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FÖRSLAG

Utskottet för regional utveckling uppmanar utskottet för industrifrågor, forskning och energi
att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet välkomnar kommissionens uppfattning att regionerna skall göras 
delaktiga i utarbetandet och genomförandet av de nationella reformprogrammen. 
Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att offentliggöra informationen om riktlinjerna för 
de nationella reformprogrammen och säkra ett tidigt deltagande, särskilt genom bättre 
anpassning av programmen till lokala behov, en förstärkt dialog mellan kommissionen, 
medlemsstaterna och regionerna, en tydligare och mer decentraliserad ansvarsfördelning 
och en förbättrad interaktion inom själva regionerna.

2. Europaparlamentet noterar att sammanhållningspolitiken på ett unikt sätt bidrar till
genomförandet av Lissabonmålen, främst därför att strukturfondsmedel öronmärkts för att 
uppnå dem. Det lokala och regionala planet har en nyckelroll i främjandet av innovation. 
Detta speglas också i det sjunde ramprogrammet för forskning och utveckling och i det 
första ramprogrammet för konkurrenskraft och innovation, eftersom innovationsstrategier 
kan genomföras lokalt och regionalt genom samarbete mellan företag (särskilt små och 
medelstora), universitet och utbildnings- och teknikcenter, i partnerskap med det civila 
samhället.

3. Europaparlamentet noterar nystartade företags svårigheter att få tillgång till riskkapital
och framhåller värdet av skattelättnader och andra stimulansåtgärder i detta avseende.

4. Europaparlamentet uppmanar berörda regionala och lokala aktörer att skapa gynnsamma 
villkor och betona innovationsfrämjande i de operativa programmen samt att satsa en 
betydande andel av strukturfondsmedlen på investeringar i kunskap, innovation och 
vidareutbildning, vilket bland annat kommer att skapa nya arbetstillfällen, öka 
anställbarheten och motverka de trender som innebär kunskapsflykt och avfolkning. 
Medlemsstaterna uppmanas att stödja detta genom ytterligare offentliga investeringar i 
institutioner för högre utbildning med målet att främja individuella begåvningar.

5. Europaparlamentet håller med kommissionen om att klustersatsningar är ett viktigt inslag i
medlemsstaternas innovationspolitik och uppmanar aktörerna – i synnerhet på lokal och 
regional nivå – att främja kluster, innovation och teknikcenter i städer och på landsbygden 
på ett sätt som gör det möjligt att nå en balans mellan olika regioner.

6. Europaparlamentet understryker i detta sammanhang behovet av att skapa 
ledningsstrukturer för att förbättra samarbetet mellan olika aktörer inom ett kluster. 
Kluster bör även vara inriktade på gränsöverskridande verksamhet och framförallt utnyttja 
Euroregionernas erfarenhet och etablerade gränsöverskridande strukturer och sociala 
nätverk.

7. Europaparlamentet betonar att landsbygden och perifera områden inte får lämnas på 
efterkälken, och att dessa måste uppmuntras till och få hjälp att utveckla miljöinnovation 
och agroturism.
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8. Europaparlamentet framhåller svårigheterna för mindre utvecklade regioner att få tag på
privat kapital till investeringar och uppmanar medlemsstaterna och regionala och lokala 
aktörer att bättre utnyttja Europeiska investeringsbankens låneinstrument samt att främja 
och stärka offentlig-privata partnerskap för innovationsåtgärder, med särskild tonvikt på 
bästa metoder och effektiv användning av allmänna medel.

9. Europaparlamentet anser att de nya initiativen för förstegsmarknader, som särskilt bör
inriktas på att skapa och marknadsföra nya och innovativa produkter och tjänster, 
framförallt skall inledas inom områden där det finns en hög efterfrågepotential. Samtidigt 
bör man se till så att mindre utvecklade regioner inte hamnar på efterkälken.

10. Europaparlamentet noterar att medlemsstaterna långtifrån har utnyttjat alla möjligheter till 
stöd inom området miljöinnovationer och påpekar än en gång att innovativa miljötekniker 
kan ge en betydande global konkurrensfördel.

11. Europaparlamentet uppmuntrar de ansvariga regionala aktörerna att genom 
strukturfonderna också finansiera experimentella och därmed riskfyllda åtgärder.

12. Europaparlamentet anser att innovationsåtgärder i större utsträckning bör åtföljas av 
informationskampanjer och betonar behovet av att utbyta information som erhållits från 
slutförda projekt. Samtidigt bör man dra lärdom av felaktiga metoder som tillämpats i
misslyckade projekt och varna för liknande misstag i andra regioner inom EU.

13. Europaparlamentet anser att stöd till europeiska informationscenter också på regional nivå 
bidrar till att ge det civila samhället och det breda näringslivet tillgång till överskådlig 
information. Relevant och snabb information är en nyckelfaktor för innovativ verksamhet
och sådana center kan därför vara en tillgång genom att leda till ett fördjupat samarbete 
inom nationella gränser samt i samband med gränsöverskridande samarbete.

14. Europaparlamentet anser att det behövs åtgärder på både EU-nivå och regional och lokal 
nivå för att öka antalet personer som tar examen eller bedriver grundforskning i 
naturvetenskap, ingenjörsvetenskap och teknik, i synnerhet antalet kvinnor, och att 
programmet ”Människor” i det sjunde ramprogrammet för forskning, teknisk utveckling 
och demonstration bör användas för att uppnå detta mål.

15. Europaparlamentet anser att man behöver utveckla infrastruktur för forskning och 
utveckling, vilket särskilt i avlägsna regioner är ett nödvändigt villkor för att kunna 
utbilda och behålla vetenskapsmän och forskare. Ett ekonomiskt bidrag från sjunde 
ramprogrammet och strukturfonderna i syfte att förbättra forskningsinfrastrukturen i 
sammanhållningsområden med stor forskningspotential skulle vara en effektiv investering, 
om resultaten av verksamheten inom vetenskap och forskning leder till innovativa 
produkter och tjänster.

16. Mot bakgrund av EU:s stora ekonomiska investeringar uppmanar Europaparlamentet 
kommissionen att utvärdera resultaten genom att bedöma projektens och åtgärdernas 
kvalitet, kvantitet och ekonomiska aspekter på ett sätt som bidrar till att framtida åtgärder 
med tiden kan göras mer effektiva.
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17. Europaparlamentet anser att gratis eller billig tillgång till bredband, som bidrar till att 
underlätta kunskapsbaserat företagande, är en förutsättning för innovativt 
kapacitetsbyggande inom EU.

18. Europaparlamentet uppmanar kommissionen, medlemsstaterna samt regionala och lokala 
myndigheter att garantera allmän tillgång till arbetsformer grundade på informations- och 
kommunikationsteknologi i syfte att underlätta e-lärande och e-arbete i allmänhet.

19. Europaparlamentet påminner om att finansiering av högkvalitativ fysisk och teknisk 
infrastruktur spelar en viktig roll för att attrahera investeringar och underlätta 
arbetstagarnas rörlighet.
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