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SUGGESTIES

De Begrotingscommissie verzoekt de ten principale bevoegde Commissie regionale 
ontwikkeling onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. onderstreept dat de Structuurfondsen en het Cohesiefonds een belangrijke rol spelen bij de 
tenuitvoerlegging van de doelstellingen van Lissabon, met name op het gebied van 
innovatie;

2. beschouwt de Structuurfondsen als een essentieel instrument om het innovatievermogen te 
schragen, met name om te komen tot samenhang en een vermindering van de 
economische discrepantie tussen de regio's; stelt voor om het voor onderzoek en innovatie 
uitgetrokken bedrag van de Structuurfondsen aanzienlijk te verhogen;

3. is bezorgd over het feit dat, hoewel de organen van de Europese Unie het cruciale belang 
van de bevordering van innovatie erkennen, de voor onderzoek en ontwikkeling 
uitgetrokken kredieten niet volstaan om te voldoen aan de daadwerkelijke behoeften van 
de Unie ten aanzien van het veilig stellen van haar concurrentievermogen;

4. erkent dat innovatie onontbeerlijk is voor het creëren van werkgelegenheid in Europa;

5. onderstreept de noodzaak te kunnen beschikken over een gedegen systeem van 
partnerschappen tussen de overheid en de particuliere sector ter aanvulling van de 
overheidsmiddelen die door de lidstaten en de Unie ter beschikking worden gesteld; 
constateert dat het welslagen van deze activiteiten in wezen zal afhangen van het met 
elkaar in contact brengen van de potentiële actoren;

6. onderstreept het belang van het verbeteren van de toegang van het MKB tot middelen uit 
de Structuurfondsen ten einde voor de Europese burger de kosten-/batenverhouding van 
de uitgaven van de Unie te verbeteren; is in dit verband van mening dat een grotere 
diversificatie van de financiering moet worden ondersteund en dat vooral moet worden 
gelet op de verdere ontwikkeling van het potentieel van risicokapitaal;

7. erkent de noodzaak van het creëren van innovatiecentra en -gebieden op regionaal niveau 
en de aansluiting ervan via netwerken op overeenkomstige structuren in andere regio's en 
lidstaten of derde landen.
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