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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. juicht de opvatting van de Commissie toe dat de regio’s betrokken moeten worden bij het 
opstellen en verwezenlijken van de nationale hervormingsprogramma’s, en roept de 
lidstaten op garant te staan voor een dergelijke deelname van de regio’s;

2. benadrukt dat het regionale niveau een sleutelrol speelt bij het bevorderen van innovatie, 
omdat innovatiestrategieën daar kunnen worden verwezenlijkt door een wisselwerking 
van ondernemingen - en in het bijzonder van het MKB - met leer- en technologiecentra, 
waarbij ook het maatschappelijk middenveld wordt betrokken;

3. is van mening dat er maatregelen moeten worden genomen opdat het MKB intensiever 
gaat deelnemen aan onderzoek en ontwikkeling, en betreurt het dat de mededeling 
dienaangaande geen concrete voorstellen bevat;

4. roept de verantwoordelijke actoren op regionaal niveau op innovatiebevordering tot een 
speerpunt van de operationele programma’s te maken en een belangrijk deel van de 
middelen uit de structuurfondsen te reserveren voor investeringen in kennis en innovatie 
om onder andere arbeidsplaatsen te creëren, en de neiging om weg te trekken tegen te 
gaan;

5. is het met de Commissie eens dat het “clusterbeleid” een belangrijk onderdeel van het 
innovatiebeleid van de lidstaten is, en verlangt dat clusters zowel in de stedelijke centra 
als in plattelandsgebieden worden bevorderd en grensoverschrijdend worden gevormd;

6. wijst nadrukkelijk op de problemen van de minder ontwikkelde regio’s particulier kapitaal 
voor investeringen aan te trekken en verlangt op het gebied van innoverende maatregelen 
een intensievere publiek-private samenwerking;

7. is van mening dat het nieuwe leidendemarktinitiatief vooral dient te worden gelanceerd op 
gebieden waar een hoog vraagpotentieel in minder ontwikkelde regio’s aanwezig is;

8. moedigt de verantwoordelijke regionale actoren aan ook experimentele en daarom 
riskante maatregelen uit structuurfondsen te financieren;

9. acht het noodzakelijk innoverende maatregelen beter te flankeren met 
voorlichtingscampagnes en verzoekt de Commissie haar inspanningen te intensiveren om 
initiatieven zoals JEREMIE meer bekendheid te geven in de regio’s;

10. acht het noodzakelijk maatregelen te nemen om het aantal met name vrouwelijke 
afgestudeerden van wetenschappelijke en technische opleidingen te verhogen.


