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I. Politieke achtergrond van het verslag:

In een periode van economische recessie en bijgevolg krappe budgetten en een steeds 
agressievere wereldwijde concurrentie is het voor de EU van cruciaal belang dat zij haar 
innovatiekracht duurzaam verbetert. De EU heeft zich daarom tot doel gesteld uit te groeien 
tot een "Innovatie-Unie".1

Het verleden heeft uitgewezen dat EU-investeringen in het algemeen, dus ook die voor 
onderzoek, ontwikkeling en innovatie (O&O&I), zonder een omvattende globale strategie 
vaak niet tot de gewenste resultaten leiden: hoe breder de steun, hoe minder de 
beleidsbeslissingen rekening hielden met de concrete toestand ter plaatse en hoe minder de 
actoren en beheersniveaus via netwerken met elkaar verbonden waren. Die tijd moet nu achter 
ons liggen. Steun "in het wilde weg" is niet meer vol te houden in het licht van de strakkere 
budgettaire en economische toestand in de lidstaten en de EU. Daarom moet bij de selectie 
van de te steunen doelstellingen in de toekomst bijzonder behoedzaam te werk worden 
gegaan. De succesvolle samenwerking van alle actoren op alle niveaus zal daarbij van 
beslissende betekenis zijn ("networking excellence").

Om te garanderen dat de structuurfondsen in de toekomst doeltreffender worden aangewend, 
heeft de wetgever 11 thematische doelstellingen ("thematische concentratie") en verschillende
ex-antevoorwaarden ingevoerd. Om in de toekomst steun van het EFRO voor thematische 
doelstelling nr. 1 te ontvangen, moeten de regio's hun investeringen in O&O&I op grond van 
zogenoemde "strategieën voor slimme specialisatie“ verrichten. Voor de steunperiode 2014-
2020 wordt de ontwikkeling van een dergelijke strategie een verplichte vereiste, een ex-
antevoorwaarde2, om toegang te krijgen tot de EFRO-steun voor O&O&I3.

Momenteel bevinden de regio's zich in een beslissende fase bij de uitwerking van 
steunvoorwaarden voor de volgende steunperiode 2014-2020. Zo onderhandelt de Commissie 
met de lidstaten en regio's reeds over de inhoud van de partnerschapsovereenkomsten en de 
operationele programma's. De lidstaten en regio's moeten in verband daarmee momenteel hun 
accenten voor het nieuwe steunbeleid en de door de EU opgelegde eisen voor de steun 
uitwerken. Tegelijkertijd zijn de EU-instellingen ook nog de onderhandelingen over het 
wetgevingskader van het nieuwe cohesiebeleid 2014-2020 aan het afsluiten. In dit 
spanningsveld wordt dit verslag opgesteld.

Het beleid verwacht extreem veel van de toepassing van dit wetenschappelijke concept dat 
slechts enkele jaren geleden het licht zag en nu reeds als ex-antevoorwaarde voor toekomstige 
                                               
1COM(2010) 546, o.a. blz. 24.

2Art. 2, nieuwe versie, van de kaderverordening; bijlage V bij de kaderverordening, ex-
antevoorwaarden, zie ook factsheet nr. 10 van de Commissie over ex-antevoorwaarden; De 
doelstelling "versterking van O&O&I" omvat daarbij zowel de ontwikkeling van O&I-excellentie, 
meer investeringen van ondernemingen in O&I en de versterking van "knowledge triangles".

3Thematische doelstelling conform art. 9, lid 1, van de toekomstige kaderverordening 
2011/0276(COD), resp. art. 5, lid 1, van de EFRO-verordening, versie 3.6.2013.
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steun uit de structuurfondsen wordt toegepast. Ook de wetenschap wacht gespannen af of dit 
wel praktisch haalbaar is. Nu al tekenen zich de uitdagingen voor de betrokken actoren en de 
eerste risico's van dit nieuwe veeleisende proces zich af.

II. Structuur van het werkdocument

De rapporteur wil aan de hand van dit werkdocument een basis leggen voor verdere 
besprekingen van het initiatiefverslag in de commissie. Eerst schetst hij kort het rechtskader 
en de opdracht die daaruit voor de regio's voortvloeit. Met behulp van enkele 
onderzoeksvragen bespreekt de rapporteur vervolgens de S3-strategie en licht hij de 
bijbehorende uitdagingen en risico's voor de betrokken actoren toe, met vermelding van 
enkele "goede praktijken".

III. De strategie van de slimme specialisatie (S3):

De strategie is complex. En het is al even moeilijk om er een definitie van te geven. De 
Commissie en de wetgever hebben zich nu aan het einde van de onderhandelingen over de 
volgende elementen akkoord verklaard:

1. Definitie van Commissie en wetgever1

"Strategie voor slimme specialisatie": de nationale en regionale innovatiestrategieën die 
prioriteiten stellen om concurrentievoordelen tot stand te brengen. Dit moet worden 
gerealiseerd door de ontwikkeling van sterke punten in O&I, die inspelen op de behoeften van 
ondernemingen, om op coherente wijze commerciële mogelijkheden en marktontwikkelingen 
aan te pakken. Daarbij moeten dubbel werk en fragmentatie van de inspanningen op EU-
niveau worden vermeden. 

2. Noodzakelijk optreden van de regio's2

Het rechtskader stelt vast dat de regio's als volgt dienen te handelen: 
 Zelfevaluatie (self-assessment) met behulp van een zogeheten SWOT-analyse of iets 

vergelijkbaars: de sterke punten, behoeften en gewenste resultaten moeten vooraf worden 
ingeschat. 

 De S3-strategie concentreert de middelen bijgevolg op een beperkt aantal prioriteiten voor 
O&I. 

 Ze omvat maatregelen om particuliere investeringen in O&O&I te stimuleren.
 Ze omvat een systeem voor toezicht en evaluatie3.

                                               
1 Art. 2 van de toekomstige kaderverordening, resultaat trialoogvergadering, versie 17.6.2013, 
Nederlandse vertaling op basis van de vertaling van de auteur uit het Engels, originele versie EN.

2 zie bijlage V bij het voorstel voor een kaderverordening resp. de resultaten van de trialoog, vroeger 
bijlage IV.

3 Voor het voorstel voor een reviewsysteem werd geen meerderheid gevonden.
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 Daarnaast is vastgesteld dat de lidstaten een kader moeten invoeren met de voor 
onderzoek en innovatie beschikbare begrotingsmiddelen en een meerjarenplan in verband 
met EU-prioriteiten (Europees strategisch forum voor onderzoeksinfrastructuur, ESFRI).

Daarenboven mag de Commissie geen verdere inhoudelijke controle op de strategieën 
uitoefenen.1 Wanneer de strategie volledig mislukt of als er op het ogenblik dat de 
operationele programma's worden aangenomen geen actieplan bestaat dat garandeert dat de 
strategie tot 2016 wordt uitgevoerd, wordt de EFRO-steun2 voor de thematische doelstelling 
O&O&I niet uitbetaald.3

IV. Onderzoeksvragen

1. Bestaat er geen conflict tussen de verplichte streefdoelen van deze strategie enerzijds 
en de nodige flexibiliteit van de regionale aanpak (place-based approach) anderzijds? 
Bestaat het gevaar dat de ex-antevoorwaarden slechts een formaliteit worden?

De ex-antevoorwaarden van de S3-strategie houden in dat elke regio een eigen strategie moet 
uitwerken die aan de behoeften van de regio is aangepast. Uiteindelijk kunnen alleen de 
regio's beslissen wat hun innovatiepotentieel versterkt. Tegelijkertijd stelt de wetgever echter 
voor alle regio's geldende algemene streefdoelen vast bij de thematische concentratie en de 
methodiek. Bij niet-naleving mag de Commissie de betalingen staken om de doeltreffendheid 
van de steun te garanderen. 
Het valt moeilijk te bepalen hoever de controle moet gaan. De Commissie mag ten hoogste 
controleren of de regio's de vereiste methodiek hebben toegepast en of er een strategie is 
uitgewerkt; de inhoud van de strategie mag ze niet controleren4. Deze tegenstrijdigheid leidt 
tot het in het systeem ingebouwde risico dat de ex-antevoorwaarden uiteindelijk tot een 
loutere formaliteit verworden. 

 De S3-strategie is bijgevolg niet per se een succesvolle toverformule, maar louter een 
pleister op de wonde. Uiteindelijk moeten niet de voorwaarden, maar wel het hoogsteigen 
belang van de regio's bij een goed, omvattend innovatieconcept voor de toekomst van haar 
burgers de beslissende stuwende kracht zijn. Als de regio's de strategie niet beschouwen 
als een kans, dan zullen de resultaten niet succesvol zijn, ongeacht hoe het 
wetgevingskader eruitziet. 

Bij een juiste toepassing wordt de ontwikkeling van de strategie een veeleisende en 
grootscheepse opgave voor de regio's. Daarom moeten de regio's de innovatiestrategieën voor 
de lange termijn opzetten en moeten ze die strategieën zeer ruim opvatten; ze moeten daarin 
zelfs verder gaan dan de wettelijke streefdoelen en de volgende steunperiode.5

                                               
1 Art. 17.4 bis (nieuw) van de kaderverordening wordt nog besproken: "consistency check"; COM-
richtsnoeren deel I van maart 2013, blz.16.

2 Betalingen verwijst hier naar "interim payments", art. 17, lid 5 (nieuw) van de kaderverordening, trialoog, 
versie 10.6.2013. 
3 zie art. 17, lid 1 e.v., nog geen definitieve overeenstemming, COM-richtsnoeren van maart 2013, blz.18;
het bedrag moet daarbij in verhouding staan tot de vooruitgang en het type fonds.
4 zie deel III, punt 2, en voetnoot 6.
5 bijvoorbeeld voor andere fondsen zoals het ESF en daarbij nog andere thematische doelstellingen ontwikkelen.
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2. Kan de strategie een succesvol concept op het vlak van cohesiebeleid zijn voor alle 
regio's, ongeacht hoe innoverend deze zijn of hoever ze staan in hun ontwikkeling?

De regio's hebben een verschillende basis op het vlak van infrastructuur of menselijke 
middelen, ze verschillen ook op het vlak van sterke en zwakke punten. Daarom moeten er ook 
verschillende manieren zijn om de regionale innovatiesystemen te versterken. In de realiteit 
zal slechts voor enkele regio's de rol zijn weggelegd van zogenoemde "innovation leader", die 
baanbrekende technologieën en innovaties kan bedenken. De meeste regio's zullen behoren tot 
de zogenoemde "followers" die de innovaties op een nieuwe manier zullen toepassen. Zo 
heeft bijvoorbeeld Finland met behulp van elders ontwikkelde nanotechnologieën zijn 
economische basis, de hout- en papierindustrie, gemoderniseerd. Slechts een zeer brede 
strategische aanpak kan leiden tot een economische wijziging in alle regio's en rechtvaardigt 
daarmee de inzet van middelen van het cohesiebeleid voor O&I. Zonder die brede strategische 
aanpak zullen onderdelen van de structuurfondsen gewoon een tweede programma ter 
bevordering van onderzoek worden.

 De kadervoorwaarden moeten daarom dusdanig worden ontworpen dat elke regio de 
strategie kan gebruiken om vooruit te komen, ongeacht hoe ze tot dusver was opgesteld. 
Thematische doelstelling nr. 1 van de EFRO-verordening moet zo breed mogelijk worden 
opgevat. De focus moet duidelijk van onderzoek verschuiven naar innovatie. Wanneer het 
begrip innovatie zeer breed wordt opgevat en openstaat voor alle technologieën, zal elke 
regio zich hierin kunnen vinden.

 De rapporteur ziet het gevaar dat de regio's zich vooral op het thema O&O zullen storten. 
Het is hier van beslissend belang om afhankelijk van de regionale omstandigheden 
innovatie ook gebruikersgericht te bekijken en inhoudelijk niet alleen bij 
technologiegerichte innovaties te blijven stilstaan. Een breder innovatiebegrip, niet alleen 
in technologische zin, moet de basis vormen van de strategie, zelfs niet alleen in de 
betekenis van hightech, maar ook "lowtech" of zelfs "nontech"; het gaat daarbij om "op de 
praktijk gerichte" innovatie, dus bijvoorbeeld ook innovaties op het vlak van 
dienstverlening, de verbetering van processen en de omvorming van organisaties, of ook 
op het vlak van bedrijfsmodellen, marketing, merkenbeheer en design, ecologische of 
sociale innovatie, om bijvoorbeeld het hoofd te bieden aan de uitdagingen van de 
vergrijzing of demografische veranderingen. 

 Niet onbelangrijk is hier ook de vraag hoeveel geld de staatshoofden en regeringsleiders 
ter beschikking zullen stellen en welke manoeuvreerruimte de regio's bij de verdeling 
daarvan zullen krijgen. Ook voor meer ontwikkelde regio's moet de steun nog interessant 
zijn, aangezien die regio's anders mogelijk helemaal afzien van de strategie; dit zou niet 
zinvol zijn en mag niet gebeuren. 

3. Waarom is het "ondernemingsgezinde" ontdekkingsproces zo belangrijk? Is een 
"bottom up approach" realistisch? Zijn de actoren hier voldoende bij betrokken?

De wetenschap en de Commissie prijzen de nieuwe "bottom up"-aanpak van de strategie. In 
tegenstelling tot eerdere innovatiestrategieën mag hier niet van bovenuit worden bepaald wat 
er gaat gebeuren. In plaats daarvan moet de "toekomstvisie" van de regio in het kader van een 
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zogenoemd "ondernemingsgezind ontdekkingsproces" ("entrepreneurial discovery process") 
met de betrokken ondernemingen, het mkb of grote concerns, onderzoeksinstellingen en 
andere belanghebbenden worden uitgewerkt. 1

 Volgens de rapporteur is dit het pijnpunt van de strategie. Uiteindelijk moet de politiek 
toch de definitieve beslissing nemen. Maar wanneer de belanghebbenden hier 
onvoldoende bij worden betrokken, zal men de sterke en zwakke punten van de regio niet 
naar behoren kunnen beoordelen. Tijdens dit proces ligt bijzondere nadruk op de 
"ondernemingen". Zij weten vanzelfsprekend het beste wat strookt met hun behoeften en 
hun potentieel. De onderzoeksinstellingen, universiteiten en instituten zoals innovatie-
incubatoren moeten de ondernemingen in staat stellen innovatief te zijn, enerzijds dankzij 
hun gebruikersgerichte onderzoeksresultaten, anderzijds dankzij hun personeel ("kennis-
spillover"). Bijgevolg zijn het dan de nieuw ontstane (bijv. spin-offs) of reeds bestaande 
ondernemingen die innovatieve producten en diensten creëren. Zij zijn de stuwende kracht 
voor de economische verandering van de regio en de versterking van het 
concurrentievermogen. Alleen op grond van een excellente samenwerking van deze 
actoren ("knowledge triangle") met elkaar en met de politieke beleidsvormers 
(administratieve autoriteiten) kan de innovatiestrategie functioneren. 

 Hier werpt zich de vraag op of de regio's de betrokken actoren hierbij voldoende 
inschakelen dan wel of zij gewoon doorgaan zoals ze bezig waren en alleen de 
"gebruikelijke" actoren op de "vertrouwde manier" raadplegen. In de kring van reeds 
gevestigde actoren alleen zal er echter geen visie worden gevonden. Zo moeten 
bijvoorbeeld de ondernemers van "morgen" erbij zijn. Ook moet het ondernemingsgezinde 
ontdekkingsproces duidelijk meer in de diepte werken ("ontdekken") dan dat tot dusver bij 
raadplegingen het geval was.

 Dit zal alleen lukken met de passende administratieve capaciteiten: de verantwoordelijke 
autoriteiten zullen zich een flexibele, moderne mentaliteit moeten eigen maken zowel 
voor de selectie van de belanghebbenden als voor de moderatie van hun inspraak.

4. Is de tijdshorizon voor het opstellen van de strategie realistisch?

Deze ex-antevoorwaarden van de Commissie werden pas in de herfst van 2011 voorgesteld. 
De operationele programma's moeten echter al in de volgende weken en maanden door de 
Commissie worden goedgekeurd. Regio's die nu pas met de uitwerking van hun strategie 
begonnen zijn, zullen het vermoedelijk nauwelijks klaarspelen om reeds bij de indiening van 
de operationele programma's een afgewerkte strategie in te dienen. Hier bestaat het gevaar dat 
de vereiste intensieve betrokkenheid van de relevante belanghebbenden en met name de 
ondernemingen, het zogenoemde "ondernemingsgezinde ontdekkingsproces", al niet naar 
behoren kan meespelen.2 Het is daarom belangrijk dat het rechtskader als alternatief voor de 
indiening van de volledige strategie voorziet in de indiening van een actieplan. In dat plan 
moet worden vermeld wie voor de uitwerking van de strategie verantwoordelijk is en wanneer 
de tenuitvoerlegging van start zal gaan. Uiterlijk einde 2016 moet deze afgerond zijn. Als we 
                                               
1 In overeenstemming met bijlage I, punt 4.3.2, van de kaderverordening "involving national or 
regional managing authorities and stakeholders such as universities and other higher education 
institutions, industry and social partners in an entrepreneurial discovery process."

2 zieonderzoeksvraag 3.
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de regio's bekijken die graag als voorbeeld worden gebruikt, dan stellen we vast dat deze vaak 
al sinds vele jaren of tientallen jaren bezig zijn met de uitwerking van hun regionale 
innovatiestrategieën. Dit betekent dat het bij de strategie om een "policy learning process" van 
alle betrokkenen gaat dat zich ongetwijfeld veel verder uitstrekt dan de periode van een 
programmaplanningsperiode. Er moet echter worden gegarandeerd dat "oude" 
innovatiestrategieën niet gewoonweg worden gerecycled en dat daardoor de fouten uit het 
verleden worden herhaald, bijv. te weinig betrokkenheid van de regionale ondernemingen.

5. Welke gevaren schuilen er in de prioritering? Hoe kunnen de prioriteiten "correct" 
worden bepaald?

Intelligente specialisatie betekent dat een lidstaat of regio met inachtneming van de eigen 
sterke punten en de vergelijkende voordelen van de regio prioriteiten bepaalt voor de 
ondersteuning van onderzoek en innovatie en gebieden met het grootste potentieel voor 
duurzame effecten voorrang geeft. De prioriteiten worden vastgesteld op grond van de 
strategische kennis van de activa1, uitdagingen2, concurrentievoordelen en het potentieel voor 
excellentie van een regio. Daarbij is een eerlijke zelfevaluatie op grond van adequate 
indicatoren noodzakelijk.

 De vraag welke prioriteiten nu precies moeten worden geselecteerd, is voor nagenoeg alle 
regio's - ook de "beter ontwikkelde" - problematisch: de regio's maken zich zorgen dat ze 
"op het verkeerde paard wedden" wanneer de markten zich niet ontwikkelen zoals 
verwacht. Ze vrezen dat ze gevoeliger zullen worden voor "externe schokken". 
Ondernemingen die zich niet vinden in de prioriteiten, kunnen wegtrekken. Juist in 
crisisperioden lijkt het voor de regio's zinvol om zich economisch eerder breed op te 
stellen. De regio's hebben vaak de reflex om gewoon hun "oude" clusters verder te 
versterken of vertrouwde succesrecepten te kopiëren. Ook de belanghebbenden willen 
graag dat al hun activiteitendomeinen in aanmerking worden genomen. Vooral de 
middenstand maakt zich zorgen dat de regionale economie grotendeels zal achteruitgaan. 
Wanneer de prioriteiten echter te breed worden gesteld, maken wij de oude fout en gaan 
we weer "in het wilde weg" steun verlenen en zullen de investeringen weinig effect 
sorteren.

 Het is belangrijk dat de regio's de juiste mix tussen specialisatie en openheid of 
verscheidenheid vinden en dat ze zich daarbij met name niet van één technologie 
(openstaan voor alle technologieën!) of één bedrijfstak afhankelijk maken. Dat gebeurt 
door in te stappen in technologieën, producten en diensten die verwant zijn met hun in de 
regio reeds bestaande succesvolle technologieën en competentiedomeinen, aangezien de 
spillover van kennis dan het beste lukt ("related diversity").

 Idealiter moeten de inspanningen dus worden geconcentreerd op activiteiten die de 
bedrijfstak en het technologiedomein overschrijden zodat de transversale effecten in de 
gehele (regionale) economie voelbaar zijn.

 De rapporteur is bovendien van mening dat hoe zorgvuldiger de raadpleging van de 
belanghebbenden en de uitwerking van de gegevensbasis voor zelfevaluatie en het 

                                               
1Daartoe behoren bijvoorbeeld structuren van de bedrijfstakken, clusters, universiteiten en hogescholen, 
onderzoeksinstellingen, wetenschap, technologie, vakkennis, menselijk kapitaal, milieu, markttoegang, 
beheersystemen en verbindingen en betrekkingen met andere regio's. 
2Daartoe behoren bijvoorbeeld de vergrijzing, demografische veranderingen, onevenwichtigheden op de 
arbeidsmarkt, afgelegen vestigingsplaatsen en andere omgevingsfactoren.
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monitoringsysteem zijn, hoe minder waarschijnlijk het is dat een en ander niet volgens 
plan verloopt.

 Mocht er dan toch nog van de geplande koers worden afgeweken, dan moeten de regio's 
de mogelijkheid hebben om de processen (ook binnen een steunperiode) aan te passen. 
Een sterk, goed doordacht monitoringsysteem is hier een, door de regio's vaak 
onderschatte, basisvereiste. Bovendien moeten de besluitvormers de moed hebben om 
deze aanpassingen ook daadwerkelijk uit te voeren. 

6. Krijgen de regio's voldoende advies en begeleiding?

Er is logischerwijs een zeer nauwe samenwerking met het DG Regio op grond van de huidige 
onderhandelingen over de partnerschapsovereenkomsten en operationele programma's, en 
deze samenwerking is uiteindelijk het enige referentiepunt voor de regio's of ze aan de ex-
antevoorwaarden kunnen voldoen. Bovendien reikt de Commissie diverse richtsnoeren voor 
zelfevaluatie en voor een beter begrip van de strategie aan. Voor de ondersteuning van de 
regio's tijdens de uitvoering van dit proces werd speciaal het zogenoemde S3-platform1

opgericht. Dit platform werkt hoofdzakelijk in de vorm van peer review workshops. Regio's 
die reeds ver gevorderd zijn in het proces of die het al voltooid hebben, geven advies aan 
regio's die nog niet zo ver staan. Er hebben zich hier echter maar ca. 130 regio's aangemeld.2

De aanmelding is weliswaar vrijwillig, maar alle regio's en lidstaten zouden van deze 
gelegenheid gebruik moeten maken. Elke regio kan hier zeker iets leren of een bijdrage 
leveren. 

7. Hoe kan de "externe dimensie" eruitzien? Is die realistisch? Volstaan de 
kadervoorwaarden? Hoe wordt de hele "puzzel van regionale strategieën" voor de EU 
gelegd? 

De grootste "black box" van de strategie is ongetwijfeld de "externe dimensie". Niet alleen de 
samenwerking van de actoren in de regio moet verbeteren, de regio's moeten zich volgens de 
strategie ook "naar buiten" richten om hun plaats te vinden in de Europese waardeketen. De 
regio's dienen zich bij de opstelling van hun strategieën af te vragen welke zinvolle vormen 
van samenwerking ze met andere regio's kunnen aangaan, bijvoorbeeld door nauwe 
samenwerking tussen innovatieve, onderzoeksintensieve clusters en uitwisseling tussen 
onderzoeksinstellingen van verschillende regio's.3

Er zijn weliswaar regio's die al voldoen aan dit ideale beeld en waar de respectieve clusters 
reeds nauw samenwerken. Deze zijn echter duidelijk ofwel zeer "research-driven" zodat ze 
reeds konden profiteren van het programma van het 7e kaderprogramma voor onderzoek 
"regions for knowledge" ofwel zijn er wereldwijd actieve ondernemingen gevestigd waarbij 
dergelijke netwerken toch al bij het bedrijfsmodel horen. 

In vergelijking daarmee is in de meeste regio's een dergelijk netwerk echter vrijwel 
onbestaande. Hier kunnen we ons de vraag stellen hoe deze situatie kan veranderen. 

                                               
1http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/home , opgericht in 2011 in Sevilla.
2Stand mei 2013.
3Bijlage I, punt 7.2.1 van de kaderverordening.
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Een "voorbeeldige" transnationale samenwerking is hier zeker het reeds opgerichte 
"Silicon Europe": de aaneensluiting van hightechclusters, namelijk ondernemingen 
en onderzoeksinstellingen in regio's in Duitsland (Dresden), Nederland (Eindhoven), 
België (Leuven), Frankrijk (Grenoble) en Oostenrijk (Villach) op het vlak van 
micro- en nanotechnologieën. Elke regio haalt hier zijn eigen grote economische 
voordelen uit de specialisatie: samen brengen ze de EU in de wereldwijde 
concurrentie naar voor en dragen ze op die manier bij tot de verwezenlijking van de 
Europa 2020-doelstellingen.

De territoriale samenwerking dient met name een belangrijke bijdrage te leveren tot de 
ontwikkeling van de economie door O&O&I: 
o grensoverschrijdende samenwerking moet vooral een laag niveau aan O&I in 

aangrenzende regio's verbeteren. 
o Ook op het vlak van de interregionale samenwerking moet territoriale samenwerking 

worden aangewend om de samenwerking van onderzoeksintensieve clusters en de 
uitwisseling tussen onderzoek en onderzoeksinstellingen te bevorderen.1

 Volgens de rapporteur zijn de financiële middelen voor dit doel, die de staatshoofden en 
regeringsleiders voorzien, wel een probleem. Om de geplande inhoudelijke invulling te 
kunnen realiseren moet er - zoals het parlement vraagt - in een essentieel betere financiële 
steun worden voorzien.

Een interessante aanpak van interregionale samenwerking, de samenwerking tussen twee 
aangrenzende regio's, is de gemeenschappelijke innovatiestrategie van de Duitse deelstaten 
Berlijn en Brandenburg. Deze regio's werken reeds sinds de jaren 1990 samen aan projecten. 
Tussen 2007 en 2010 werd de gemeenschappelijke innovatiestrategie InnoBB uitgewerkt. 2

 Deze ervaringen tonen aan dat dit afstemmingsproces zeer tijdrovend is en van alle 
actoren een enorme bijkomende inzet vraagt bij de afstemming van de rechtskaders, de 
strategieën en de operationele programma's. 

 De politiek en administratie moeten een enorme flexibiliteit aan de dag leggen voor de 
tenuitvoerlegging. Hier is zeker een langer leerproces in de ministeries noodzakelijk. In 
totaal moet hier met een zeer lange doorlooptijd rekening worden gehouden.

 Het is bijzonder moeilijk wanneer aangrenzende regio's uit verschillende lidstaten wensen 
samen te werken. De nodige afstemming qua tijd en inhoud tussen de strategieën en 
operationele programma's blijkt tot dusver vaak te veeleisend. 

 Naast de nodige moderne beheerscapaciteiten moeten ook de rechtskaders in de toekomst 
voldoende flexibel zijn, vooral in verband met de subsidiabiliteit van projecten.3 Of de 
inspanningen van de wetgever tot nu toe voldoende zijn, zullen de ervaringen van de 
volgende steunperiode uitwijzen. 

Met betrekking tot de eis van de strategie om dubbel werk en fragmentatie te voorkomen, 
stellen de regio's vaak de vraag of en in hoeverre de Commissie de selectie van prioriteiten 

                                               
1 Toekomstige ETS-verordening, stand 3.6.2013, overwegingen 5 e.v.
2 http://www.berlin.de/imperia/md/content/sen-wirtschaft/inno/strategie.pdf
3 Art. 60, lid 2, van de kaderverordening biedt hier de mogelijkheid om tot 15 % van de steun uit het EFRO in 
het kader van de prioriteiten buiten het programmagebied aan te wenden.
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kan sturen. Het rechtskader geeft dit niet aan. Mogelijk kan de Commissie de regio's echter 
impulsen geven over de manier waarop zij hun "internationale" dimensie zouden kunnen 
verbeteren. In elk geval kan ook het S3-platform de regio's de nodige gegevens verstrekken 
over potentiële samenwerkingspartners.

8. Hoe kunnen de synergieën tussen de verschillende vormen van EU-steun zoals 
Horizon 2020 en de structuurfondsen eruitzien? Is het wetgevingskader hier toereikend? 
Hoe kunnen de noodzakelijke coördinatiemechanismen eruitzien? 

Het gemeenschappelijke strategische kader bepaalt dat de lidstaten in het kader van de 
strategie moeten worden aangemoedigd om alle mogelijke middelen voor het domein O&O&I 
te combineren om een optimale effectiviteit te bereiken. Naast nationale en regionale 
steunmiddelen en particulier kapitaal betekent dit naast de structuurfondsen vooral natuurlijk 
Horizon 2020.

Synergieën tussen de structuurfondsen en Horizon 2020 moeten met name als volgt worden 
bereikt: in de eerste plaats dienen regionale O&I-actoren vooral door de opbouw van 
onderzoekscapaciteit te worden voorbereid op een versterkte deelname aan Horizon 2020 in 
de toekomst("stairways to excellence, widening participation").1 Voorbeelden daarvan zijn de 
koppeling van uitmuntendheidscentra of innovatieclusters, vooral in minder ontwikkelde 
regio's en "lowperforming" O&O&I-regio's aan toonaangevende uitmuntendheidscentra en 
clusters in Europa, zogenaamde "twinning", "teaming"2, de bevordering van kleine regionale 
onderzoeksinstellingen tot uitmuntendheidscentra met financiële steun van de 
structuurfondsen, de uitbreiding van EOR-leerstoelen, de modernisering van universiteiten, de 
bijscholing van onderzoekers of nog de uitbreiding van adviescentra voor de Horizon 2020-
deelname.3

Ten tweede moeten er maatregelen worden ingevoerd in verband met het economisch gebruik 
van onderzoeksresultaten, die bijvoorbeeld voortvloeien uit het zevende kaderprogramma of 
later uit Horizon 2020, en de totstandbrenging van een innovatievriendelijk klimaat voor 
ondernemingen, bijvoorbeeld early-stage funding van spin-offs, living labs etc.

Alle actoren zullen heel uiteenlopende uitdagingen het hoofd moeten bieden. De 
verwachtingen zijn hooggespannen, want de ondernemingen wachten al jaren vergeefs op 
betere kadervoorwaarden. Het begint met de gecoördineerde uitwerking van het rechtskader: 
om de synergieën van de verschillende Europese structuur- en investeringsfondsen (ESIF) te 
versterken, werd een gemeenschappelijk rechtskader vastgesteld, bijvoorbeeld door het 
gebruik van zogenoemde meerfondsenprogramma's.4

Van bijzondere betekenis voor de strategie is de coördinatie van ESIF en Horizon 2020, 
vooral bij kwesties in verband met subsidiabiliteit, betalingsmodaliteiten of deelnameregels. 
Op grond van de verschillende governancebenaderingen van de programma's is dit proces een 
grote uitdaging. De voorwaarde voor een geslaagde coördinatie van de programma's is de 
                                               
1 Bijlage I, punt 4.2 bis van de kaderverordening.
2 Voorbeeld: de samenwerking van het Max-Planck-Instituut met de Oost-Europese lidstaten.
3 Bijlage I, punt 4.3.4 van de kaderverordening, evenals het MFK-gegevensblad van de Commissie betreffende 
synergieën tussen de ESIF en Horizon 2020.
4 Bijlage I, punt 3.2 bis, van kaderverordening 2011/0276(COD).
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nauwe samenwerking van de desbetreffende directoraten-generaal tijdens de uitwerking van 
de voorstellen, tijdens het wetgevingsproces en tijdens het geven van advies aan de regio's. 
Dit moeizame proces is laat opgestart. Zo zal het richtsnoer over de manier waarop de regio's 
deze synergieën concreet kunnen bereiken pas in de herfst van 2013 verschijnen. De nauwe 
coördinatie van de bevoegde DG's, waar het EP reeds zo lang om vraagt, is zeer traag op gang 
gekomen. Ook hier moet de ambtelijke werkmentaliteit zich aan de nieuwe uitdagingen 
aanpassen.

Niet alleen binnen de Commissie nemen de coördinatie-inspanningen toe, dat geldt ook voor 
coördinatie tussen de Commissie en de administratieve autoriteiten van de operationele 
programma's voor de structuurfondsen, de nationale aanspreekpunten voor Horizon 2020, de 
ondernemingen als potentiële aanvragers en adviescentra zoals het European Enterprise 
Network (EEN) bij de planning en het indienen van aanvragen. In federale structuren vormt 
dit zelfs al een grote uitdaging. Ook hier moet de Commissie van nabij begeleiden en advies 
geven.

V. Vooruitzichten

De rapporteur verheugt zich op een levendige discussie met de collega's in de commissie en 
verwelkomt een eerste voortgangsevaluatie van de regio's bij de toepassing van de ex-
antevoorwaarden door de vertegenwoordigers van DG Regio. Bovendien staat de rapporteur 
steeds open voor opmerkingen van de belanghebbenden en de regio's.


