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FORSLAG

Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse opfordrer Udvalget om Industri, 
Forskning og Energi, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det 
beslutningsforslag, det vedtager:

1. opfordrer til, at den fælles strategiske ramme bliver sammenhængende med 
industripolitikken og bruges til at fremme koordineringen mellem forsknings- og 
innovationsprogrammer og samhørighedsfondene, uden at det dog går ud over de midler, 
der er afsat til fondene;

2. mener med hensyn til forskning og innovation, at EU sakker bagud i forhold til større 
økonomier som USA og Japan og store vækstøkonomier som Kina; opfordrer derfor
Kommissionen til at foreslå en fælles strategisk ramme, som skal sikre en effektiv 
anvendelse af EU-finansieringen til forskning og innovation; mener, at der er behov for en 
mere integreret strategi med henblik på at videreudvikle uddannelse, forskning og
innovation samt for at opnå målet om at investere 3 % af BNP i forskning og udvikling;

3. opfordrer til, at der inden for den fælles strategiske ramme gennemføres en administrativ 
forenkling via udvikling af mere standardiserede regler for alle deltagere i EU's 
forsknings- og innovationsprogrammer; er enig med Kommissionen i, at europæiske 
standarder er et vigtigt skridt i bestræbelserne på at bringe forskningsresultater ud på 
markedet og for godkendelsen af teknologier, og i at de kun kan udfylde denne vigtige 
rolle, hvis de kan følge med den teknologiske udvikling og de til stadighed hurtigere 
produktudviklingscyklusser;

4. understreger den rolle, som standardiseringen kan spille med hensyn til fremme af 
forskning og innovation ved at bidrage til konkurrenceevnen og give forbrugerne en større 
sikkerhed; opfordrer derfor til, at "vigtigheden af standardiseringen" bliver et af kriterierne 
for programmets evaluering;

5. mener, at innovation og kreativitet er afgørende for den økonomiske genopretning, og at 
det er vigtigt ikke at undervurdere vigtigheden af at omdanne Unionens videnskabelige og 
teknologiske gennembrud til nye varer og tjenesteydelser; forventer, at der afsættes 
tilstrækkelige midler og foretages nye investeringer for at skabe et ægte indre marked for 
viden, som kan tiltrække flere innovative virksomheder og iværksættere, skabe nye job 
med høj merværdi og imødegå de store samfundsmæssige udfordringer;

6. understreger vigtigheden af at skabe ekspertisenetværk og af at integrere EU-politikkerne 
med de strategier, medlemsstaterne iværksætter, ved at styrke de regionale og lokale 
myndigheders rolle; er af den opfattelse, at sammenlægning af de finansielle ressourcer, 
som medlemsstaterne afsætter til forskning og innovation, vil skabe merværdi i form af 
resultater, navnlig ved at give nye muligheder for at finansiere store strategiske projekter;

7. anbefaler, at Det Europæiske Teknologiske Institut integreres fuldt ud i den fælles 
strategiske ramme for at opfylde målet om at skabe et europæisk ekspertisecenter for 
erhvervsliv og industri, som kan konkurrere med internationale akademiske aktører om at 
fostre og fremme innovationsfærdighederne og konkurrenceevnen i EU og samtidig 
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håndtere spørgsmålet om hjerneflugt, tiltrække internationale talenter og sikre investering 
i den voksende videnøkonomi;

8. understreger betydningen af at fremme etableringen af offentlig-private partnerskaber; 
opfordrer til, at teknologiinitiativer forenkles for at undgå, at en stor del af de finansielle 
ressourcer kanaliseres over i nogle få projekter, og opfordrer også til, at reglerne for 
statsstøtte forenkles med fuldkommen gennemsigtighed og gennem effektive, 
ubureaukratiske overvågningsprocedurer, således at innovationen ikke hæmmes af 
langvarige processer;

9. opfordrer til, at den offentlige sektors købekraft frigøres med det formål at fremme 
innovation via offentlige indkøb, herunder prækommercielle indkøb, som giver offentlige 
myndigheder mulighed for at dele risici og fordele med leverandører, uden at der er brug 
for statsstøtte; understreger betydningen af at sikre, at udbudsgivende myndigheder 
iagttager fortrolighed vedrørende de innovative løsninger – navnlig hvad angår ekspertise 
– som tilbudsgivende selskaber fremlægger; foreslår, at de relevante bestemmelser for 
statstilskud og offentligt udbud forenkles og gøres mere fleksible; opfordrer til, at der 
gennem støtte og uddannelse føres en proaktiv politik, der kan garantere juridisk 
sikkerhed for de offentlige myndigheder og leverandører, der vælger innovative løsninger;

10. opfordrer indtrængende Kommissionen til at gennemføre en finansiel revision af EU's 
budgetprioriteringer for de kommende finansielle rammer og til at prioritere projekter, der 
kan skabe europæisk merværdi, som kan styrke EU's konkurrenceevne og integration 
inden for forskning, viden og innovation;

11. glæder sig over, at Kommissionen har til hensigt at forbedre rammevilkårene for 
innovation i erhvervslivet, navnlig hvad angår intellektuelle ejendomsrettigheder og 
vedtagelsen af EU-patentet og EU-standardiseringslovgivningen; understreger behovet 
for, at de intellektuelle ejendomsrettigheder sikrer en balance mellem effektiv udnyttelse, 
teknologioverførsel, adgang til og hurtig udbredelse af videnskabelige resultater; mener, at 
nye innovative virksomheder bør have støtte til at indgive patentansøgninger, navnlig i 
forbindelse med indførelsen af EU-patentet;

12. er overbevist om, at de statslige udgifter til forskning og innovation bør revideres 
kvalitativt i beregningen af de offentlige udgifter i forbindelse med vurderingen af de 
mellemfristede budgetmål;

13. mener derfor, at Kommissionen og medlemsstaterne skal anerkende SMV'ernes betydning 
for styrkelsen af innovationen i EU; fremhæver, at der er brug for yderligere 
foranstaltninger i form af behørig information for at støtte SMV'ers forskningsaktiviteter 
og fremme deres deltagelse i EU's forsknings- og innovationsprogrammer; er af den 
opfattelse, at Kommissionen bør forbedre adgangen til finansiering og afsætte en del af 
forskningsbudgettet til små aktører, små forskningsinstitutioner, små og meget små 
forskningsvirksomheder og SMV'er, der drives af unge og erhvervskvinder, og dermed 
belønne etableringen af netværk eller klynger;

14. opfordrer til, at der testes nye og innovative finansieringsmetoder, såsom EU-
projektobligationer og EU-innovationskuponer, der gør det muligt for virksomhederne at 
anvende ressourcerne direkte ved akkrediterede forskningscentre; mener, at disse kuponer 
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ikke skal være omfattet af omkostningsindberetning, idet deres anvendelse certificeres af 
de centre, hvor kuponerne indløses; mener, at centrene evt. kan foretage denne 
godkendelse på nationalt eller regionalt plan med efterfølgende validering af et EU-organ 
som f.eks. Det Fælles Forskningscenter;

15. anbefaler, at projektkapitalfondes og ikke-europæiske enheders deltagelse i projekterne 
belønnes;

16. understreger behovet for at forenkle procedurerne og sørge for, at ordningen omfatter 
fleksible mekanismer, der sikrer, at den kan holde trit med globale forandringer og at de 
politiske prioriteringer ajourføres;

17. anser synergier mellem nationale og regionale forvaltningsorganer, universiteter og 
forskningsinstitutter, selskaber, SMV'er og civilsamfundet for essentielle for, at 
forskningen og samfundets behov kan afstemmes effektivt efter hinanden; understreger 
behovet for at udvikle et system, der aktivt tilskynder til mobilitet for forskere og 
videnskabsfolk mellem europæiske universiteter og akademiske institutioner, herunder 
også ved at lette den gensidige anerkendelse af faglige kvalifikationer og garantere 
overførsel af pensionsrettigheder; understreger, at dette vil stimulere til videndeling og vil 
være til stor gavn for innovation og skabelsen af en videnbaseret EU-økonomi;

18. opfordrer til at styrke Det Fælles Forskningscenter som værende en intern leverandør af 
videnskabelige og økonomiske analyser til udviklingspolitik på linje med EU 2020-
strategien; er af den opfattelse, at Forskningscentrets bidrag til innovation under 
rammeprogrammet bør omfatte øget samarbejde med erhvervslivet;

19. er af den opfattelse, at eftersom EU er det største marked i verden, og verdensøkonomien 
bliver stadig mere videnintensiv, bør de forskellige EU-instrumenter for forskning og 
innovation konstant tilpasses og imødekomme udviklingen på markedet under 
hensyntagen til forbrugerperspektivet;

20. foreslår, at Kommissionen fastsætter konkrete kriterier til at måle innovationsresultater og 
fremskridt i forbindelse med samtlige EU-instrumenter for forskning og innovation; 
mener, at det er nødvendigt at øge udbredelsen af oplysninger og resultater fra de 
forskellige finansieringsprogrammer og -projekter for at øge kendskabet til 
innovationsprocessen og mindske kløften mellem EU's borgere og den videnskabelige og 
teknologiske udvikling;

21. opfordrer i betragtning af de mange eksisterende instrumenter til en forenkling og 
rationalisering af reglerne og procedurerne vedrørende det europæiske forskningsrum 
(EFR);

22. minder om, at målet om at investere 3 % af BNP i forskning og udvikling fastsætter en 
fordeling på 2 % (privat) og 1 % (offentlige udgifter); bemærker, at der stadig er visse 
mangler i forbindelse med private investeringer i forskning, og disse kan kun overvindes 
ved, at lovrammen tilpasses til virksomhederne, herunder SMV'erne; støtter især 
Kommissionens arbejde med at udvikle en ny nøgleindikator baseret på innovation inden 
for tjenestelevering, da en sådan indikator vil være mere oplysende end en måling af 
resultater i forhold til numeriske mål;
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23. glæder sig over innovationsforskningsordningen for mindre virksomheder, der sigter mod 
at indkredse teknologirelaterede udfordringer for den offentlige sektor og finansiere 
forsknings- og udviklingsprojekter med henblik på at udvikle nye løsninger på både gamle 
og nye problemer.
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