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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. hecht haar goedkeuring aan de voorstellen van de Commissie om de administratieve 
formaliteiten van de kaderprogramma's voor onderzoek te vereenvoudigen, en met name 
geleidelijk een op resultaten gebaseerd financieringssysteem te introduceren;

2. 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 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; 

3. vindt dat de verschillende instrumenten van de Europese Unie voor cohesie, onderzoek en 
innovatie met het oog op efficiëntie geïntegreerd ingezet moeten worden; onderstreept dan 
ook dat de noodzaak om te zoeken naar synergieën tussen deze instrumenten;

4. vindt dat het regionale niveau het meest geschikte niveau is om onderzoek en innovatie te 
stimuleren, aangezien de universiteiten, de openbare onderzoeksinstellingen, de grote 
bedrijven, de KMO's en de regionale overheidsinstanties elkaar op dit niveau treffen, met 
name binnen clusters;

5. 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;

6. herinnert eraan dat de instrumenten van de Europese Unie om onderzoek en ontwikkeling 
te steunen zich toespitsen op grootschalige excellentieprojecten die een concrete impact 
kunnen hebben op de economische activiteit en het scheppen van banen; merkt op dat de 
dynamiek van de excellentieprojecten een gunstig effect heeft op het gehele grondgebied 
van de Europese Unie en de territoriale dimensie van de instrumenten van het 
cohesiebeleid efficiënt aanvult.


