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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 globale udfordringer, samt 
at innovation bedst kan tackles på regionalt niveau;

2. bemærker med tilfredshed, at der for perioden 2007-2013 inden for strukturfondene er 
afsat 86 mia. euro 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);

3. mener, at virkningen af disse øremærkede midler kunne øges yderligere gennem 
komplementær anvendelse af og bedre koordinering mellem regionale forsknings- og 
innovationspolitikker på både EU-plan og regionalt plan;

4. erkender, at fællesskabsprogrammer, som f.eks. strukturfondene, RP7 og CIP, har et andet 
hovedfokus samt andre mekanismer og administrationsformer, men mener, at forskellige 
regler, procedurer og praksisser udgør unødige hindringer for en effektiv gennemførelse; 
opfordrer til en mere harmoniseret tilgang, bedre koordinering og øget udveksling af 
oplysninger mellem de forskellige programmer; opfordrer Kommissionen til at fungere 
som formidler og udarbejde fælles retningslinjer for mulighederne for at opnå 
fællesskabsstøtte i form af ex ante-vejledninger;

5. opfordrer de regionale myndigheder til at udnytte strukturfondene bedre i forbindelse med 
opbygningen af forsknings-, videns- og innovationskapacitet i deres regioner, så de bliver 
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; 

6. støtter et udvidet samarbejde mellem nationale RP7-kontaktpunkter, ledere af F&U-
programmer og regionale innovationskontorer, da det vil åbne op for, at forskellige 
aspekter eller faser af forsknings- og innovationsprojekter kan modtage støtte fra 
forskellige kilder; 

7. opfordrer medlemsstaterne til at øremærke støtte fra strukturfondene til forskning og 
innovation, styrke forskningskapaciteterne, støtte innovationsklynger samt udarbejde og 
gennemføre regionale innovationsstrategier i samarbejde med den private sektor.


