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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 är effektivast på regional nivå.

2. Europaparlamentet ser med tillfredställelse på att man inom strukturfonderna, för 
perioden 2007–2013, har avsatt 86 miljarder euro till stöd för innovation (25 procent av 
den totala summan) 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.

3. 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 både EU-nivå och regional nivå.

4. Europaparlamentet erkänner visserligen att gemenskapsprogram såsom strukturfonderna, 
sjunde ramprogrammet och ramprogrammet för konkurrenskraft och innovation skiljer sig 
åt när det gäller huvudsaklig inriktning, mekanismer och administration, men anser att 
olika bestämmelser, förfaranden och rutiner är ett onödigt hinder för att åstadkomma ett 
effektivt genomförande. Parlamentet efterlyser en mer harmoniserad strategi, bättre 
samordning och mer informationsutbyte mellan de olika programmen. Kommissionen bör 
underlätta och ge gemensam vägledning om gemenskapens finansieringsmöjligheter 
genom förhandsvägledning.

5. Europaparlamentet uppmanar regionala myndigheter att utnyttja strukturfonderna bättre 
för att bygga upp forsknings-, kunskaps- och innovationskapacitet i sina regioner 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. 

6. Europaparlamentet stödjer ett ökat samarbete mellan nationella kontaktpunkter inom 
sjunde ramprogrammet, chefer för program inom forskning och utveckling och regionala 
kontor för innovation så att olika aspekter eller faser i forsknings- och innovationsprojekt 
kan få finansiering från olika källor. 

7. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att avsätta ytterligare medel från 
strukturfonderna till forskning och innovation, stärka forskningskapaciteten, stödja 
innovativa kluster samt utveckla och genomföra regionala innovationsstrategier i 
samarbete med den privata sektorn.


