
PA\869521SV.doc PE467.030v01-00

SV Förenade i mångfalden SV

EUROPAPARLAMENTET 2009 - 2014

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd

2011/2107(INI)

8.6.2011

FÖRSLAG TILL YTTRANDE
från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd

till utskottet för industrifrågor, forskning och energi

över Grönbok: Från utmaningar till möjligheter: Mot ett gemensamt strategiskt 
ramverk för EU:s finansiering av forskning och innovation
(2011/2107(INI))

Föredragande: Lara Comi



PE467.030v01-00 2/3 PA\869521SV.doc

SV

PA_NonLeg



PA\869521SV.doc 3/3 PE467.030v01-00

SV

FÖRSLAG

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd uppmanar utskottet för industrifrågor, 
forskning och energi att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet begär att den gemensamma strategisk ram främjar samordning mellan 
forsknings- och innovationsprogrammen och sammanhållningsfonderna.

2. Europaparlamentet betonar vikten av att skapa ett expertnätverk och att integrera 
EU-politik med de strategier som lanserats av medlemsstaterna genom att stärka de 
regionala och lokala regeringarnas roll.

3. Europaparlamentet uppmärksammar vikten av att främja offentlig-privata partnerskap, och 
kräver en förenkling av de gemensamma teknikinitiativen i syfte att undvika att en stor del 
av de ekonomiska resurserna enbart koncentreras till ett fåtal projekt. Parlamentet 
efterlyser en förenkling av reglerna om statligt stöd genom mekanismer som tyst 
medgivande och gruppundantag, och därigenom se till så att innovation inte hindras av 
utdragna förfaranden.

4. Europaparlamentet anser att kommissionen bör avsätta en del av forskningsbudgeten till 
anslag till små och medelstora företag som drivs av unga människor och av kvinnliga 
företagare, vilket skulle belöna inrättandet av nätverk eller kluster.

5. Europaparlamentet uppmuntrar att nya finansieringsmetoder ska testas, exempelvis en 
innovationscheck giltig inom hela EU för att ge företag möjlighet att använda dessa medel 
direkt vid ackrediterade forskningscentra.

6. Europaparlamentet rekommenderar att deltagande i projekt som riskkapitalfonder och 
andra intressenter än EU bör belönas.

7. Europaparlamentet understryker behovet att försäkra sig om att systemet innehåller 
flexibla mekanismer som håller jämna steg med den globala förändringen och tillåter att 
prioriteringsordningen för dess verksamhet kan uppdateras. 

8. Europaparlamentet anser att det Gemensamma forskningscentret bör spela en mer 
framträdande roll som intern leverantör av vetenskapliga och ekonomiska analyser av den 
utvecklingspolitik som utformas i linje med Europa 2020 strategin. Europaparlamentet 
anser att det Gemensamma forskningscentrets bidrag till innovation inom ramprogrammet 
bör innehålla stärkt samarbete med industrin.


