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BEKNOPTE MOTIVERING

De Europese Commissie zegt aan het begin van de toelichting: "Kennis staat centraal in de 
Lissabon-agenda, en onderbouwt alle elementen ervan. Onderzoek en technologie zijn, samen 
met onderwijs en innovatie, de componenten van de “kennisdriehoek”.

In de Communautaire Strategische Richtsnoeren verklaart de Commissie dat de 
wisselwerking tussen het cohesiebeleid enerzijds en het zevende kaderprogramma voor OTO 
en het kaderprogramma voor concurrentievermogen en innovatie anderzijds cruciaal is.

De structuurfondsen spelen een heel belangrijke rol bij het bevorderen van het onderzoek, met 
name op het gebied van het opbouwen en vernieuwen van infrastructuur en netwerken, 
innovatieve startups van bedrijven, en de modernisering van KMO's. In de volgende 
programmeringsperiode zal deze rol ongetwijfeld sterker worden, aangezien de activiteiten op 
alle beleidsterreinen worden aangepast aan en afgestemd op de vereisten van Lissabon en 
Goteborg.

Er is echter sprake van tweeledigheid tussen enerzijds het doel van het regionaal beleid om de 
verschillen tussen de rijkere en de armere regio's van de Unie te verminderen, een bijdrage te 
leveren aan het Lissabon-programma en de nationale hervormingsprogramma's ten uitvoer te 
brengen, en anderzijds het feit dat het onderzoek en de high-tech-activiteiten sterk 
geconcentreerd zijn in de kernregio's van de EU. Volgens de Commissie1 gaat ongeveer de 
helft van de overheidsuitgaven en particuliere uitgaven voor onderzoek naar slechts 30 regio's 
op een totaal van 254 regio's. De ongelijkheid tussen de regio's op het gebied van de 
onderzoekuitgaven van de bedrijven is zelfs nog veel groter.

Het is gemakkelijk om deze verschillen uit te leggen als volkomen tegenstrijdig, maar dit is 
een vergissing. De twee beleidsvormen vullen elkaar nl. aan en dit wordt duidelijk wanneer 
men bedenkt dat het Europese onderzoekbeleid in het algemeen tot doel heeft ervoor te 
zorgen dat Europa een vooraanstaande positie inneemt en blijft innemen op het gebied van de 
wetenschappelijke uitvindingen en de geavanceerde technologie. Gezien deze doelstellingen 
moet er bij investeringen ten behoeve van de centra voor toponderzoek rekening worden 
gehouden met het feit dat deze centra ook afhankelijk zijn van de infrastructuur en de 
menselijke hulpbronnen, het beleidsklimaat en het investeringsniveau van de bedrijven, en dat 
ze ontwikkeld kunnen worden door middel van grensoverschrijdende samenwerking.

Aan de andere hand hanteren de regionale beleidsmakers tegengestelde criteria bij het 
beslissen of en hoe de financiële middelen besteed moeten worden voor onderzoek. Het is niet 
nodig dat er twee of meer landen bij betrokken worden, het is niet nodig dat de desbetreffende 
onderzoekcentra tot de topinstituten of -organisaties van Europa behoren. Er kan zelfs gezegd 
worden dat hier het tegenovergestelde geldt. Uit regionaal oogpunt zouden onderzoekcentra 
die een achterstand hebben wegens jarenlang gebrek aan investeringen en verouderde 
voorzieningen, juist in aanmerking moeten komen voor meer regionale steun om hen in staat 
te stellen de achterstand in te halen ten opzichte van de verder gevorderde regio's; dit 
fundamentele beginsel pleit tegen elke fusie of het door elkaar gebruiken van het voor 

  
1 Commissie memo nr. 05/209 van 15 juni 2005
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onderzoek bestemde geld uit het regionaal fonds en het onderzoekbudget zelf. Volgens uw 
rapporteur is het absoluut noodzakelijk de twee budgets gescheiden te houden om de twee 
doelstellingen van te Unie te kunnen realiseren, nl. enerzijds het garanderen van de 
vooraanstaande positie van het Europese onderzoek in de algemene economische context en 
anderzijds het steunen van de regio's met een onderzoekpotentieel teneinde hun prestaties te 
verbeteren door middel van gerichte investeringen. Deze tweeledige aanpak zal de Unie in 
staat stellen het aantal topcentra uit te breiden en daardoor het vermogen van het Europese 
onderzoek te vergroten om bij te dragen tot het herstructureren van de Europese economie, het 
scheppen van duurzame werkgelegenheid en het zorgen voor een schoon en duurzaam milieu.
Daarom is uw rapporteur van mening dat de huidige begrotingsstructuur ongewijzigd moet 
blijven, omdat deze structuur ervoor garant staat dat de regio's met een achterstand, vooral in 
de nieuwe lidstaten maar niet alleen daar, optimale steun krijgen op dit belangrijke gebied.

Het voorstel van de EG-Commissie voor het zevende kaderprogramma is gebaseerd op vier 
pijlers, nl. samenwerking, ideeën, mensen en capaciteiten. Het laatstgenoemde punt, waarvoor 
in de begroting 7,536 miljard euro is uitgetrokken, is van fundamenteel belang voor het 
regionaal beleid, omdat dit programma specifieke maatregelen omvat die gericht zijn op:

• onderzoekinfrastructuren
• onderzoek ten behoeve van KMO's
• kennisregio's
• onderzoekpotentieel in de convergentieregio’s
• wetenschap in de maatschappij
• internationale samenwerkingsactiviteiten

Gezien de uitbreiding van de Unie en de onmiddellijke effecten ervan op de verdeling van de 
rijkdom in de gehele Unie en op de geografische spreiding van de topcentra voor onderzoek, 
is het van fundamenteel belang maatregelen te treffen die gericht zijn op het ontwikkelen van 
of investeren in het onderzoekpotentieel van de convergentieregio's.
Acties op dit gebied zijn gericht op steun voor:

• Transnationale wederzijdse detacheringen van onderzoekspersoneel in de 
convergentieregio’s

• De aanschaf en ontwikkeling van onderzoeksuitrusting in geselecteerde centra
• De organisatie van workshops en conferenties om kennisoverdracht te 

vergemakkelijken
• “Evaluatiefaciliteiten” via welke elk onderzoekscentrum in de convergentieregio’s een 

internationale onafhankelijke deskundige evaluatie van het niveau van hun algemene 
onderzoekskwaliteit en –infrastructuren kan verkrijgen.

Voor dit onderdeel is in totaal 558 miljoen euro toegewezen, een bedrag dat het grootste 
aandeel vormt van de onderzoekgelden die beschikbaar zijn voor de regio's.

De voorgestelde steun noopt uw rapporteur echter tot het maken van de volgende opmerking:

De ontwikkeling van kennisregio's door het aanmoedigen en ondersteunen van de oprichting 
van 'regionale door onderzoek aangestuurde clusters' kan verkeerd geïnterpreteerd worden. 
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Zoals hierboven uiteengezet, is het idee van door onderzoek aangestuurde clusters gebaseerd 
op het beginsel van excellentie van het EU-onderzoeksbeleid. Het bestaan van dergelijke 
clusters kan een indirecte invloed hebben op de nagestreefde doelstellingen van het regionaal 
beleid van de EU en dus zouden de kennisregio's dit beginsel van excellentie steunen door 
beleidsonderricht en advies over de ontwikkeling van clusters in alle regio's.

De kernactiviteiten die erop gericht zijn om de regio's te laten profiteren van de doelstelling 
'regionaal concurrentievermogen en werkgelegenheid' in het kader van de voorgestelde 
nieuwe verordeningen voor de structuurfondsen, hebben nog steun nodig om de ontwikkeling 
van de onderzoekcapaciteiten te kunnen voortzetten die vele regio's met succes hadden gestart 
toen zij de status van doelstelling 1 hadden uit hoofde van de huidige verordeningen en vooral 
profiteerden van de steun aan de KMO's.

In het zevende kaderprogramma is ingezien dat het noodzakelijk is de innovatiecapaciteit van 
de Europese KMO's te vergroten en de bijdrage van deze ondernemingen aan de ontwikkeling
van nieuwe op de technologie gebaseerde producten en markten te versterken door deze 
bedrijven te helpen om de onderzoekactiviteiten uit te besteden, hun onderzoekinspanningen 
te verhogen, hun netwerken uit te breiden, de onderzoekresultaten beter te exploiteren en 
technologische knowhow te verwerven.

Op het gehele gebied van de wetenschap en de technologie zullen speciale acties worden 
uitgevoerd om de KMO's te ondersteunen met behulp van financiële middelen die via twee 
wegen worden toegekend:

• onderzoek ten behoeve van KMO's met het doel kleine groepen van innovatieve 
KMO's te helpen bij het oplossen van gemeenschappelijke of complementaire 
technologische problemen

• onderzoek voor verenigingen van KMO's.

Hiervoor is een bedrag van 1,914 miljard euro uitgetrokken.

Het programma concurrentievermogen en innovatie zal ook steun verlenen aan netwerken van 
bemiddelende instanties en nationale actieprogramma's om de deelneming van KMO's aan het 
kaderprogramma aan te moedigen en te vergemakkelijken; in alle onderdelen van het zevende 
kaderprogramma wordt de deelneming van de KMO's aangemoedigd en wordt rekening 
gehouden met hun behoeften. Coördinatie tussen het zevende kaderprogramma en het 
programma concurrentievermogen en innovatie zou moeten zorgen voor een regionaal 
hefboomeffect van de onderzoekresultaten. 

Uw rapporteur is tevens van mening dat het zevende kaderprogramma ook onderzoek zou 
moeten omvatten naar talrijke aspecten van de stadsontwikkeling.

Hoewel de rapporteur algemeen bezien tevreden is over het voorstel van de Commissie, is hij 
van mening dat elke vermindering van het globale budget voor de O&O-activiteiten van de 
EU, of het nu in het kader van het zevende kaderprogramma is of in het kader van het 
regionaal beleid van de EU, absoluut ongewenst is, omdat O&O op de lange termijn zeer 
belangrijk is voor de economische groei van de regio's, de lidstaten en de EU in haar geheel.
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Desondanks is uw rapporteur van mening dat de volgende verbeteringen kunnen worden 
aangebracht:

AMENDEMENTEN

De Commissie regionale ontwikkeling verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 
industrie, onderzoek en energie onderstaande amendementen in haar verslag op te nemen:

Door de Commissie voorgestelde tekst1 Amendementen van het Parlement

Amendement 1
Artikel 2, punt 2, alinea 1 bis

Het transnationaal verband is niet van 
toepassing op activiteiten die bedoeld zijn 
om de convergentieregio's of de regio’s die 
onderhevig zijn aan de
statistische effecten, te ondersteunen bij het 
verbeteren van hun onderzoekcapaciteiten 
en -infrastructuur.

Amendement 2
Bijlage I, I Samenwerking, alinea 10

Teneinde de verspreiding en het gebruik van 
de voortbrengselen van het EU-onderzoek te 
versterken wordt de verbreiding van kennis 
en de overdracht van resultaten, ook onder 
de beleidsmakers, ondersteund op alle 
thematische gebieden, inclusief via de 
financiering van netwerkinitiatieven, 
seminars en evenementen, bijstand door
externe deskundigen en informatie- en 
elektronische diensten met name CORDIS. 
Acties ter ondersteuning van innovatie 
vinden plaats onder het programma 
Concurrentievermogen en innovatie. Steun 
wordt eveneens verleend voor initiatieven 
die gericht zijn op het aangaan van de 

Teneinde de verspreiding en het gebruik van 
de voortbrengselen van het EU-onderzoek te 
versterken wordt de verbreiding van kennis 
en de overdracht van resultaten, ook onder 
de beleidsmakers, ondersteund op alle 
thematische gebieden, inclusief via de 
financiering van netwerkinitiatieven, 
seminars en evenementen, bijstand door 
externe deskundigen en informatie- en 
elektronische diensten met name CORDIS. 
Acties ter ondersteuning van innovatie 
vinden plaats onder het programma 
Concurrentievermogen en innovatie. Steun 
wordt eveneens verleend voor initiatieven 
die gericht zijn op het aangaan van de 

  
1 Nog niet in het PB gepubliceerd.
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dialoog over wetenschappelijke 
vraagstukken en onderzoeksresultaten met 
een breed publiek buiten de 
onderzoekswereld, en op het gebied van 
wetenschapscommunicatie en -onderwijs. Er 
wordt rekening gehouden met ethische 
beginselen en genderaspecten.

dialoog over wetenschappelijke 
vraagstukken en onderzoeksresultaten met 
een breed publiek buiten de 
onderzoekswereld, en op het gebied van 
wetenschapscommunicatie en -onderwijs. Er 
wordt rekening gehouden met ethische 
beginselen en genderaspecten. Behalve de 
instanties van de lidstaten zouden ook de 
regionale instanties gegevens moeten 
ontvangen over de vraag welke organisaties 
op hun grondgebied hiervoor in 
aanmerking komen en deelnemen, als 
stimulans voor het hanteren van een 
strategische aanpak van het zevende 
kaderprogramma, met inbegrip van het 
verspreiden van de economische voordelen, 
het zorgen voor complementariteit met de 
regionale programma's en het uitwisselen 
van expertise betreffende het programma.

Amendement 3
Bijlage I, I Samenwerking, Thema's, 8. Sociaal-economische wetenschappen en 

geesteswetenschappen, Activiteiten, alinea 7 bis (nieuw)

• Stedelijk onderzoek met het oog op: 
een beter inzicht in de thematische 
(milieu, vervoer, sociale en 
economische vraagstukken) en 
ruimtelijke (stedelijk, regionaal) 
interacties in de stad; het 
ontwikkelen van (1) innovatieve 
planningsmechanismen voor het 
aanpakken van de problemen op 
een geïntegreerde en duurzame 
wijze en (2) innovatieve 
bestuursprocédés om de participatie 
van de burgers en de samenwerking 
tussen de overheid en de 
particulieren te vergroten; een beter 
inzicht in de rol van de Europese 
steden in een globale context 
(concurrentievermogen van de 
steden); het ondersteunen van de 
plaatselijke instanties bij het 
verbeteren van de sociale 
samenhang en de bestrijding van de 
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uitsluiting in steden waar de 
ongelijkheden groter worden 
ondanks de economische 
ontwikkeling. 

Amendement 4
Bijlage I, IV Capaciteiten, Kennisregio's, Activiteiten, alinea 2 bis (nieuw)

Deze synergie is niet bedoeld voor de 
financiering van dezelfde subsidiabele 
uitgaven en moet het gedecentraliseerde 
beheer van het distributiemechanisme van 
het regionaal beleid van de EU 
veiligstellen. De subsidiëring van 
onderzoek en innovatie door de 
structuurfondsen zal geconcentreerd 
worden op (1) onderzoekinfrastructuur 
(innovatiecentra, technologieparken, enz.), 
(2) innovatieve projecten (overdracht van 
technologie, informatietechnologieën, 
startups en toegepast-onderzoekprojecten) 
en (3) het innovatieklimaat (subsidiëring 
van kleine en middelgrote ondernemingen 
die niet onder het zevende 
kaderprogramma en het programma 
Concurrentievermogen en Innovatie 
vallen). 

Amendement 5
Bijlage I, IV Capaciteiten, Onderzoekspotentieel, Activiteiten, alinea 1, stip 4 bis (nieuw)

• Begeleiding van regio's met een 
laag onderzoeksprofiel door regio's 
met een hoog ontwikkeld 
onderzoeksprofiel.

Amendement 6
Bijlage I, IV Capaciteiten, Onderzoekspotentieel, Activiteiten, alinea 2 bis (nieuw)

Er wordt ook gestreefd naar synergie met 
het programma Concurrentievermogen en 
Innovatie teneinde de regionale 
commercialisering van O&O te bevorderen 
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in samenwerking met de industrie.

Amendement 7
Bijlage III, Financieringssystemen, Acties onder contract, punt b), alinea 3

Naast directe financiële steun voor de 
deelnemers zal de Gemeenschap via de 
“risicodelende financieringsfaciliteit” hun 
toegang verbeteren tot EIB-leningen door 
het verstrekken van een subsidie aan de 
bank. De communautaire subsidie wordt 
door de bank naast de eigen middelen 
gebruikt ter dekking van de voorziening en 
kapitaalallocatie voor haar 
leningfinanciering. Behoudens en in 
overeenstemming met modaliteiten die 
moeten worden vastgesteld bij de 
verordening ingevolge artikel 167 van het 
Verdrag en de besluiten van de Raad tot 
vaststelling van de specifieke programma’s, 
zal dit mechanisme EIB-leningen op ruimere 
schaal voor Europese OTO-acties (zoals 
gezamenlijke technologie-initiatieven, grote 
projecten inclusief Eureka-projecten, en 
nieuwe onderzoeksinfrastructuren) mogelijk 
maken.

Naast directe financiële steun voor de 
deelnemers zal de Gemeenschap via de 
“risicodelende financieringsfaciliteit” hun 
toegang verbeteren tot EIB-leningen door 
het verstrekken van een subsidie aan de 
bank. De communautaire subsidie wordt 
door de bank naast de eigen middelen 
gebruikt ter dekking van de voorziening en 
kapitaalallocatie voor haar 
leningfinanciering. Behoudens en in 
overeenstemming met modaliteiten die 
moeten worden vastgesteld bij de 
verordening ingevolge artikel 167 van het 
Verdrag en de besluiten van de Raad tot 
vaststelling van de specifieke programma’s, 
zal dit mechanisme EIB-leningen op ruimere 
schaal voor Europese OTO-acties (zoals 
gezamenlijke technologie-initiatieven, grote 
projecten inclusief Eureka-projecten, en 
nieuwe onderzoeksinfrastructuren) mogelijk 
maken. Regionale ontwikkelaars moeten 
geraadpleegd worden over de ontwikkeling 
van deze “risicodelende 
financieringsfaciliteit” teneinde 
particuliere investeringen in O&O-
projecten te stimuleren.


