
AD\808948SV.doc PE431.061v02-00

SV Förenade i mångfalden SV

EUROPAPARLAMENTET 2009 - 2014

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi

2009/2243(INI)

19.3.2010

YTTRANDE
från utskottet för industrifrågor, forskning och energi

till utskottet för regional utveckling

om hur synergieffekterna av medel öronmärkta för forskning och innovation 
enligt förordning (EG) nr 1080/2006 avseende Europeiska regionala 
utvecklingsfonden och sjunde ramprogrammet för forskning och utveckling har 
utnyttjats i städer och regioner såväl som i medlemsstaterna och i unionen
(2009/2243(INI))

Föredragande (*): Jorgo Chatzimarkakis

(*) Förfarande med associerade utskott – artikel 50 i arbetsordningen



PE431.061v02-00 2/6 AD\808948SV.doc

SV

PA_NonLeg



AD\808948SV.doc 3/6 PE431.061v02-00

SV

FÖRSLAG

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

1. Europaparlamentet anser att forskning och innovation är av avgörande betydelse för att 
möta de globala utmaningarna och att innovation kan vara effektivare på regional eller 
lokal nivå.

2. Europaparlamentet är övertygat om att ett åtagande från det politiska ledarskapet både är 
nödvändigt och en förutsättning för en enhetlig forsknings- och innovationspolitik och ett 
sätt att förbättra den. Parlamentet efterlyser därför en strategisk politisk ram för forskning 
och innovation anpassad till utvecklingen, nya kunskaper och förändrade förhållanden i 
linje med nationella mål och prioriteringar för ekonomisk och social utveckling.

3. Europaparlamentet ser med tillfredställelse på att man inom strukturfonderna, för 
perioden 2007–2013, har avsatt 86 miljarder euro i stöd till innovation (25 procent av det 
totala beloppet) och att anslaget för grundläggande forskning och teknisk utveckling 
uppgår till 50 miljarder euro, vilket är lika mycket som den totala budgeten för det 
sjunde ramprogrammet för forskning.

4. Europaparlamentet anser att dessa öronmärkta medel skulle kunna ge mer effekt om de 
också användes i och samordnades bättre mellan regional-, forsknings- och 
innovationspolitik på EU-nivå såväl som på regional och lokal nivå. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att fästa särskild vikt vid en sådan samordning och uppmuntrar 
medlemsstaterna att vidta flera åtgärder när det gäller effektivt gränsöverskridande 
samarbete genom att utveckla enhetliga regionala eller nationella strategier för att 
åstadkomma synergieffekter.

5. Europaparlamentet anser att en administrativ kultur som främjar sektorsövergripande 
samarbete och fortsatt dialog mellan olika politikområden bidrar till en mer konsekvent 
politik.

6. Europaparlamentet erkänner visserligen att gemenskapsprogram såsom strukturfonderna, 
sjunde ramprogrammet för forskning och ramprogrammet för konkurrenskraft och 
innovation skiljer sig åt när det gäller huvudsaklig inriktning, mekanismer och 
administration, men anser ändå att olika bestämmelser, förfaranden och rutiner är ett 
onödigt hinder för att få till stånd ett effektivt genomförande. Parlamentet efterlyser en 
mer harmoniserad strategi (vad gäller bestämmelser för stödberättigande, tariffer för 
enhetspriser, schablonbelopp m.m.), bättre samordning (av tidsscheman för inbjudan att 
lämna förslag, teman och typ av inbjudan) och mer informationsutbyte mellan de olika 
programmen. Parlamentet ser ett klart behov av flera sakkunniga på regional nivå inom 
området för gemenskapsstöd, administrativa och finansiella förfaranden, förvaltning av 
medel och ekonomiska lösningar. Kommissionen bör i detta sammanhang underlätta och 
ge gemensam vägledning om gemenskapens finansieringsmöjligheter genom anvisningar 
på förhand. 
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7. Eftersom de berörda EU-instrumentens genomförandeorgan finns på flera nivåer 
(överstatlig, statlig och lokal nivå) och styrs av olika motiv (t.ex. konsekvens kontra 
excellens) anser Europaparlamentet att en stor utmaning är att garantera verklig politisk 
konsekvens, särskilt ”på fältet” där EU-instrument blandas med nationella och regionala 
strategier.

8. Europaparlamentet konstaterar att verkliga synergieffekter, sett från den direkta 
stödmottagarens synvinkel, beror på stödmottagarens organisatoriska och strategiska 
förmåga att kombinera stöd från olika EU-instrument. Parlamentet uppmanar regionala 
aktörer att skapa regionala strategier som kan underlätta kombination av stöd. 
Kommissionen bör därför utvärdera möjligheten att ge ytterligare expertstöd genom en 
”användarmanual” och genom ett utbyte av bästa praxis.

9. Europaparlamentet uppmanar regionala och lokala myndigheter att utnyttja 
strukturfonderna bättre för att bygga upp forsknings-, kunskaps- och innovationskapacitet 
i sina regioner, exempelvis genom att skapa infrastruktur för forskning, så att dessa kan ta 
del av EU:s forskning och innovationsverksamhet. Parlamentet uppmuntrar regioner att 
fastställa prioriteringar inom forskning och utveckling som komplement till sjunde 
ramprogrammets prioriteringar.

10. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att förenkla byråkratin för sjunde 
ramprogrammet för forskning och för programmet för konkurrenskraft och innovation 
med syftet att stärka synergieffekterna med strukturfonderna samt att garantera analys på 
regional nivå av potentialen och behoven inom forskning och innovation såväl som analys 
av sambanden med andra instrument i de utvärderingar som görs om något av de tre 
finansieringsinstrumenten för att kunna ge gemensam vägledning.

11. Europaparlamentet är positivt till ett ökat samarbete mellan nationella kontaktpunkter 
inom sjunde ramprogrammet för forskning, chefer för program inom forskning och 
utveckling och kontor för innovation så att olika aspekter eller faser i forsknings- och 
innovationsprojekt kan få finansiering från olika källor. Parlamentet rekommenderar 
närmare samarbete mellan nätverket ”Enterprise Europe Network” och strukturfondernas 
förvaltningsmyndigheter samt en närmare koppling mellan ledande marknadsinitiativ, 
teknikplattformer och regionala teknikfärdplaner.

12. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att avsätta ytterligare medel från 
strukturfonderna till forskning och innovation – särskilt till hållbara innovationer – stärka 
forskningskapaciteten och framför allt stödja kunskapsintensiva regionala kluster samt de 
nya kunskaps- och innovationsgrupperna. Parlamentet efterlyser en hållbar utveckling av 
regionala och strategiska ramar för innovation i samarbete med den privata sektorn, 
universitet och forskningsinstitut.

13. Europaparlamentet poängterar att forskning och innovation är av särskild betydelse för att 
minska eller eliminera koldioxidutsläppen och åstadkomma energibesparingar i syfte att 
tackla globala utmaningar, såsom klimatförändringar och en trygg energiförsörjning, samt 
för att förbättra konkurrenskraften på regional och lokal nivå.
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14. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se till att den kommande planen om 
forskning och innovation utarbetas med målet att stärka synergieffekterna mellan 
strukturfonderna och ramprogrammen för forskning och innovation.

15. Europaparlamentet anser att regioner hindras från att använda båda instrumenten samtidigt 
eftersom blandad finansiering mellan strukturfonderna och ramprogrammen inte är tillåten 
och menar att effektiva ”bottom-up” strategier på regional och nationell nivå kan hjälpa 
till att komma till rätta med luckor och överlappningar av stöd från strukturfonderna, 
sjunde ramprogrammet för forskning och programmet för konkurrenskraft och innovation. 
Dessutom behövs långsiktig planering på regional nivå för att åstadkomma synergieffekter 
som fås genom tematisk komplementaritet mellan finansieringsinstrumenten.
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