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Europese Onderzoeksruimte: nieuwe perspectieven  

Resolutie van het Europees Parlement van 31 januari 2008 over de Europese 

Onderzoeksruimte (EOR): nieuwe perspectieven (2007/2187(INI)) 

 

Het Europees Parlement, 

– gezien het Groenboek van de Commissie van 4 april 2007 met als titel "De Europese 

Onderzoeksruimte: Nieuwe perspectieven" (COM(2007)0161), 

– gezien het werkdocument van de diensten van de Commissie (SEC(2007)0412) dat bij het 

bovengenoemde Groenboek hoort, 

– gezien Besluit nr. 1982/2006/EG van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 

2006 betreffende het zevende kaderprogramma van de Europese Gemeenschap voor 

activiteiten op het gebied van onderzoek, technologische ontwikkeling en demonstratie 

(2007-2013)1 (FP7), 

– gezien Beschikking 2006/973/EG van de Raad van 19 december 2006 betreffende het 

specifieke programma "Mensen" tot uitvoering van het zevende kaderprogramma van de 

Europese Gemeenschap voor activiteiten op het gebied van onderzoek, technologische 

ontwikkeling en demonstratie2, 

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 24 mei 2007 over "kennis in de praktijk brengen: 

een omvattende innovatiestrategie voor de EU"3, 

– gelet op artikel 45 van zijn Reglement, 

– gezien het verslag van de Commissie industrie, onderzoek en energie en de adviezen van de 

Commissie interne markt en consumentenbescherming en de Commissie regionale 

ontwikkeling (A6-0005/2008), 

A. overwegende dat de Europese Raad op 23 en 24 maart 2000 in Lissabon de doelstelling om 

een Europese Onderzoeksruimte (EOR) in te stellen, heeft goedgekeurd, 

B. overwegende dat de Europese Raad van Barcelona van 15 en 16 maart 2002 heeft 

voorgesteld om tegen 2010 te streven naar een verhoging van de totale uitgaven voor O&O 

tot 3% van het BBP van de Unie (waarvan tweederde afkomstig is uit de particuliere sector 

en eenderde uit de publieke sector), 

C. overwegende dat het FP7 ontwikkeld is ter ondersteuning van de oprichting van de EOR, 

D. overwegende dat de totstandbrenging van de EOR gepaard moet gaan met en moet worden 

vervolledigd door de vorming van de Europese ruimte voor hoger onderwijs en de Europese 

                                                 
1 PB L 412 van 30.12.2006, blz. 1. 
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3 Aangenomen teksten, P6_TA(2007)0212. 



innovatieruimte, de beide andere zijden van de zogenaamde kennisdriehoek, 

E. overwegende dat de EOR drie belangrijke aspecten omvat: een interne markt voor 

onderzoek, waar onderzoekers, technologie en kennis vrij kunnen circuleren; een efficiënte 

coördinatie op EU-niveau van nationale en regionale activiteiten, programma's en 

beleidsmaatregelen op onderzoeksgebied, en tenslotte initiatieven die op EU-niveau worden 

uitgevoerd en gefinancierd, 

F. overwegende dat op alle niveaus van het onderzoek in de EU (personeel, infrastructuur, 

organisaties, financiering, uitwisseling van kennis en overkoepelende samenwerking) 

grotere inspanningen, met name op het gebied van coördinatie, nodig zijn om de 

versnippering van het onderzoek in Europa tegen te gaan en het Europese 

onderzoekspotentieel ten volle te benutten, 

G. overwegende dat jonge mannen en vrouwen niet door de carrièrekansen en de 

werkomstandigheden in de onderzoekssector worden gestimuleerd om voor een 

onderzoeksloopbaan te kiezen, zodat waardevolle menselijke hulpbronnen verloren zullen 

gaan, 

H. overwegende dat de financiering van O&O in de EU nog ver onder de Lissabon-doelstelling 

van 3% van het BBP ligt, 

I. overwegende dat voor de totstandbrenging van de EOR een bredere visie nodig is waarbij 

alle relevante stakeholders worden betrokken, 

J. overwegende dat vrouwen nog steeds ondervertegenwoordigd zijn in de meeste 

wetenschappelijke en technische disciplines en in leidinggevende functies, 

K. overwegende dat de bijdrage van de particuliere sector in de EU tot O&O achterblijft bij die 

van onze directe concurrenten, 

Een gemeenschappelijke arbeidsmarkt voor onderzoekers creëren 

1. zou een gemeenschappelijke omschrijving van onderzoeksloopbanen en de instelling van 

een informatiesysteem over de tewerkstelling van onderzoekers en onderzoekspraktijken in 

heel Europa toejuichen, en gelooft dat dit het onderzoek in de EU zou helpen een mondiaal 

topniveau te bereiken; 

2. spoort de lidstaten en de regio's aan strategieën te ontwerpen voor de ontwikkeling van het 

materieel en menselijk potentieel in de sectoren onderzoek en innovatie, met name door 

verbetering en terbeschikkingstelling van onderzoekinfrastructuur, vergroting van de 

mobiliteit van de onderzoekers door middel van meer financiële steun en aantrekkelijke 

lokale initiatieven en aan de opheffing van juridische, administratieve en taalbarrières, 

uitwisseling van personeel en de verzekering van toegang voor iedereen, vooral voor 

vrouwelijke en jonge onderzoekers; 

3. spreekt zijn krachtige steun uit voor het Europees handvest voor onderzoekers en de 

gedragscode voor de aanwerving van onderzoekers als een instrument dat de 

aantrekkelijkheid van de EOR voor onderzoekers kan vergroten, en verzoekt de Commissie 

bekend te maken in welke mate het handvest en de gedragscode in de lidstaten ten uitvoer 

zijn gelegd; 



4. onderstreept de noodzaak om op het gebied van onderzoek een uniform Europees 

loopbaantraject te ontwikkelen en in te voeren en een geïntegreerd informatiesysteem 

inzake vacatures en opleidingscontracten in de Europese onderzoekssector te introduceren 

en is van mening dat het van essentieel belang is om een gemeenschappelijke arbeidsmarkt 

voor onderzoekers te creëren;  

5. benadrukt dat het van belang is om de aanwervings- en bevorderingsprocedures voor 

onderzoekers geheel open en transparant te maken; verzoekt de lidstaten om voor een beter 

evenwicht tussen vrouwen en mannen in aanwervings- en bevorderingscommissies te 

zorgen; 

6. betreurt het dat de transatlantische netto-uitstroom van O&O-investeringen nog steeds 

toeneemt; benadrukt dat het belangrijk is een verdere uitstroom van competente Europese 

onderzoekers te voorkomen; vraagt om de goedkeuring van passende maatregelen om het 

voor onderzoekers aantrekkelijk te maken om in de EU te blijven of ernaar terug te keren, in 

het bijzonder door het garanderen van ruime carrièreperspectieven en van aantrekkelijke 

arbeidsomstandigheden voor zowel mannen als vrouwen; 

7. onderschrijft het plan om niet alleen de geografische maar ook de intersectorale mobiliteit 

van onderzoekers te verhogen (tussen universiteiten en onderzoeksinstellingen en tussen de 

academische wereld en de zakenwereld) om kennisuitwisseling en technologieoverdracht te 

bevorderen; doet te dien einde een beroep op de Commissie en de lidstaten om postdoc- en 

promotieopleidingen te versterken door een gemeenschappelijke onderzoeksbegeleiding in 

verschillende landen aan te moedigen, en verzoekt haar in overweging te nemen Europese 

postdoctorale beurzen en opleidingsprogramma's in te voeren op basis van het zeer 

succesvolle Erasmus-programma; 

8. beklemtoont dat een goed werkende interne markt belangrijk is voor een succesvolle 

ontwikkeling van de EOR en dat vooral ook het vrije verkeer van onderzoekers van vitaal 

belang is; betreurt dat er nog altijd belemmeringen zijn die de mobiliteit van onderzoekers 

in de EU in de weg staan; dringt aan op maatregelen om het vrij verkeer van onderzoekers 

te verbeteren, in het bijzonder door alle resterende overgangsbeperkingen inzake het vrije 

verkeer van werknemers op te heffen en de infrastructuur voor onderzoek in de EU te 

verbeteren; steunt de oprichting van het Europees Instituut voor technologie en innovatie 

(EIT); 

9. is van oordeel dat de toegang tot de EU voor onderzoekers niet mag worden belemmerd 

door de bestaande nationale grenzen, zoals onvoldoende erkenning en overdraagbaarheid 

van verworven sociale rechten, fiscale benadelingen en moeilijkheden bij de 

gezinshereniging; dringt er bij de lidstaten op aan om hun nationale wetgeving inzake 

publiek recht en werkgelegenheid zodanig aan te passen dat onderzoekers uit lidstaten en 

derde landen vergelijkbare arbeidsvoorwaarden  krijgen en niet verhinderd worden om 

onderzoekwerk te verrichten; 

10. herinnert eraan dat de mobiliteit van onderzoekers zou kunnen worden verhoogd door 

middel van een onderzoeksvoucher die onderzoekers uit andere lidstaten kunnen meenemen 

naar gastinstellingen en –universiteiten, om op die manier bij te dragen aan een aanvullende 

financiering van het onderzoekproject dat onderzoekers uit het buitenland aantrekt; is van 

mening dat onderzoeksinstellingen en universiteiten er hierdoor meer belang in zullen 

stellen onderzoekers uit andere lidstaten te ontvangen, en dat tevens een bijdrage zou 

worden geleverd tot de ontwikkeling van expertisecentra door het mogelijk te maken dat de 



meest attractieve programma's en instellingen meer onderzoekers aantrekken en hun 

economische situatie verbeteren; is van mening dat deze extra steun ten behoeve van de 

mobiliteit van onderzoekers een aanvulling dient te vormen op de bestaande regelingen voor 

de financiering van mobiliteit met middelen uit het programma Samenwerking en 

Capaciteiten van het FP7; 

11. wijst op de noodzaak om met name jonge onderzoekers te ondersteunen en te waarborgen 

dat zij hun beurs kunnen behouden wanneer zij op een andere plaats binnen de EU gaan 

werken; 

12. is van mening dat het regelgevingskader van de Gemeenschap inzake het vrij verkeer van 

onderzoekers binnen de EOR dusdanig dient te worden verbeterd dat de afgifte van visa en 

werkvergunningen voor onderdanen van derde landen wordt vergemakkelijkt; 

13. acht het noodzakelijk om specifieke maatregelen ter bevordering van een grotere 

participatie van vrouwen in alle onderzoeksactiviteiten in te voeren, wat voor een 

aanzienlijke toename moet zorgen van het aantal vrouwen dat voor een onderzoeksloopbaan 

kiest; 

14. is van mening dat de dalende belangstelling van scholieren voor een opleiding in de exacte 

wetenschappen en technologie nauw samenhangt met het gebrek aan coördinatie tussen de 

particuliere en de academische sector; verzoekt de lidstaten en de Commissie derhalve hun 

inspanningen ter bevordering van samenwerkingskaders tussen deze twee sectoren te 

versterken; 

15. roept de lidstaten op tot een onderlinge uitwisseling van ervaringen teneinde een coherente 

benadering te ontwikkelen ter bevordering van de participatie van gehandicapten in door de 

Gemeenschap gefinancierd onderzoek en ter verhoging van het aantal personen met een 

handicap dat een onderzoekscarrière begint en voortzet; 

16. is tevens van oordeel dat de overheidsinstanties, onderzoeksinstellingen en ondernemingen 

maatregelen dienen te bevorderen die gericht zijn op het combineren van werk en gezin; 

17. verzoekt de Commissie te onderzoeken hoe het wetenschappelijk onderricht in de EU op 

alle onderwijsniveaus kan worden verbeterd; betreurt het feit dat heel wat lidstaten kampen 

met een gebrek aan human resources in de O&O-sector (onderzoeks- en 

ontwikkelingssector) als gevolg van de afnemende belangstelling onder jongeren voor 

wetenschappelijke opleidingen en carrières; stelt derhalve voor om initiatieven in het leven 

te roepen die erop zijn gericht schoolkinderen vertrouwd te maken met laboratorium- en 

veldonderzoek; stelt bovendien voor om actieve en op onderzoek gerichte lesmethoden te 

bevorderen waarbij gebruik wordt gemaakt van observaties en experimenten, om 

uitwisselingsprogramma's voor docent/onderzoekers te creëren en om innovatieve 

opleidingsmethoden door regionale en lokale overheden te laten ondersteunen; is van 

oordeel dat snelle ontwikkelingen in de wetenschap ertoe kunnen leiden dat er een kloof 

ontstaat tussen de gewone burgers en het wetenschappelijk en technologisch onderzoek; is 

van oordeel dat het noodzakelijk is om de dialoog tussen wetenschap en samenleving te 

bevorderen en te ondersteunen en dat wetenschappers de resultaten van hun onderzoek 

daarom ook voor iedereen begrijpelijk en toegankelijk dienen te maken;  

18. wijst erop dat de sociale voorwaarden voor onderzoekers dienen te worden verbeterd door 

hun partners kansen op een baan te bieden en steun te verlenen bij het zoeken naar 



opvangmogelijkheden of scholen voor hun kinderen; 

Onderzoeksinfrastructuren van wereldklasse ontwikkelen 

19. verheugt zich over de vooruitgang in de ontwikkeling van onderzoeksinfrastructuren 

dankzij de aanneming van de routekaart van het Europees Strategieforum voor 

Onderzoeksinfrastructuren (ESFRI); meent echter dat de nieuwe faciliteiten en 

infrastructuren die de lidstaten op dit ogenblik ontwikkelen naast de door het ESFRI 

geïdentificeerde infrastructuren eveneens in de routekaart zouden moeten worden 

opgenomen; 

20. dringt erop aan nieuwe pan-Europese onderzoeksinfrastructuur alleen te financieren 

wanneer geen nationale infrastructuur van vergelijkbare kwaliteit bestaat die onderzoekers 

uit andere lidstaten even goede toegangsmogelijkheden biedt; 

21. benadrukt de belangrijke rol van de RPO's (onderzoek uitvoerende organisaties, Research 

Performing Organisations) in het Europese onderzoeksbestel, tezamen met de universiteiten 

en de onderzoek financierende agentschappen; verzoekt de Commissie om, in associatie met 

de regionale autoriteiten, zorg te dragen voor een zekere mate van samenwerking met de 

nationale agentschappen, universiteiten en RPO's in Europa, alvorens besluiten te nemen 

over een gemeenschappelijk beleid en een uitvoeringsplan; 

22. verzoekt de Commissie om voorstellen te doen voor een rechtskader dat bevorderlijk is voor 

de oprichting en exploitatie van belangrijke onderzoekorganisaties en -infrastructuur in de 

Gemeenschap en om te overwegen hierbij de bestaande Europese instellingen en 

overeenkomsten te betrekken, zoals de Europese Organisatie voor kernonderzoek (CERN), 

het Europees Ruimtevaartagentschap (ESA) en de Europese overeenkomst voor de 

ontwikkeling van kernfusie (EFDA), maar is van oordeel dat de intergouvernementele 

verdragen voor de tenuitvoering van deze organisaties hierbuiten moeten worden gehouden; 

23. beveelt tegelijkertijd aan de organen uit lidstaten die over een minder dynamische 

onderzoekssector, maar wel over het nodige onderzoekspotentieel beschikken, volledig te 

betrekken bij het proces van de opbouw van de pan-Europese onderzoeksinfrastructuur; 

24. is van mening dat financiering van O&O en informatietechnologie en bedrijfskapitaal 

betrokken moet worden bij de goedkeuringsprocessen voor grote onderzoeksinfrastructuren; 

25. erkent dat het ETI een belangrijke factor zal vormen voor de versterking van de 

onderzoeksinfrastructuur van de Europese Unie; 

26. verzoekt de Commissie de RPO's, universiteiten en agentschappen voor de financiering van 

onderzoek te ondersteunen teneinde hun capaciteit te verhogen en hun middelen in het 

kader van de totstandbrenging van de Europese Onderzoeksruimte te bundelen; is van 

mening dat de doelstelling is Europa tot wereldleider te maken op centrale 

wetenschappelijke gebieden; 

Onderzoeksinstellingen versterken 

27. betreurt dat uit de cijfers blijkt dat de uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling in de EU 

gemiddeld slechts 1,84% van het BBP uitmaken, tegen 2,68% in de VS en 3,18% in Japan 

en dat de uitgaven uiteenlopen van 0,39% in Roemenië en 0,4% in Cyprus tot 3,86% in 



Zweden; beklemtoont het belang van verhoging van de gemiddelde uitgaven en hogere 

uitgaven in sommige lidstaten; vestigt de aandacht op het belang van een betere oriëntatie 

van de verschillende inspanningen op het gebied van onderzoek en ontwikkeling in de Unie, 

in het bijzonder om de overgang naar de digitale economie te vergemakkelijken; meent dat 

dit van fundamenteel belang is voor het scheppen van de juiste voorwaarden om tot de 

kenniseconomie te komen waar in de strategie van Lissabon om wordt gevraagd; 

28. erkent het belang van de regionale dimensie van de EOR en is van oordeel dat de 

ontwikkeling van regionale clusters een belangrijk middel is om een kritische massa te 

bereiken, universiteiten, onderzoekinstellingen en industrie nader tot elkaar te brengen en 

Europese "centres of excellence" op te bouwen; is van mening dat  de programma's 

"Researchpotentieel" en "Kennisregio's" en de acties van de structuurfondsen tot 

bevordering van het onderzoek- en innovatiepotentieel  van de regio's ook moeten worden 

beschouwd als een belangrijke bijdrage tot het realiseren van de doelstellingen van FP7; 

29. onderstreept het belang van nationale en regionale contactpunten voor de versterking van 

het effect van de kaderprogramma's en pleit voor een intensievere samenwerking tussen die 

contactpunten; 

30. verzoekt de Commissie een Europees forum in het leven te roepen dat over een sterke 

nationale vertegenwoordiging, met inbegrip van nationale onderzoeksraden, beschikt en ten 

taak heeft grote pan-Europese onderzoeksinitiatieven te definiëren, te ontwikkelen en te 

steunen, en verzoekt haar tevens een gemeenschappelijk wetenschappelijk en technisch 

referentiesysteem te ontwikkelen om de resultaten van Europese onderzoeksprogramma's 

beter te benutten; meent dat het nuttig zou zijn een betrouwbaar systeem te ontwikkelen 

voor de validering van kennis en analyse-, controle- en certificatiemethodes, en een netwerk 

van excellentiecentra in de EU op te zetten; 

31. verzoekt de Commissie te waarborgen dat de netwerken van excellentie en de online 

onderzoekersgemeenschappen volledig bij elkaar aansluiten, door hun doelstellingen, 

uitvoeringsregels en financieringsregelingen nauwkeurig te omlijnen; 

32. verzoekt de Commissie een openbaar aanbestedingsbeleid te bevorderen dat de O&O-sector 

op EU-niveau ondersteunt door een consequenter gebruik van overheidsinstrumenten en -

middelen; 

33. is ingenomen met het initiatief inzake een Europees Handvest voor het gebruik van 

intellectuele eigendom van openbare onderzoeksinstellingen en universiteiten, dat door de 

Europese Raad ondersteund werd op zijn zitting van 21 en 22 juni 2007, vooropgesteld dat 

het in bruikbare regels uitmondt die met name rekening houden met de behoeften met 

betrekking tot de wetenschappelijke kennisproductie en –overdracht; 

34. vestigt de aandacht op de rol van kleine en middelgrote ondernemingen (KMO's) als 

onderzoeksorganen; acht het noodzakelijk om de participatie van KMO's in de 

onderzoekstaken op Europees niveau te vergroten, in lijn met de doelstelling om ten minste 

15% van de begroting van het FP7 voor KMO's te reserveren; 

35. is van oordeel dat toponderzoek strikt gebonden moet zijn aan innovatie; is derhalve van 

mening dat moet worden overwogen om concrete stappen te doen in de richting van de 

totstandbrenging van een volledig geïntegreerde Europese Onderzoeks- en Innovatieruimte; 



Kennis delen 

36. gelooft dat investeringen in infrastructuur, functionaliteit en initiatieven voor elektronische 

informatie-uitwisseling hebben geleid tot duidelijke verbeteringen in de verspreiding en het 

gebruik van wetenschappelijke informatie en dat de Berlijnse Verklaring inzake vrije 

toegang tot kennis op het gebied van de wetenschappen en menswetenschappen (Berlin 

Declaration on Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities) een voorbeeld 

is voor door het internet gecreëerde mogelijkheden voor experimenten met nieuwe 

modellen; onderstreept het belang van de eerbiediging van de keuzevrijheid en de 

intellectuele eigendom (IPR) van auteurs als het erom gaat ook in de toekomst collegiale 

toetsing van goede kwaliteit en een betrouwbare en veilige bewaring van het beoordeelde 

werk te waarborgen, en moedigt de stakeholders aan om het effect en de haalbaarheid van 

alternatieve modellen, zoals de ontwikkeling van Open Access, via gezamenlijke 

proefprojecten te evalueren; 

37. verleent zijn goedkeuring aan het door de Commissie gestimuleerde concept van "open 

innovatie", waarin de openbare sector en de privésector als volwaardige partners worden 

gezien die kennis moeten uitwisselen, op voorwaarde dat een eerlijk systeem wordt 

ontwikkeld dat voor een evenwicht zorgt tussen vrije toegang tot wetenschappelijke 

resultaten en het gebruik van die resultaten door de particuliere sector (eerlijk delen van 

kennis); is van mening dat het beginsel van een eerlijke en billijke financiële vergoeding 

voor het gebruik van openbare kennis door de industrie officieel dient te worden erkend; 

38. is er sterk van overtuigd dat de momenteel op het gebied van de IPR heersende 

rechtsonzekerheid en de daarmee verbonden hoge kosten in belangrijke mate bijdragen aan 

de fragmentatie van de onderzoeksinspanningen in Europa; verzoekt de Commissie 

derhalve een effectbeoordeling uit te voeren van de verschillende wetsinstrumenten die 

zouden kunnen worden toegepast om de bestaande belemmeringen bij de kennisoverdracht 

in de EOR te verminderen; merkt op dat naar behoren geoctrooieerde uitvindingen een 

belangrijke bron van kennis kunnen vormen en dat de wetgeving betreffende de 

bescherming van IPR, met inbegrip van het Europese octrooirecht, geen belemmering mag 

vormen voor kennisdeling; beklemtoont het vitale belang van het instellen van een 

Gemeenschapsoctrooi en een kwalitatief hoogstaand, kosteneffectief en innovatievriendelijk 

rechtsstelsel voor Europese octrooien in het kader waarvan de bevoegdheid van het Hof van 

Justitie van de Europese Gemeenschappen wordt gerespecteerd; neemt kennis van de 

mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad over verbetering van 

het octrooisysteem in Europa (COM(2007)0165); merkt op dat het daaruit voortvloeiende 

rechtskader zal voorzien in betere prikkels voor deelname van het bedrijfsleven aan 

onderzoek en de positie van innoverende bedrijven uit de EU op internationaal niveau zal 

versterken; 

39. verzoekt de Commissie om in samenwerking met de lidstaten een Europees forum in het 

leven te roepen waarbinnen de Europese en nationale bijdragen van het maatschappelijk 

middenveld in de discussie over wetenschap, onderzoek en technologie kunnen worden 

gecoördineerd; 

40. is in verband met de EOR van oordeel dat de capaciteiten van de Gemeenschappelijke 

centra voor onderzoek (GMO's) benut zouden moeten worden als kwalitatief hoogstaande, 

onafhankelijke en neutrale structuren op wetenschappelijk en technisch gebied, die de 

instellingen van de EU met gemeenschappelijke expertise kunnen bijstaan en steun kunnen 



verlenen bij de besluitvorming over zeer belangrijke kwesties (zoals de kwaliteit van het 

bestaan, voedselveiligheid, milieu, consumentenbescherming); 

41. is van oordeel dat de GMO's door hernieuwde ondersteuning en aanmoediging van hun 

activiteiten, gericht op een zo goed mogelijk gebruik van de voordelen die hun structuren 

bieden, tevens een belangrijke rol spelen waar het erom gaat reële Europese kansen te 

creëren op het gebied van de opleiding en mobiliteit van jonge onderzoekers; 

Onderzoeksprogramma's en prioriteiten optimaliseren 

42. acht het juist het beginsel van de wederzijdse openstelling van nationale programma's voor 

deelnemers uit andere lidstaten in praktijk te brengen omdat dit een stap vooruit zou 

betekenen in de uitwisseling van informatie over bestaande nationale programma's en omdat 

het een stimulans zou vormen voor de beoordeling van nationale onderzoeksactiviteiten 

door internationale panels; 

43. merkt op dat veel lidstaten – vooral die met minder goed ontwikkelde O&O-structuren – 

bang zijn voor een braindrain binnen de EU; vraagt om maatregelen die dit verhinderen 

door ervoor te zorgen dat de lidstaten elkaar met hun nationale onderzoeksbeleid aanvullen 

in plaats van beconcurreren, vooral ten einde de coördinatie van middelen te bevorderen en 

overlappingen en verbrokkeling ervan te voorkomen; 

44. meent dat het de moeite loont onderzoek te doen naar de mogelijkheden van het "variabele 

geometrie"-mechanisme, dat een geschikte methode lijkt om de uitvoering van thematische 

programma's voldoende flexibel te maken; 

45. onderstreept de noodzaak om te zorgen voor meer complementariteit tussen de Europese en 

de nationale financiering van onderzoek;  

46. gelooft dat de financiering van de openstelling van nationale onderzoeksprogramma's voor 

alle onderzoekers in de lidstaten in de eerste plaats zou moeten beginnen op het terrein van 

het fundamentele onderzoek of het zogenoemde grensverleggende onderzoek; 

47. merkt op dat plaatselijke en regionale autoriteiten een onderzoeksvriendelijk kader zouden 

moeten creëren en een grote bijdrage zouden moeten leveren aan de verwezenlijking van de 

EOR, dat dit zou kunnen worden bewerkstelligd met de hulp van Europese 

financieringsprogramma's zoals FP7 maar dat erkende, door de structuurfondsen 

gefinancierde programma's eveneens een grote stap voorwaarts zouden kunnen betekenen; 

is met name van oordeel dat het O&O-potentieel van regio's met een zwakkere 

wetenschappelijke structuur dringend moet worden vergroot door middel van een 

gecombineerd gebruik van structuurfondsen en middelen van FP7 alsmede door nationale 

en regionale investeringen, teneinde onder meer doeltreffend in te kunnen spelen op lokale 

behoeften aan maatschappelijk geïnitieerd onderzoek; 

48. merkt op dat de doelstellingen van de Lissabon-strategie niet verwezenlijkt kunnen worden 

wanneer de deelname van het bedrijfsleven in onderzoeksactiviteiten niet aanzienlijk 

toeneemt; verzoekt de Commissie actie te ondernemen om particuliere bedrijven sterker te 

prikkelen tot investeringen en deelname in onderzoek; onderschrijft de mening dat gewerkt 

moet worden aan een leidende rol van Europa in de technologie-intensieve markten, op 

basis van strikte normen voor de bescherming van de IPR; is van mening dat het in dit 

verband van belang is dat publiek-private partnerschappen binnen goed werkende markten 



worden uitgebreid; 

49. spoort de lidstaten aan om een optimale financiering te verzekeren van nationale en 

regionale onderzoeksactiviteiten die zijn beschreven in de operationele programma's en om 

de efficiënte uitwisseling van optimale praktijken en samenwerking tussen de regio's te 

waarborgen; stelt vast dat goede praktijken die efficiënt zijn in één regio, niet zonder 

wijziging kunnen worden getransponeerd naar welke andere regio dan ook; benadrukt 

daarom het specifieke karakter van de beoordeling op regionaal niveau op basis van 

betrouwbare, transparante en door iedereen aanvaarde indicatoren;  

50. benadrukt het belang van de ontsluiting van het onderzoekspotentieel van alle Europese 

regio's teneinde het concurrentievermogen van het Europese onderzoek te kunnen opvoeren; 

51. is van mening dat stappen moeten worden ondernomen om bestaande 

samenwerkingsvormen en -instrumenten te actualiseren en aan te passen aan de EOR-

doelstellingen; beveelt een verdere uitbouw aan van initiatieven zoals COST (Europese 

samenwerking op het gebied van het wetenschappelijk en technisch onderzoek) en 

EUREKA (pan-Europees netwerk voor marktgerichte, industriële O&O); 

52. erkent de rol die netwerken van excellentie bij de totstandbrenging van de EOR spelen op 

grond van een duurzame integratie waardoor de fragmentatie van onderzoeksinspanningen 

wordt vermeden; verzoekt de Commissie succesvolle netwerken te blijven steunen om dit 

doel te kunnen bereiken; 

53. onderstreept dat gerichte samenwerking op het gebied van O&O omvangrijke mondiale 

mogelijkheden zou kunnen bieden voor door Europa geleid O&O; dringt er daarom op aan 

dat nationale en regionale onderzoekssystemen worden verbonden met netwerken in Europa 

en daarbuiten, terwijl de samenhang van nationale en regionale onderzoeksprogramma's en 

de prioriteiten van de Europese belangen worden gewaarborgd, zoals met name het EIT; 

verzoekt de Commissie in dit verband het belang van ruimte- en streekwetenschappen voor 

de territoriale samenhang te erkennen, inzonderheid rekening houdend het 2013-programma 

van het European Spatial Planning Observation Network; is van mening dat territoriale 

samenwerking verder moet worden ontwikkeld als een middel om de kritische massa te 

bereiken en zich voor te bereiden op internationalisering; verzoekt de lidstaten derhalve om 

administratieve barrières die de samenwerking tussen kennisinstituten in verschillende 

landen belemmeren, weg te werken; raadt aan de open coördinatiemethode te gebruiken om 

de beste nationale praktijken op dit gebied met elkaar te vergelijken; 

54. acht een bredere aanpak noodzakelijk bij het vaststellen van prioriteiten  voor strategische 

besluiten ten aanzien van openbare financiering en is van oordeel  dat ondermeer de 

Europese platforms voor technologie en de gezamenlijke technologie-initiatieven bij de 

ontwikkeling van strategieën op lange termijn veel baat zouden hebben bij een sterkere 

participatie van openbare en particuliere organisaties, zoals universiteiten, RPO's en 

KMO's;  

55. benadrukt de noodzaak om de investeringen in O&O en de innovatie in Europa op te 

voeren; verwijst in dit verband naar de combinatie van de Europese territoriale agenda en de 

doelstellingen van Lissabon die zijn opgenomen in de strategische richtsnoeren voor het 

cohesiebeleid, die beide voorwaarden zijn voor de waarborging van de concurrentiekracht; 

benadrukt de noodzaak om de topdown benadering van de EOR te combineren met de 

bottom-up benadering van het regionale beleid; benadrukt de noodzaak van maatregelen om 



de coördinatie van onderzoeksactiviteiten en  programma's, zoals de Europese 

technologieplatformen en het EOR-NET-programma, te verbeteren; 

56. is van mening dat bij de opstelling van werkprogramma's en uitnodigingen tot het indienen 

van voorstellen in het kader van FP7 rekening dient te worden gehouden met de 

toekomstplanning en de strategische agenda's van de onderzoeksgemeenschap; 

Zich openstellen voor de rest van de wereld: internationale samenwerking op het gebied van 

wetenschap en technologie 

57. is van oordeel dat samenwerking op het gebied van onderzoek en ontwikkeling kan 

bijdragen tot de verwezenlijking van specifieke millenniumdoelstellingen voor 

ontwikkeling en acht het derhalve belangrijk het wetenschappelijke samenwerkingsbeleid 

van de EU af te stemmen op het buitenlandse beleid en de ontwikkelingshulpprogramma's 

van de EU; 

58. vraagt de Commissie om een versterking van de onderzoekssamenwerking ter 

aanmoediging van dialoog, vrede, veiligheid en economische en sociale ontwikkeling; 

gelooft dat meer samenwerking de EU bovendien in staat zal stellen iets te doen aan zulke 

belangrijke kwesties als duurzame regionale ontwikkeling, volksgezondheid, 

voedselveiligheid en klimaatverandering; 

59. verzoekt de Commissie maatregelen te initiëren, uit te voeren en te ondersteunen die gericht 

zijn op een grotere participatie van wetenschappers uit ontwikkelingslanden in 

internationale samenwerkingsprojecten op het gebied van wetenschap en O&O en ter 

bevordering van de toegang tot bestaande intellectuele eigendom op mondiaal niveau; 

beklemtoont dat het belangrijk is om in de EU ook onderzoekers uit derde landen aan te 

trekken, met name uit de Europese nabuurschapslanden, door onder meer een snellere 

omzetting van Richtlijn 2005/71/EG van de Raad van 12 oktober 2005 betreffende een 

specifieke procedure voor de toelating van onderdanen van derde landen met het oog op 

wetenschappelijk onderzoek1, waarbij ten volle rekening wordt gehouden met de behoeften 

van onderzoekers; steunt tevens het voorstel van de Commissie tot invoering van een 

blauwekaartsysteem, hetgeen van grote waarde zou zijn voor human resources in 

wetenschap en technologie waarop de richtlijn niet van toepassing is; 

60. wenst dat de EOR, gelet op haar openstelling voor de wereld, een bevoorrechte plaats 

toekent aan de ultraperifere gebieden, en aan de landen en gebieden overzee teneinde de 

voordelen en de rijkdommen van deze Europese of geassocieerde regio's te benutten, door 

deze gebieden op een coherente manier te betrekken bij de wetenschappelijke en 

technologische samenwerking, in het kader van "excellentie"; 

61. is van mening dat de nabuurlanden van de EU en landen die tot de geopolitieke prioriteiten 

van de EU behoren, zoals die van het Middellandse Zeegebied en Oost-Europa, Afrika en 

Latijns-Amerika, moeten worden aangemoedigd om deel te nemen aan de EOR door de 

verdere bevordering van akkoorden op het gebied van de wetenschappelijke en 

technologische samenwerking; 

62. is van mening dat de landen die tot de geopolitieke prioriteiten van de EU behoren, zoals 

die van het Middellandse Zeegebied, aangemoedigd moeten worden om deel te nemen aan 

                                                 
1 PB L 289 van 3.11.2005, blz. 15. 



een "bredere Europese onderzoeksruimte", die zijn coördinatieprogramma's, beginselen 

inzake kennisdeling en mobiliteit van onderzoekers geleidelijk aan uitbreidt in gebieden 

buiten de grenzen van de EU en de associatielanden; 

° 

°   ° 

63. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie. 


