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FORSLAG

Regionaludviklingsudvalget opfordrer Udvalget om Industri, Forskning og Energi, som er 
korresponderende udvalg, til at indarbejde følgende forslag i det beslutningsforslag, det 
vedtager:

1. glæder sig over, at det efter Kommissionens opfattelse er nødvendigt, at regionerne 
inddrages i udarbejdelsen og gennemførelsen af de nationale reformprogrammer;
opfordrer medlemsstaterne til at offentliggøre oplysninger om retningslinjerne for de 
nationale reformprogrammer med henblik på at sikre tidlig deltagelse, navnlig ved i 
højere grad at tilpasse programmerne efter de lokale behov, gennem en mere intens 
dialog mellem Kommissionen, medlemsstaterne og regionerne, gennem en klarere og 
mere decentraliseret ansvarsdeling og gennem et forbedret samspil inden for selve 
regionerne;

2. erkender, at samhørighedspolitikken udgør et enestående bidrag til opfyldelsen af
Lissabon-målene, især som følge af øremærkningen af midler fra strukturfondene med 
henblik på at forfølge disse mål, og understreger, at aktørerne på lokalt og regionalt plan
har en vigtig rolle at spille ved fremme af innovation, hvilket også afspejles i det syvende 
rammeprogram for forskning og udvikling og det første rammeprogram for 
konkurrenceevne og innovation, eftersom innovationsstrategier kan iværksættes på lokalt 
og regionalt plan via samspil mellem virksomheder, især smv'er, universiteter og 
uddannelses- og teknologicentre, i samarbejde med civilsamfundet;

3. er opmærksom på de vanskeligheder, som nystartede virksomheder møder i forbindelse 
med at få adgang til risikokapital, og understreger betydningen af skattebegunstigelser og 
andre incitamenter i den henseende;

4. opfordrer de ansvarlige aktører på regionalt plan til at skabe gunstige betingelser og at 
gøre fremme af innovation til et vigtigt punkt i de operationelle programmer og at afsætte
en betydelig del af midlerne fra strukturfondene til investeringer inden for viden og 
innovation og yderligere uddannelse, som bl.a. vil bidrage til at skabe arbejdspladser, 
forbedre beskæftigelsesegnetheden og imødegå tendenserne til "hjerneflugt" og 
affolkning; opfordrer også medlemsstaterne til at støtte denne indsats gennem offentlige 
investeringer i videregående uddannelsesinstitutioner med henblik på at fremme den 
enkeltes talenter;

5. er enig med Kommissionen i, at "klyngepolitik" udgør et vigtigt element i 
medlemsstaternes innovationspolitik, og opfordrer aktører, især på regionalt og lokalt 
plan, til at fremme "klynger" såvel som centre for innovation og teknologi i byområder og 
i landdistrikter, således at der skabes balance mellem de forskellige regioner;

6. understreger i denne forbindelse betydningen af at oprette forvaltningsstrukturer for at 
forbedre samarbejdet mellem de forskellige aktører i en "klynge" og anmoder om, at 
"klynger" målrettes til også at omfatte tværnationale aktiviteter, idet erfaringerne fra EU-
regioner med etablerede grænseoverskridende strukturer og sociale netværk udnyttes;

7. understreger, at landdistrikter og randområder ikke må lades i stikken og skal tilskyndes 
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og hjælpes til at udvikle økoinnovation og landbrugsturisme;

8. gør opmærksom på, at de mindre udviklede regioner har svært ved at tiltrække privat 
kapital til investeringer, og opfordrer medlemsstaterne såvel som aktørerne på lokalt og 
regionalt plan til i større omfang at gøre brug af EIB's lånefaciliteter og fremme og styrke 
offentlig-private partnerskaber som et led i innovationsforanstaltningerne under særlig 
hensyntagen til bedste praksis og opnåelse af fuld valuta for offentlige midler;

9. mener, at det nye lead market-initiativ, som bør koncentreres specielt omkring 
udviklingen og markedsføringen af nye innovative produkter og tjenesteydelser skal 
iværksættes på især de områder, hvor der findes et højt efterspørgselspotentiale, samtidig 
med at det sikres, at de mindre udviklede regioner ikke lades i stikken;

10. gør opmærksom på, at medlemsstaterne på ingen måde endnu har udtømt mulighederne 
helt for støtte på området for miljøinnovation, og påpeger endnu engang, at innovative 
miljøteknologier kan give EU en betydelig konkurrencefordel i hele verden;

11. tilskynder de ansvarlige aktører på regionalt plan til også at lade eksperimentelle og 
dermed risikofyldte foranstaltninger omfatte af støtte fra strukturfondene;

12. finder det nødvendigt, at innovationsforanstaltningerne følges bedre op via 
informationskampagner, og understreger behovet for at udveksle informationer fra 
afsluttede projekter; henstiller samtidigt, at der drages lære af ukorrekte procedurer i 
mislykkedes projekter, og at der advares mod lignende fejltagelser i andre EU-regioner;

13. mener, at støtte til de europæiske informationscentre også på regionalt plan kan være med 
til at sikre gennemsigtig adgang til information for civilsamfundet og erhvervslivet som 
helhed, og at hurtig adgang til relevant information er en nøglefaktor for innovative 
aktiviteter, og at sådanne centre således kan blive et aktiv for udvidelsen af samarbejdet 
inden for de nationale grænser og i forbindelse med grænseoverskridende samarbejde;

14. finder det nødvendigt, at der på EU-plan og på regionalt og lokalt plan træffes 
foranstaltninger til at øge antallet af studerende, især kvinder, som afslutter et studium 
inden for naturvidenskab, ingeniørvidenskab og teknologi med en eksamen, også inden 
for primær forskning og især gennem anvendelse af programmet "Mennesker", som er 
indarbejdet i det syvende rammeprogram, gennem støtte til stipendier, legater og andre 
incitamenter og ved at tilskynde kvinder til gennem mentorprojekter og andre former for 
støtte at etablere innovative virksomheder;

15. mener, at der er behov for at opbygge forsknings- og udviklingsinfrastrukturer, som er en 
betingelse for at udvikle og fastholde videnskabsfolk og forskere i navnlig fjerntliggende 
regioner; mener, at et økonomisk bidrag fra det syvende rammeprogram og fra 
strukturfondene til forbedring af forskningsinfrastrukturen i samhørighedsregioner med et 
stort forskningspotentiale ville være en effektiv investering, såfremt resultaterne af 
videnskabs- og forskningsaktiviteterne fører til innovative produkter og tjenesteydelser;

16. anmoder Kommissionen om i betragtning af de betydelige finansielle investeringer, der er 
blevet foretaget af EU, at evaluere de opnåede resultater ved at vurdere projekternes og 
foranstaltningernes kvalitet, kvantitet og finansielle aspekter, som i løbet af en vis tid 
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bidrager til at gøre de fremtidige foranstaltninger mere effektive;

17. mener, at en forudsætning for innovativ kapacitetsopbygning i EU er gratis eller 
fordelagtig adgang til bredbånd, som er med til at fremme videnbaserede virksomheder;

18. opfordrer Kommissionen, medlemsstaterne og de regionale og lokale myndigheder til at 
sikre almen adgang til arbejde, der er baseret på informations- og 
kommunikationsteknologi, med henblik på at fremme e-læring og e-arbejde generelt;

19. minder om, at det er vigtigt at finansiere fysiske og teknologiske infrastrukturer af høj 
kvalitet for at tiltrække investeringer og fremme arbejdskraftens mobilitet.
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