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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 er behoefte is aan meer coördinatie tussen het toekomstig "gemeenschappelijk 
strategisch kader" van het regionaal beleid en de toekomstige "gemeenschappelijke strategie" 
van het onderzoeks- en innovatieprogramma; verzoekt de Commissie mede te delen hoe dit 
concreet in zijn werk dient te gaan;

2. eist dat de prioriteit "Innovatie", daar het cohesiebeleid voortaan gericht zal zijn op de 
strategie Europa 2020, voor de regio's verplicht wordt gesteld, hetgeen eveneens dient te 
blijken uit de ter beschikking gestelde middelen;

3. verzoekt de regio's overeenkomstig het concept "intelligente specialisatie" op maat gesneden 
innovatiestrategieën op te stellen; wijst erop dat de territoriale samenwerking met het oog op 
meer complementariteit van de regio’s moet worden geoptimaliseerd;

4. wijst er nogmaals op dat innovatie met name ontstaat op het raakvlak met de praktijk; spreekt 
dan ook de aanbeveling uit, als noodzakelijke aanvulling op hoge kwaliteit van onderzoek, de 
stimulatie op regionaal niveau te richten op bevordering van de toepassing, zonder in dit 
verband het aanbrengen van onderzoeksvermogen onmogelijk te maken, opdat met name 
ondernemingen zich innovatieve processen eigen kunnen maken;

5. acht het, daar de deelname van het mkb aan bevordering van onderzoek en innovatie in 
aanmerking komt voor verbetering, noodzakelijk hierop één van de brandpunten van het 
cohesiebeleid te richten, bij voorbeeld in het kader van de internationalisatie of bevordering 
van het ondernemerschap;

6. verzoekt de Commissie, ondanks de afwijkende stuursystemen, te streven naar zo groot 
mogelijke harmonisatie van de voorschriften inzake de financiering van programma's;

7. verzoekt de Commissie na te gaan of het zinvol is gemengde financiering en uitbreiding van 
de kruisfinancieringen te legaliseren.


