijn activiteiten en 
invloed op het gebied van de tenuitvoerlegging uit te breiden. Elke parlementaire commissie kan 
een zogenoemd uitvoeringsverslag opstellen, dat wil zeggen, een verslag over de omzetting van 
EU-wetgeving in nationaal recht en de tenuitvoerlegging en handhaving daarvan in de lidstaten.

In het geval van het cohesiebeleid bestaat het wetgevingskader uit direct toepasbare 
verordeningen, waarvan de uitvoeringsmaatregelen vallen onder een verordening van de 
Commissie en besluiten van de Commissie die niet aan het Parlement worden voorgelegd.

De rapporteur stelt voor om in het kader van de aanstaande herziening van het cohesiebeleid in 
een uitvoeringsverslag te analyseren of de wetgeving juist is toegepast door de lidstaten.

In de zesde zittingsperiode heeft de Commissie regionale ontwikkeling het uitvoeringsverslag 
"Uitvoering van de structuurfondsverordening 2007-2013: de resultaten van de 
onderhandelingen betreffende de nationale cohesiestrategieën en operationele programma's" 
opgesteld, waarvan Miroslav Mikolášik de rapporteur was. Het nieuwe verslag zal zich 
concentreren op het aspect van innovatie in de richtsnoeren in de operationele programma's.

Het initiatiefverslag zal een tweeledig doel hebben. Het zal op de eerste plaats analyseren hoe de 
lidstaten en de regio's in hun nationale strategische referentiekaders (NSRK's) en operationele 
programma's gevolg hebben gegeven aan het indicatieve kader van de communautaire 
strategische richtsnoeren 2007-2013 en in het bijzonder richtsnoer 1.2, "Meer kennis en 
innovatie voor groei". Het verslag zal op de tweede plaats de synergieën analyseren tussen het 
cohesiebeleid en de kaderprogramma's die betrekking hebben op kennis en innovatie (zevende 
kaderprogramma voor onderzoek en technologische ontwikkeling (OTO) en het 
kaderprogramma voor concurrentievermogen en innovatie (CIP)).

De communautaire, nationale en regionale financieringssystemen zijn nog niet altijd 
gecoördineerd. Er moet echter worden opgemerkt dat zowel het cohesiebeleid als het O&O-
beleid en het innovatiebeleid van de EU hetzelfde doel dienen: ze pakken de grote problemen 
van de Europese Unie aan en houden een Europees model hoog dat is gebaseerd op economische 
groei, sociale verantwoordelijkheid en duurzame ontwikkeling. Een van de drie prioriteiten van 
het cohesiebeleid is het bevorderen van innovatie, ondernemerschap en kennis. 

 Inventarisatie en methode

Sinds 1993 zijn diverse mededelingen van de Commissie en studies en verslagen van het 
Europees Parlement verschenen over synergieën tussen het beleid inzake onderzoek en 
technologische ontwikkeling en het cohesiebeleid. Bij het opstellen van dit initiatiefverslag zal 
de rapporteur rekening houden met diverse relevante documenten, waarvan de meeste al in het 
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werkdocument kunnen worden genoemd.
Verslagen van de Commissie regionale ontwikkeling (zesde zittingsperiode):

 Verslag over de toekomst van het regionaal beleid in een innovatieve Europese Unie 
(Rapporteur: Mieczysław Edmund Janowski, UEN);

 Verslag over de uitvoering van de structuurfondsverordening 2007-2013: de resultaten van de 
onderhandelingen betreffende de nationale cohesiestrategieën en operationele programma's
(Rapporteur: Miroslav Mikolášik PPE-DE).

Studies waartoe het Europese Parlement opdracht heeft gegeven:

 Synergieën tussen het Zevende kaderprogramma van de EU voor onderzoek, het
Kaderprogramma voor innovatie en concurrentievermogen en de structuurfondsen (2007);

 Territorialisering van het Europees O&O- en innovatiebeleid (2009).

Voortgangsverslagen over cohesie:

Het vijfde voortgangsverslag over economische en sociale cohesie heeft de sterke rol naar voren 
gehaald van bepaalde sectoren en van economische herstructurering in de regionale
ontwikkeling. Het zesde voortgangsverslag stelt dat creativiteit en innovatie een cruciale 
regionale dimensie hebben.

Belangrijke mededelingen van de Commissie:

Tussen eind 2006 en mei 2008, toen de goedkeuringsprocedure van de operationele programma's 
werd afgesloten, heeft een aantal mededelingen van de Commissie de nieuwe gerichtheid van het 
cohesiebeleid op verwezenlijking van doelstellingen die samenhangen met de Lissabonstrategie, 
onderstreept. Daarbij wordt ook de hoofddoelstelling niet uit het oog verloren, namelijk om de 
verschillen tussen lidstaten en regio's te verkleinen:

 COM(2007)0474 Concurrerende Europese regio's door onderzoek en innovatie, Een bijdrage 
tot meer groei en betere banen;

 COM(2007)0798 Uitvoering van de Lissabonstrategie voor groei en werkgelegenheid door de 
lidstaten en de regio's in het kader van het cohesiebeleid, 2007-2013;

 COM(2008)0301 over de resultaten van de onderhandelingen betreffende de 
cohesiebeleidsstrategieën en -programma's voor de programmeringsperiode 2007-2013;

 COM(2009)0617 20e jaarverslag over de uitvoering van de structuurfondsen (2008).

De mededeling over de resultaten van de onderhandelingen betreffende de 
cohesiebeleidsstrategieën en -programma's voor de programmeringsperiode 2007-2013 geeft 
inzicht in de manier waarop de lidstaten de strategische richtsnoeren inzake cohesie hebben 
geïnterpreteerd en er gevolg aan hebben gegeven bij het opstellen van hun nationale strategische 
referentiekaders en operationele programma's, rekening houdend met hun specifieke situatie en 
eisen. Het strategische beleidsontwerp laat dus zien dat alle lidstaten, met inbegrip van de 
lidstaten die onlangs zijn toegetreden tot de Europese Unie, een gezamenlijke inspanning hebben 
geleverd om investeringen af te stemmen op Lissabon-gerelateerde doelstellingen.

Concurrerende Europese regio’s door onderzoek en innovatie - praktijkgids voor de 
mogelijkheden voor EU-financiering van onderzoek, ontwikkeling en innovatie:
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De gids wil potentiële begunstigden helpen bepalen welk financieringssysteem het meest 
geschikt is, door een beschrijving te geven van de drie financieringsbronnen en van de 
mogelijkheden om deze te combineren. De gids haalt ook de rol naar voren die nationale en 
regionale overheden kunnen spelen om een optimaal gebruik van deze instrumenten te 
waarborgen. 

Behalve met de bovenstaande documenten, zal de rapporteur ook rekening houden met het 
achtergrondwerk dat in 2007 is verricht door het Comité voor wetenschappelijk en technisch 
onderzoek van de Europese Unie en de Europese Adviesraad voor Onderzoek. Tevens verwacht 
hij dat de staf van de Commissie een werkdocument zal voltooien dat momenteel wordt 
opgesteld en waarin concrete voorbeelden van synergieën zullen worden gegeven.

Achtergrond

 Gerichtheid op onderzoek en ontwikkeling en innovatie

Het cohesiebeleid is gericht op drie prioriteiten. Een daarvan is bevordering van innovatie, 
ondernemerschap en de groei van de kenniseconomie door onderzoeks- en innovatievermogen, 
met inbegrip van nieuwe informatie- en communicatietechnologieën.

O&O en innovatie kunnen de Europese Unie helpen om haar groeidoelstellingen te halen. Dit is 
de reden waarom het cohesiebeleid zich ook richt op investeringen die het concurrentievermogen 
van de EU op de lange termijn versterken, zoals ondernemerschap, toegang tot financiering voor 
het MKB, menselijk kapitaal, ICT, groene technologie en energie-efficiëntie. Het cohesiebeleid 
is daarom verbonden met de Lissabonstrategie. In de periode 2007-2013 is er een sterkere 
gerichtheid op innovatie, waaraan 86 miljard euro wordt besteed. 

Het is daarnaast ook belangrijk de verschillende contexten te begrijpen waarin de twee 
belangrijkste financieringsbronnen, dat wil zeggen, het zevende kaderprogramma en de 
structuurfondsen, opereren. In het zevende kaderprogramma is transnationale samenwerking de 
algemene norm. In de structuurfondsen is transnationale samenwerking (door de doelstelling 
"Europese territoriale samenwerking") daarentegen de uitzondering en is programmering binnen 
de lidstaten de norm.

 Synergieën tussen cohesiebeleid en kaderprogramma's in verband met kennis en 
innovatie en de toegevoegde waarde van het communautaire financieringsontwerp 

De communautaire strategische richtsnoeren stellen in richtsnoer 1.2 "Meer kennis en innovatie 
voor groei" dat de wisselwerking tussen het cohesiebeleid en de kaderprogramma's cruciaal is 
zodat het onderzoeks- en cohesiebeleid elkaar op regionaal niveau versterken. Het cohesiebeleid 
moet voorts twee belangrijke rollen vervullen: het vergemakkelijken van de uitvoering van 
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regionale innovatiestrategieën en actieplannen, en het leveren van een bijdrage tot vergroting van 
de innovatie- en onderzoekscapaciteit in de regio.

 Dynamiek en het politieke gewicht van het verslag

In deze tijd van economische crisis is de noodzaak om het concurrentievermogen in de EU te 
vergroten door te investeren in het cohesiebeleid en zijn procedures in 2009 al erkend door de 
EU en haar lidstaten. 

Voorts moet het Parlement in de discussie over de toekomst van het cohesiebeleid zijn standpunt 
voorleggen. Het moet de mogelijke verbeteringen bespreken op basis van evaluaties.

Eerste opmerkingen door uw rapporteur

De rapporteur is van mening dat de kern van het verslag moet worden gevormd door de studie 
van de toegevoegde waarde van de structuurfondsen die voor innovatie zijn bestemd. We kijken 
naar de mogelijkheden voor economische groei en de manier waarop synergie daartoe kan 
bijdragen. 

- Analyse van de reservering van gelden voor innovatie en O&O in de operationele 
programma's: Om de mogelijkheden tot wisselwerking volledig te begrijpen, moet er inzicht 
zijn in de manier waarop de richtsnoeren in de operationele programma's in de praktijk zijn 
gebracht. 

- Analyse van de synergieën tussen de structuurfondsen, het KP7 en het CIP: De rapporteur 
wil ingaan op de verschillende manieren om communautaire financieringsbronnen te 
combineren, zoals gemengde financiering, aanvullende of opeenvolgende financiering en 
multifinanciering in hetzelfde cluster of netwerk.

Procedure 

Dit werkdocument vormt de basis voor het debat dat zal plaatsvinden in de vergadering van de 
Commissie regionale ontwikkeling van december 2009. Het bevat geen volledige analyse van de 
standpunten van de rapporteur; deze standpunten zullen worden uitgewerkt in het 
ontwerpverslag.

De rapporteur nodigt alle leden van de Commissie regionale ontwikkeling uit om actief deel te 
nemen aan het debat in december door hun eigen ideeën, visies en voorstellen naar voren te 
brengen.


