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Om: Synergier for forskning og innovation mellem Horisont 2020, samhørighedspolitikken og 
andre EU-finansieringsprogrammer 

Kommissionen vedtog i december 2015 i medfør af artikel 16, stk. 3, meddelelsen om maksimering af 
bidraget fra de europæiske struktur- og investeringsfonde til EU's vækststrategi, investeringsplanen og 
Kommissionens prioriteter indtil 2020. Beløbet af midler til det tematiske mål nr. 1 "forskning og 
innovation", 43 mia. EUR, er højere end nogensinde før. Oplysningerne om samhørighedspolitikkens 
synergier med andre midler som f.eks. Horisont 2020 er imidlertid undervurderet i denne rapport. Da 
den egentlige forordning op til 2020 var under forhandling, indførte Parlamentet endvidere 
"Udbredelse af topkvalitet og udvidelse af deltagerkredsen" og "vejen til topkvalitet" som nye 
budgetposter med henblik på at forbedre synergierne og samarbejdet inden for forskning og 
innovation. 

1. Hvad er Kommissionens specifikke vurdering af resultaterne af synergierne som formuleret i 
Horisont 2020 og samhørighedsforordningerne, herunder under den fælles strategiske ramme, 
bilaget til forordningen om fælles bestemmelser inden for samhørighedspolitikken. 

2. Hvilke synergiaktiviteter udføres af de fælles teknologiinitiativer for at opfylde deres mål, og på 
hvilken måde inddrager Kommissionen direkte fællesforetagenderne i drøftelserne og 
udvekslingerne med medlemsstaterne vedrørende synergier mellem Horison 2020 og deres 
intelligente specialiseringer under ESI-fondene?  

3. Hvad er resultaterne af forudgående (kapacitetsopbygning, nationale/regionale F&U-systemer) og 
efterfølgende (innovation/marked) foranstaltninger i de operationelle programmer 2014-2020? 
Hvilke impulser giver man rent faktisk for at støtte disse synergier mellem alle de forskellige 
fonde? Hvilken rolle spiller kvalitetsmærket? 

4. Er Kommissionen villig til at forelægge en meddelelse om gennemførelsen af ESI-fondenes 
synergier med Horisont 2020, Galileo/Copernicus, Den Europæiske Fond for Strategiske 
Investeringer (EFSI) og andre europæiske innovationsfonde? 

5. Er Kommissionen villig til at oprette et overvågningssystem for at spore resultater af synergierne 
og identificere bedste praksis som vedtaget i forordningerne for 2014-2020? 
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