
PR\804812DA.doc PE438.406v01-00

DA Forenet i mangfoldighed DA

EUROPA-PARLAMENTET 2009 - 2014

Udvalget om Industri, Forskning og Energi

2009/2227(INI)

11.2.2010

UDKAST TIL BETÆNKNING
om revision af Fællesskabets innovationspolitik i en verden under forandring
(2009/2227(INI))

Udvalget om Industri, Forskning og Energi

Ordfører: Hermann Winkler



PE438.406v01-00 2/10 PR\804812DA.doc

DA

PR_INI

INDHOLD

Side

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING .............................................3

BEGRUNDELSE ...................................................................................................................7



PR\804812DA.doc 3/10 PE438.406v01-00

DA

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om revision af Fællesskabets innovationspolitik i en verden under forandring
(2009/2227(INI))

Europa-Parlamentet,

 der henviser til Kommissionens meddelelse "Revision af Fællesskabets innovationspolitik 
i en verden under forandring" (KOM(2009)0442),

 der henviser til Kommissionens meddelelse "Forberedelse på fremtiden: Udvikling af en 
fælles strategi for centrale støtteteknologier i EU" (KOM(2009)0512/3),

 der henviser til Rådets konklusioner: Towards a competitive, innovative and eco-efficient 
Europe ─ a contribution by the Competitiveness Council to the post-2010 Lisbon agenda,
af 26. november 2009,

 der henviser til Europa-Parlamentets beslutning af 22. maj 2008 om midtvejsevaluering af 
industripolitikken: Et bidrag til EU's strategi for vækst og beskæftigelse1,

 der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 294/2008 af 11. marts 
2008 om oprettelse af Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi2,

 der henviser til Rådets konklusioner: Promoting creativity and innovation through 
education and training, af 22. maj 2008,

 der henviser til Europa-Parlamentets beslutning af 24. maj 2007 om emnet "Viden i 
praksis: En bredt funderet innovationsstrategi for EU"3,

 der henviser til Europa-Parlamentets beslutning af 5. juli 2006 om gennemførelse af 
Fællesskabets Lissabon-program: Mere forskning og innovation - investering i vækst og 
beskæftigelse: En fælles tilgang4,

 der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1982/2006/EF af 18. 
december 2006 om Det Europæiske Fællesskabs syvende rammeprogram for forskning, 
teknologisk udvikling og demonstration (2007-2013)5,

 der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1639/2006/EF af 24. oktober 
2006 om et rammeprogram for konkurrenceevne og innovation (2007-2013)6,

 der henviser til forslag til Rådets forordning om EF-patenter (KOM(2000)0412),

 der henviser til rammebestemmelser for statsstøtte til forskning, udvikling og innovation 
                                               
1 Vedtagne tekster, P6_TA(2008)0226.
2 EUT L 97 af 9.4.2008, s. 1.
3 EUT C 102E af 24.4.2008, s. 455.
4 EUT C 303E af 13.12.2006, s. 640.
5 EUT L 412 af 30.12.2006, s. 1.
6 EUT L 310 af 9.11.2006, s. 15.
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og Kommissionens meddelelse "Mod en mere effektiv anvendelse af skatteincitamenter til 
fordel for FoU" (KOM(2006)0728),

 der henviser til Kommissionens arbejdsdokument "Assessing Community innovation 
policies in the period 2005-2009" (SEK(2009)1194),

 der henviser til Kommissionens arbejdsdokument "A Strategy for ICT R&D and 
Innovation in Europe: Raising the Game" (SEK(2009)0289),

 der henviser til forretningsordenens artikel 48,

 der henviser til betænkning fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi og udtalelser 
fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed og Regionsudvalget 
(A7-0000/2010),

A. der henviser til, at Kommissionen i sin meddelelse "Revision af Fællesskabets 
innovationspolitik i en verden under forandring" har meddelt, at den vil fremlægge en 
innovationsstrategi i form af en handlingsplan,

B. der henviser til, at denne fremtidige innovationsstrategi skal være tæt forbundet med EU 
2020-strategien,

C. der henviser til, at virksomhedernes innovationsevne i betydelig grad afhænger af, at der 
er adgang til tilstrækkelig finansieringskapital, og at den aktuelle kreditklemme, som er et 
resultat af den økonomiske krise, truer med drastisk at begrænse virksomhedernes 
innovationskraft,

D. der henviser til, at innovation er det centrale element til at imødegå de aktuelle 
samfundsmæssige udfordringer og opfylde EU's strategiske politiske mål såsom 
konkurrenceevne, beskæftigelse, demografiske ændringer og klimaforandringer,

E. der henviser til, at støtte til og udvikling af bæredygtige teknologier ikke kun er 
nødvendige for at opfylde EU's klimamål, men at EU også kan høste enorme fordele heraf 
i form af fremtidige arbejdspladser og økonomisk vækst,

F. der henviser til, at i tider med stigende ressourceknaphed øger støtte til bæredygtige og 
energieffektive teknologier EU's energiforsyningssikkerhed,

G. der henviser til, at demografiske ændringer er en af de vigtigste udfordringer i fremtiden 
og også kræver nye teknologiske løsninger,

H. der henviser til, at EU skal koncentrere kræfterne og udvikle sine "stærke sider" inden for 
de industrisektorer, hvor EU i øjeblikket stadig har en god konkurrenceposition,

En innovationsindsats over et bredt felt

1. gør Kommissionen opmærksom på, at EU's fremtidige innovationspolitik skal have et 
bredt sigte og principielt omfatte alle former for innovation, ikke kun teknologiske 
innovationer (dvs. produkter og processer), men også administrative, organisatoriske og 
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sociale og samfundsmæssige innovationer - inklusive nye innovative forretningsmodeller -
samt innovation på tjenesteydelsesområdet;

2. støtter kraftigt Kommissionens udtalelse om, at de centrale støtteteknologier er en 
uundværlig forudsætning for, at EU's konkurrenceevne på verdensplan varigt kan styrkes;

3. henviser til, at udvælgelsen af konkrete sektorer med henblik på innovationsfremmende 
tiltag skal ske i samarbejde med erhvervslivet, herunder også SMV'erne, og at der også 
skal tages hensyn til regionale erhvervspolitiske målsætninger;

4. glæder sig over disse innovationspolitiske tiltag, herunder også, at der skal udvikles en 
fælles industripolitisk strategi på tværs af de forskellige erhvervsgrene, og opfordrer 
kraftigt Kommissionen til at fortsætte ad denne vej;

5. understreger den vigtige rolle, som innovationsklynger spiller for EU's fremtidige 
innovationspolitik;

6. understreger, at eksisterende klynger skal videreudvikles ved aktioner, der er indbyrdes 
afstemt mellem EU, medlemsstaterne og regionerne, så den førende position, som disse 
klynger til dels indtager i verden, kan bevares og videreudvikles;

7. understreger i den forbindelse, at enhver politisk aktivitet vedrørende klynger bør være 
baseret på virksomhedernes behov, herunder også SMV'ernes behov;

8. opfordrer de relevante aktører i medlemsstaterne og Fællesskabet til at forbedre 
rammebetingelserne for det grænseoverskridende samarbejde mellem klynger;

9. understreger, at SMV'erne spiller en central rolle både som partnere i værdikæder og som 
selvstændige udbydere af innovative produkter;

Forøgelse og koncentration af EU's midler til innovation

10. mener, at adgang til tilstrækkelig finansieringskapital er et absolut nødvendigt element i 
udviklingen af innovationer, og at EU-budgettet til innovation derfor skal forhøjes 
betydeligt;

11. understreger, at det ud over forhøjelsen af midlerne er afgørende at nå en kritisk masse; 
understreger især, at midlerne skal anvendes der, hvor løftestangseffekten er størst, for at 
skabe en "merværdi for Europa";

Forbedring af programmernes governancestruktur

12. mener, at det af hensyn til brugervenlighed og gennemsigtighed skal forhindres, at 
støtteprogrammer overlapper hinanden på grund af manglende koordination mellem de 
forskellige handlingsniveauer;

13. opfordrer i den forbindelse ligeledes Kommission til at sikre et tættere og bedre indbyrdes 
samarbejde mellem de berørte generaldirektorater i Kommissionen;

14. konstaterer, at EU-aktørernes fælles anstrengelser bør være rettet mod at lukke hullet 
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mellem forskning og innovation på den ene side og de færdige produkter og deres 
kommercialisering på den anden side;

Incitament til privat finansiering

15. understreger, at ud over den offentlige finansiering skal der skabes et stærkere incitament 
for privat finansiering;

16. opfordrer Kommissionen til i handlingsplanen for innovation at præsentere konkrete 
instrumenter til at forbedre innovative virksomheders adgang til finansiering;

17. understreger nødvendigheden af at skabe bedre forudsætninger for at tilvejebringe 
venturekapital og udvide faciliteterne for finansiering på basis af risikodeling i EIB;

18. opfordrer de relevante aktører i medlemsstaterne og Fællesskabet til at udvide de 
velkendte finansieringsinstrumenter for SMV'er såsom mikrolån, almindelige lån og 
garantier samt skabe skattemæssige incitamenter for investeringer;

Styrkelse af rammebetingelser for virksomheder, især SMV'er

19. opfordrer Kommissionen til i overensstemmelse med principperne for det indre marked at 
tilpasse EU's eksisterende statsstøtteregler sådan, at investeringer i absolut nødvendige 
nye teknologier kan understøttes, for at sikre, at EU på langt sigt er konkurrencedygtigt;

20. glæder sig i den forbindelse over, at "rammebestemmelserne for statsstøtte til forskning, 
udvikling og innovation" skal tages op til revision i 2010;

21. mener, at en forbedret innovationsstøtte altid også skal ledsages af en lettelse af 
ansøgernes administrative byrder;

22. opfordrer EU-aktørerne til at forbedre rammebetingelserne for beskyttelse af intellektuelle 
ejendomsrettigheder, netop med henblik på SMV'er, og især hvad omkostningerne angår, 
da det her drejer sig om et centralt element for innovation;

23. understreger her EF-patentets betydning for det europæiske erhvervsliv;

24. understreger nødvendigheden af, at der i EU skabes et miljø for forskere og uddannet 
arbejdskraft, der er så attraktivt som muligt, frem for alt hvad deres mobilitet angår;

25. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen.
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BEGRUNDELSE

Meddelelsen "Revision af Fællesskabets innovationspolitik i en verden under forandring" af 
2. september 2009 ridser de fremskridt op, der er opnået i EU's innovationspolitik, og peger 
ligeledes på indsatsområder i fremtiden, som skal tages op og konkretiseres i den planlagte 
handlingsplan for innovation.

Ordføreren imødeser med forventning dette forslag til en forhåbentlig ambitiøs, 
virksomhedsorienteret og fremtidsrettet europæisk innovationsplan. Den foreliggende 
betænkning skal være et indlæg i diskussionsprocessen og gøre Kommissionen opmærksom 
på nogle væsentlige elementer til en sådan handlingsplan.

Betænkningen bliver udarbejdet på et tidspunkt, hvor EU skal finde en ny strategi, der kan 
sætte gang i Europas udvikling til et område med en global, konkurrencedygtig, videnbaseret, 
innovativ, social og bæredygtig erhvervssektor.

Både den fremtidige EU 2020-strategi og handlingsplanen for innovation skal forsyne EU 
med instrumenterne til at klare de kommende store samfundsmæssige udfordringer.

Udviklingen af de europæiske virksomheder til en bæredygtig erhvervssektor skal bevirke, at 
de europæiske virksomheders konkurrenceevne øges, og at de økonomiske og miljømæssige
udfordringer udnyttes til at skabe nye muligheder for de nationale økonomier i EU.

En innovationsindsats over et bredt felt

Handlingsplanen for innovation skal omfatte alle former for innovation i den offentlige og 
private sektor og også inddrage ikketeknologiske innovationer.

For at forhindre, at der opstår nye sociale uligheder, bør innovationer i fremtiden ikke kun 
måles på deres miljømæssige og økonomiske udbytte, men også på deres sociale merværdi.
Ikke kun den teknologiske, men især den samfundsmæssige merværdi af innovation som 
helhed bør være en ledetråd for den fremtidige innovationspolitik.

Ordføreren støtter bemærkningerne i Kommissionens meddelelse om de centrale 
støtteteknologier, nemlig at disse er af central betydning for at nå de ovennævnte mål.

Den globale konkurrence om arbejdspladser har ført til, at det i stigende grad ikke kun er 
bestemte produktionsanlæg, men også de tilhørende forsknings- og udviklingskapaciteter, 
som flyttes til tredjelande. Denne udvikling udgør en grundlæggende trussel mod Europas 
industriarbejdspladser. Det er nødvendigt at modvirke denne udvikling, før det er for sent, ved 
konsekvent at støtte innovationspotentialerne.

Ud over det politiske mål om at øge konkurrenceevnen skal EU også imødegå andre store 
aktuelle samfundsmæssige udfordringer såsom klimaforandringer eller demografiske 
ændringer.

Centrale støtteteknologier såsom mikro- og nanoelektronik, fotonik, bio- og nanoteknologi og 
nye materialer rummer i den forbindelse et stort potentiale for innovation, både hvad 
processer og produkter angår. På grund af deres hastige vækst har de centrale 
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støtteteknologier stor indflydelse på konkurrenceevnen. Frem for alt områder som IKT, kemi, 
energiforsyning (f.eks. teknologier til kulstofopsamling og -lagring, 
energieffektivitetsteknologier), bilindustri (ikke mindst elbiler), medicinalteknik, 
halvlederindustri samt luft- og rumfart rummer muligheder for betydelige kvalitets- og 
produktivitetsforøgelser. Denne liste kan på grund af erhvervslivets kompleksitet og 
udviklingen i fremtiden i sagens natur ikke være udtømmende.

Små og mellemstore virksomheder er her vigtige partnere i værdikæderne, også som 
selvstændige udbydere af innovative produkter, eksempelvis inden for miljøteknik og 
vedvarende energi. Fordi SMV'erne er tætte på markedet og fleksible, leverer de særligt 
mange innovative produkter og tjenesteydelser og er drivkraften bag den tekniske udvikling.

Derfor må SMV'erne ikke forsømmes i denne forbindelse og skal have lovgivningsmæssige 
rammebetingelser, der svarer til deres behov.

I den forbindelse kan man efter ordførerens mening heller ikke sætte betydningen af 
innovationsklynger for højt. I EU findes der allerede i et vist omfang klynger i verdensklasse, 
og de skal aktivt videreudvikles i samarbejde mellem alle handlingsniveauer, så deres førende 
rolle kan opretholdes og om muligt yderligere udbygges. I tæt partnerskab mellem store og 
små virksomheder og universiteter og andre forskningsinstitutioner kan klynger bidrage til at 
skabe nye sektorer med høj socialøkonomisk og industriel betydning og gøre de europæiske 
regioner mere attraktive. Derfor er det efter ordførerens mening nødvendigt, at EU's nye 
innovationsstrategi skal indeholde koncepter til fremme af eksisterende og nye klynger. Især 
bør rammebetingelserne for det grænseoverskridende samarbejde mellem klynger forbedres, 
f.eks. ved udveksling af bedste praksis.

Forøgelse og koncentration af EU-midler til innovation

I dag anvendes ifølge Kommissionens oplysninger under 1 % af EU-budgettet direkte til 
innovationstiltag. I betragtning af de samfundsmæssige udfordringer, som vi står over for og 
skal tackle, er dette utilstrækkeligt. Derfor kræver ordføreren, at EU's innovationsbudget 
forhøjes.

Der bør tages højde for dette ved de kommende planlægninger i forbindelse med det 
finansielle overslag for 2014-2020, som skal påbegyndes i slutningen af året.

Ikke mindst på baggrund af finanskrisen og kreditklemmen er det afgørende for 
virksomhedernes innovationsevne, at de finansielle midler forøges både på fællesskabsplan og 
nationalt plan, og at der skabes målrettede finansieringsinstrumenter.

Der skal under alle omstændigheder ydes en mere målrettet støtte. En opsplitning på et stort 
antal mål og et stort antal specifikke EU-initiativer har vist sig ikke at virke. I den forbindelse 
skal man finde og styrke synergier mellem støtteinstrumenterne for innovation. Midlerne skal 
anvendes der, hvor løftestangseffekten er størst. Det afgørende kriterium skal være "merværdi 
for Europa".

Forbedring af programmernes governancestruktur

Ordføreren mener, at for at gøre innovationspolitikken mere effektiv skal der være en 
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stærkere koordinering, en mere effektiv indbyrdes sammenhæng og en strømlinet 
administration af de forskellige støtteinstrumenter.

Set fra et brugersynspunkt er også det store antal involverede aktører på EU-plan 
uhensigtsmæssigt. Brugerne har desuden behov for klare informationer om, hvilke 
støtteinstrumenter der står til rådighed på hvilket niveau og til hvilke projekter.

Også på EU-plan er det nødvendigt med en bedre koordinering af aktørerne.
Innovationspolitik bør være et fællesanliggende for Kommissionen. Derfor er det nødvendigt 
med en horisontal koordinering i Kommissionen for at sikre et tæt samarbejde mellem 
Generaldirektoratet for Forskning og Generaldirektoratet for Erhvervs- og 
Virksomhedspolitik. Dette er især vigtigt på baggrund af fordelingen af ansvarsområder i 
Kommissionen og den forestående nye udgave af rammeprogrammerne.

Incitament til privat finansiering

Ud over den offentlige støtte skal private investeringer i innovationer tilskyndes og fremmes.
Venturekapital spiller her en særlig rolle for, at virksomheder kan få succes med at skabe 
innovation, især i opstarts- og ekspansionsfasen og ikke kun i store virksomheder. I den 
rigtige udformning kan finansiering med venturekapital sideløbende med offentlige tilskud 
skabe incitamenter til innovation, så afgjort også i mindre virksomheder.

Styrkelse af rammebetingelser for virksomheder, især SMV'er

Der er ganske vist allerede sket lettelser ved indførelsen af en generel 
gruppefritagelsesforordning, men den forestående revision af støtterammen bør udnyttes til 
yderligere at udnytte dette instruments innovationspotentiale, også hvad 
ikketeknologirelaterede innovationer angår.

Det skal også undersøges, om ikke det aktuelle støttesystem udgør en hindring for den nye 
strategi om at fremme de centrale støtteteknologier. Det skal under alle omstændigheder 
undgås, at dårlige lovgivningsmæssige rammer for støtte skaber risiko for, at virksomheder 
udflyttes.

Ordføreren mener endvidere, at en forbedret innovationsstøtte for SMV'er skal kombineres 
med en lettelse af det administrative besvær. Ud over sprogproblemer er de største problemer 
hyppigt den personaleintensive ansøgningsprocedure og den høje fejlprocent og deraf 
følgende store økonomiske risiko. Derfor skal ansøgningsprocedurerne forenkles, og 
indberetningspligterne i givet fald reduceres.

Beskyttelsen af intellektuelle ejendomsrettigheder har afgørende betydning for 
innovationsevnen, men rammebetingelserne for virksomhederne er endnu ikke 
tilfredsstillende, især ikke hvad omkostningerne angår. EF-patentet er et vigtigt skridt i denne 
retning og bør snarest muligt vedtages. Men i den forbindelse skal det bemærkes, at der også 
skal findes yderligere instrumenter, som kan gennemføres på kort sigt.

Også investeringerne i uddannelse og efteruddannelse af kvalificeret personale er i 
betragtning af innovationsevnens betydning for konkurrenceevnen i EU helt afgørende og må 
ikke reduceres. EU skal gøre alt for, at miljøet for forskere og deres uddannede personale er 
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så attraktivt som muligt, også hvad deres mobilitet angår, for at EU kan klare sig i den globale 
konkurrence.

Videnstrekanten mellem forskning, innovation og uddannelse skal ses som en helhed og må 
ikke adskilles fra hinanden, da det ellers går ud over innovationens bæredygtighed og som 
følge heraf produktionens bæredygtighed.


