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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. understreger, at samhørighedspolitikken i overensstemmelse med bestemmelserne i 
Lissabontraktaten samt bedste praksis hidtil fortsat bør være uafhængig og dens 
nuværende grundlag og principper ikke ændres af spredning af 
regionaludviklingsbevillinger over for mange sektorer; understreger, at 
samhørighedspolitik og -projekter skal være bedre forbundet med prioriteringerne i 
EU2020-strategien; understreger behovet for at opstille klare mål og vurdere, om målene 
blev nået, udvise fleksibilitet i processen med at revidere de operationelle programmer og 
omfordele midler mellem programmerne samt tildele klare kompetencer til hvert 
forvaltningsniveau;

2. påpeger, at samhørighedsfinansiering bør tjene til at fremme en bæredygtig udvikling af 
EU som helhed, navnlig ved at sikre bedre udnyttelse af potentialet i regioner og 
underregioner med et BNP under EU-gennemsnittet og ved at fremme den økonomiske og 
sociale samhørighed med henblik på at træffe foranstaltninger til at mindske de regionale 
uligheder og fremme reel konvergens; understreger, at samhørighedspolitikken er et 
vigtigt instrument til at nå 20-20-20-målene inden 2020 og etablere en sammenhængende 
strategi for en europæisk økonomi med maksimal energieffektivitet og lave CO2-
emissioner på lang og mellemlang sigt samt takle spørgsmålene om energisikkerhed og 
mulighederne for jobskabelse på det indre marked; erkender, at investeringer i 
energieffektivitet, energiinfrastruktur og vedvarende energiprojekter samt udvikling af 
bredbåndsnetværket og anvendelse af IKT i den offentlige og industrielle sektor ikke 
skrider fremad som forventet;

3. bemærker, at samhørighedspolitikken ikke spiller en tilstrækkeligt effektiv rolle som 
drivkraft for investeringer i infrastruktur til klimatilpasning såsom 
oversvømmelsessikringer;

4. opfordrer til, at der skabes en sammenhæng mellem tildeling af tilskud og tidligere 
resultater, og at Revisionsretten og OLAF får flere muligheder for at indlede procedurer til 
inddrivelse af EU-midler, såfremt medlemsstaterne anvender dem ukorrekt, samt til 
afskaffelse af unødvendige administrative byrder, mere fleksibel projektforvaltning og 
synkroniseret kontrol med henblik på at forenkle denne kontrol og undgå den forvirring og 
de fejlagtige fortolkninger, som den nuværende administrative praksis ofte skaber;

5. anmoder Kommissionen om at identificere hindringerne for, at en højere procentdel af 
disse midler bliver anvendt på energiområdet, og om at fremlægge yderligere 
foranstaltninger for at afhjælpe denne situation; mener imidlertid, at de præsenterede 
foranstaltninger ikke kan ændre det nuværende grundlag for samhørighedspolitikken og 
medføre, at der skabes sektorbestemt spredning af midlerne;

6. opfordrer Kommissionen og de nationale myndigheder til at forbedre forbindelsen mellem 
samhørighedsfondene og rammeprogrammet for forskning; understreger, at 
samhørighedsfondene bør anvendes til at styrke forskningsinfrastrukturen med henblik på 
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at give forskning mulighed for at nå det niveau af ekspertise, der er nødvendigt for adgang 
til forskningsmidler og opfordrer til forbedring af informationsstrømmen mellem 
samhørighedsfonden og forskningsprogrammer, hvor projekter med stort potentiale vil 
kræve adgang til bedre faciliteter for at kunne anvendes vellykket;

7. anmoder i lyset af gennemgangen af samhørighedspolitikken og EU's finansielle overslag 
Kommissionen om at sikre, at energibesparelser automatisk inkluderes som en betingelse 
ved tildeling af struktur- og samhørighedsfondene, og om at øremærke en større del af 
midlerne til projekter inden for energieffektivitet (f.eks. øget energieffektivitet i bygninger 
og i elproduktion og -transmission), decentral vedvarende energi samt 
kraftvarmeudvinding; fastholder, at dette ikke må være diskriminerende mod projekter, 
der alligevel ikke ville have forbindelse til spørgsmål om energieffektivitet, og at det ikke 
må øge niveauet af bureaukrati for modtagerne af struktur- og samhørighedsfondene;

8. er overbevist om, at boligsektoren kan bidrage til styrkelsen af regional udvikling ved at 
konsolidere økonomiske aktiviteter baseret på teknologisk innovation inden for energi- og 
byrenovering og styrke den sociale samhørighed i det pågældende område; opfordrer 
Kommissionen til inden juni 2011 at igangsætte et europæisk bygningsinitiativ med 
henblik på at støtte og levere et nulenergi-bygget EU-miljø senest i 2050;

9. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at benytte lejligheden i forbindelse med 
midtvejsrevisionen af de finansielle overslag 2007-2013 og af samhørighedspolitikken til 
at sikre øget absorption af EU-midler i perioden 2011-2013;

10. erkender, at der kan opnås mange sociale og økonomiske fordele ved en effektiv 
udnyttelse af ressourcerne, især skabelse af arbejdspladser, som ikke er sårbare over for 
flytning, både i landdistrikter og byområder, og især i SMV'er;

11. erkender, at ressourcerne og de sociale fordele kan udnyttes bedre ved at tildele midler til 
samhørighedspolitikken på en sådan måde, at det fremmer en bæredygtig udvikling på 
regionalt og subregionalt plan i medlemsstaterne; mener, at en mere ligelig fordeling af 
samhørighedsfinansiering vil udløse lokalt socialt potentiale og lokale ressourcer og 
dermed skabe nye arbejdspladser;

12. anmoder i lyset af den nye finansielle ramme og EU's 2020-strategi Kommissionen om at 
gøre EU-støtte til regionale projekter mere tilgængelige for SMV'er gennem øgede 
budgetmidler til specifikke SMV-programmer, støtte til forbedring af 
absorptionskapaciteten samt forenkling af administrative procedurer; understreger 
SMV'ers rolle som innovative aktører i økonomien, og understreger behovet for at "vække 
sovende innovatorer", dvs. tilskynde SMV'er til at deltage i innovative projekter og øge 
deres bevidsthed om deres eget potentiale;

13. understreger betydningen af en konkurrencedygtig skovsektor for regionaludviklingen, 
navnlig i landdistrikterne, hvor den yder et væsentligt bidrag til økonomisk vækst, 
beskæftigelse og velstand;

14. understreger den rolle, som lokale og regionale myndigheder spiller for gennemførelsen af 
samhørighedspolitikken, mener, at samarbejdet på lokalt plan mellem SMV'er, 
virksomhedsnetværk, forskningsinstitutter, klynger og regionale myndigheder bør 
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forbedres med henblik på hurtigere identificering af lokale problemer og behov, regionale 
programmer og projektmuligheder til støtte for genopbygning af beskæftigelse og 
udvikling af SMV-sektoren, anvendt forskning og innovation samt skabelsen af 
kvalificerede arbejdspladser; opfordrer derfor til uddybning af samarbejdet med de lokale 
og regionale myndigheder i gennemførelsen af samhørighedspolitikken og til at tage 
hensyn til udtalelsen fra Regionsudvalget om "Samhørighedspolitikkens bidrag til Europa 
2020-strategien" i fastlæggelsen af samhørighedspolitikken i det finansielle overslag for 
perioden efter 2013;

15. glæder sig i denne forbindelse over de igangværende initiativer såsom JASPERS 
(projektudvikling), JEREMIE (egenkapital, lån eller garantier), og JASMINE 
(mikrokreditfaciliteter), og opfordrer indtrængende Kommissionen til yderligere at 
forenkle og strømline processen for at fremme SMV'ernes deltagelse samt identificere 
yderligere finansieringstekniske EU-instrumenter;

16. fremhæver den vigtige rolle, som uddannelse og videnskabelig forskning spiller for at 
skabe innovation, navnlig inden for IKT'er, og fremme effektiv energiudnyttelse, samt i 
forbindelse med samhørighedspolitikken og bæredygtig økonomisk udvikling i EU;

17. henleder opmærksomheden på de vanskeligheder, medlemsstaterne har i forbindelse med 
at gennemføre EU-direktiver om genbrug og forvaltning af husholdningsaffald, og på det 
faktum, at genanvendelse af materialer og energi giver et supplerende middel til at 
erhverve ressourcer og skabe nye arbejdspladser, især på regionalt og subregionalt plan;

18. bemærker den ulige udvikling af investeringerne i den digitale økonomi; opfordrer 
Kommissionen og medlemsstaterne til at øge støtten til IKT ved at fremme innovation, og 
til at øge indsatsen for at stimulere investeringer i nye, åbne og konkurrencedygtige 
højhastighedsnet med henblik på at sikre universel internetadgang og dermed mindske den 
digitale kløft mellem de europæiske borgere.
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