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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. wijst erop dat innovatie het meest doeltreffend kan worden aangepakt op regionaal niveau, 
omdat de fysieke nabijheid daar de samenwerking bevordert tussen bijvoorbeeld 
universiteiten, onderzoeksorganisaties en de industrie; stelt vast dat de meest dynamische 
technische industrieën zich niet bevinden in of bij hoofdsteden maar in de nabijheid van 
de meest innovatieve universiteiten; 

2. wijst erop dat besluitvormers op regionaal niveau zich ten volle bewust moeten zijn van 
de mogelijkheden voor economische groei die onderzoeks- en innovatieactiviteiten alle 
regio’s bieden; stelt in dit opzicht vast dat zelfs regio’s zonder universiteiten en 
onderzoekcentra hun eigen innovatievermogen moeten kunnen ontwikkelen;

3. is van mening dat niet-technologische innovatie-inspanningen moeten worden opgevoerd, 
en dat in dit verband optimale werkmethoden met betrekking tot dit soort innovatie in 
omloop moeten worden gebracht en dat voorschiften en voorwaarden voor 
beschikbaarheid van EU-financiering moeten worden vastgesteld;

4. wijst erop dat sluimerende vernieuwers moeten worden opgespoord; wijst op de 
belangrijke rol die organisaties op tussenniveau spelen bij het vinden van sluimerende 
vernieuwers, doordat zij prikkels en advies geven en de innovatie steunen; is van mening 
dat deze organisaties moeten worden geconsolideerd en dat er voor hen een programma 
moet worden ontwikkeld ter verbetering van opleiding, bewijzen van bekwaamheid en 
deskundigheid;

5. wijst erop dat de banden tussen instrumenten van de EU-begroting en financiering door de 
EIB moeten worden verstevigd; erkent dat deze financieringsbronnen de investeringen 
positief kunnen beïnvloeden en dringt aan op uitbreiding ervan, met name van JEREMIE 
en JESSICA; 

6. spreekt zijn waardering uit voor het voorstel Europese Innovatiepartnerschappen op gang 
te brengen als instrument om belanghebbenden uit alle beleids- en andere sectoren 
grensoverschrijdend bij elkaar te brengen om belangrijke maatschappelijke problemen aan 
te pakken; stelt vast dat de instrumenten in het kader van samenwerkingsverbanden en 
regionaal beleid door middel waarvan deze problemen worden aangepakt beter op elkaar 
moeten worden afgestemd en dat samenwerkingsverbanden hun voordeel moeten doen 
met de ervaringen die zijn opgedaan met bestaande nationale en regionale initiatieven die 
soortgelijke eigenschappen vertonen;

7. wijst erop dat alle innovatiemogelijkheden van de EU-regio’s moeten worden ingezet ter 
verwezenlijking van de in de strategie Europa 2020 nagestreefde intelligente, duurzame 
groei waardoor niemand wordt uitgesloten, en wijst erop dat dit probleem in het 
toekomstige regionaal beleid als hoofdprioriteit moet worden behandeld.


