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FORSLAG

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

1. mener, at forskning og innovation er altafgørende for at klare de globale udfordringer, og 
at innovation kan tackles mere effektivt på regionalt eller lokalt plan;

2. er overbevist om, at et tilsagn fra de politiske ledere både er en nødvendig forudsætning 
for en konsekvent forsknings- og innovationspolitik og et middel til at forbedre den; 
opfordrer i denne henseende til at etablere en strategisk forsknings- og 
innovationspolitisk ramme, der kan tilpasses fremskridt, nye informationer og ændrede 
omstændigheder og er i overensstemmelse med de nationale mål og prioriteter for 
økonomisk og social udvikling;

3. bemærker med tilfredshed, at der for perioden 2007-2013 inden for strukturfondene er 
afsat 86 mia. EUR til innovation (25 % af det samlede beløb), hvoraf 50 mia. er tildelt
kerneforskning og teknologisk udvikling (F&U), hvilket svarer til det samlede budget for 
det syvende rammeprogram for forskning (RP7);

4. mener, at virkningen af disse øremærkede midler kunne øges yderligere gennem 
komplementær anvendelse af og bedre koordinering mellem regionale forsknings- og 
innovationspolitikker på EU-plan, regionalt og lokalt plan; opfordrer Kommissionen til at 
rette særlig opmærksomhed mod en sådan koordinering og tilskynder medlemsstaterne til 
at træffe yderligere foranstaltninger for effektivt tværnationalt samarbejde ved at udvikle 
sammenhængende regionale og nationale strategier til opnåelse af synergier;

5. mener, at en administrativ kultur, som fremmer tværsektoralt samarbejde og en fortsat 
dialog mellem forskellige politiske kredse bidrager til en mere konsekvent politik;

6. erkender, at fællesskabsprogrammerne, som f.eks. strukturfondene, RP7 og 
rammeprogrammet for konkurrenceevne og innovation, har forskellige hovedformål, 
mekanismer og administrationsformer, men mener samtidig, at forskellige regler, 
procedurer og praksisser udgør unødige hindringer for en effektiv gennemførelse; 
opfordrer til en mere harmoniseret tilgang (til bestemmelser vedrørende støtteberettigelse, 
standardenhedsomkostninger, engangsbeløb osv.), bedre koordinering (af tidsplaner for 
indkaldelser af forslag, emner og indkaldelsesformer) og øget udveksling af oplysninger 
mellem de forskellige programmer; mener, at der klart er behov for mere ekspertise på 
regionalt plan, for så vidt angår ansøgninger om fællesskabsstøtte, administrative og 
finansielle procedurer, forvaltning af midler og finansieringsteknik; opfordrer i denne 
forbindelse Kommissionen til at fungere som formidler og udarbejde fælles retningslinjer 
for mulighederne for at opnå fællesskabsstøtte i form af forudgående vejledninger;

7. mener, at det er en stor udfordring at opretholde politisk konsekvens, især "i praksis" 
hvor EU-instrumenter kombineres med nationale og regionale politikker, navnlig i 
betragtning af at gennemførelsesorganerne for EU-instrumenterne befinder sig på 
forskellige niveauer (overnationalt, nationalt og regionalt) og styres af forskellige motiver 
(f.eks. konsekvens kontra ekspertise);
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8. bemærker, at de nuværende synergier set ud fra den direkte støttemodtagers synspunkt 
afhænger af støttemodtagerens organisatoriske og strategiske evne til at kombinere støtte 
fra forskellige EU-instrumenter; opfordrer de regionale aktører til at skabe regionale 
strategier, som kan gøre det lettere at kombinere støtten; opfordrer derfor Kommissionen 
til at vurdere muligheden for at stille yderligere ekspertstøtte til rådighed via en 
"brugerhåndbog" såvel som midler til udveksling af bedste praksis;

9. opfordrer de regionale og lokale myndigheder til at udnytte strukturfondene bedre i 
forbindelse med opbygningen af forsknings-, videns- og innovationskapacitet i deres 
regioner, f.eks. ved at etablere en forskningsinfrastruktur, der gør dem i stand til at 
deltage i EU's forsknings- og innovationsaktiviteter; tilskynder regionerne til at fastsætte 
prioriteter inden for forskning og udvikling, som kompletterer prioriteterne for RP7;

10. opfordrer Kommissionen til at forenkle bureaukratiet for RP7 og rammeprogrammet for 
konkurrenceevne og innovation med henblik på at styrke synergier med strukturfondene, 
og opfordrer til at der udarbejdes analyser på regionalt plan af mulighederne og behovene 
inden for forskning og udvikling, og at samspillet mellem instrumenterne analyseres i 
evalueringsundersøgelserne af de tre instrumenter, således at der kan gives fælles 
vejledning;

11. støtter et udvidet samarbejde mellem nationale RP7-kontaktpunkter, ledere af F&U-
programmer og innovationskontorer, da det vil åbne op for, at forskellige aspekter eller 
faser af forsknings- og innovationsprojekter kan modtage støtte fra forskellige kilder; 
henstiller til et tættere samarbejde mellem Enterprise Europe Network og 
strukturfondenes forvaltningsmyndigheder og en tættere forbindelse mellem Lead 
Market-initiativet, teknologiske platforme og regionale teknologiske køreplaner;

12. opfordrer medlemsstaterne til at øremærke mere støtte fra strukturfondene til forskning 
og innovation, navnlig bæredygtig innovation, styrke forskningskapaciteten og støtte 
særligt videnintensive regionale innovationsklynger og de nye viden- og 
innovationssamfund; opfordrer til en bæredygtig udvikling af regionale, strategiske 
rammer for forskning og innovation i samarbejde med den private sektor, universiteterne 
og forskningsinstitutionerne;

13. påpeger, at forskning og innovation, især hvad angår udviklingen af CO2-fattige eller 
CO2-frie emissioner og energibesparelser, er af afgørende betydning for tacklingen af de 
globale udfordringer, såsom klimaforandringer og energiforsyningssikkerhed, og også for 
forbedringen af konkurrenceevnen på regionalt og lokalt plan;

14. opfordrer Kommissionen til at sikre, at den kommende forsknings- og innovationsplan vil 
blive udarbejdet med henblik på en styrkelse af synergierne mellem strukturfondene og 
rammeprogrammerne for forskning og innovation (RP7, CIP);

15. mener, at forbuddet mod blandet finansiering fra strukturfondene og rammeprogrammerne 
hindrer regionerne i at anvende begge instrumenter samtidig, og at effektive "bottom-up"-
strategier både på regionalt og nationalt plan ville kunne bidrage til at fjerne lakuner og 
imødegå overlapninger i forbindelse med finansiering fra strukturfondene, RP7 og CIP; 
opfordrer desuden til langsigtet planlægning på regionalt plan for at opnå synergier 
mellem finansieringsinstrumenter, der indholdsmæssigt supplerer hinanden.
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