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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om grønbogen: Fra udfordringer til muligheder: mod en fælles strategisk ramme for 
EU-finansiering af forskning og innovation
(2011/XXXX(INI))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til traktaten om Den Europæiske Union (TEU) og traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF), især artiklerne vedrørende forskning,

– der henviser til Kommissionens Grønbog "Fra udfordringer til muligheder: Mod en fælles 
strategisk ramme for EU-finansiering af forskning og innovation"

– der henviser til sin beslutning af 20. maj 2010 om gennemførelsen af synergivirkninger af 
midler øremærket til forskning og innovation i forordning (EF) nr. 1080/2006 om Den 
Europæiske Fond for Regionaludvikling og det syvende rammeprogram for forskning og 
udvikling i byer og regioner samt i medlemsstaterne og i EU,

– der henviser til ekspertudvalgets rapport "Towards a world class Frontier research 
Organisation - Review of the European Research Council's Structures and Mechanisms" 
af 23. juli 2009,

– der henviser til rapporten fra gruppen af uafhængige eksperter "Mid-Term Evaluation of 
the Risk-Sharing Financial Facility (RSFF)" af 31. juli 2010,

– der henviser til sin beslutning af 11. november 2010 om forenkling af gennemførelsen af 
rammeprogrammerne for Det Europæiske Fællesskabs indsats inden for forskning1,

– der henviser til den endelige rapport fra ekspertgruppen "midtvejsevalueringen af det 7. 
rammeprogram" af 12. november 2010,

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 9. februar 2011 benævnt "Meddelelse fra 
Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale 
Udvalg og Regionsudvalget om reaktionen på ekspertgruppens rapport om den foreløbige 
evaluering af syvende rammeprogram for forskning, teknologisk udvikling og 
demonstration og på ekspertgruppens rapport om den foreløbige evaluering af 
finansieringsfaciliteten for risikodeling " (KOM(2011)0052),

– der henviser til konklusionerne af den foreløbige evaluering af syvende rammeprogram 
for forskning (RP7), herunder finansieringsfaciliteten for risikodeling, fra det 3074. EU-
rådsmøde om konkurrenceevne (det indre marked, industri, forskning og rummet) den 9. 
marts 2011,

– der henviser til sin beslutning af XXXX om innovations-EU, Forandring af Europa med 
henblik på tiden efter krisen2,

                                               
1 Vedtagne tekster, P7_TA(2010)0401.
2 Vedtagne tekster, P7_TA(2011)0000(A7-0162/2011 - vedtages på plenarmødet i maj)
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– der henviser til sin beslutning af XXXX om den foreløbige evaluering af det syvende EU-
rammeprogram for forskning, teknologisk udvikling og demonstration1,

– der henviser til forretningsordenens artikel 48,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi og udtalelser 
fra Udenrigsudvalget, Budgetudvalget, Udvalget om det Indre Marked og 
Forbrugerbeskyttelse, Regionaludviklingsudvalget, Udvalget om Landbrug og Udvikling 
af Landdistrikter og Fiskeriudvalget (A7-0000/2011),

A. der henviser til, at Europa-Kommissionen med udgangspunkt i budgetrevisionen har 
besluttet at indlede en debat for at forbedre effektiviteten af forsknings- og 
innovationsstøtte på nationalt plan og på EU-plan, 

B. der henviser til, at EU har fastsat et mål om at øge udgifterne til forskning og udvikling 
for at nå 3 % af EU's BNP senest i 2020,

C. der henviser til, at aktuelle tendenser viser et stærkt pres for at fryse eller endda nedskære 
det europæiske budget i forbindelse med en periode med strenge begrænsninger af de 
nationale offentlige budgetter, og der henviser til, at F&U&I er et af de områder, hvor 
europæisk samarbejde har vist sig at have en reel merværdi, hvilket viser, at det er 
nødvendigt at omfordele EU's disponible midler,

D. der henviser til, at vi på nuværende tidspunkt gennemgår en økonomisk og social krise 
(der påvirker EU's medlemsstater på meget forskellige måder), og der henviser til, at 
forskning, uddannelse og innovation er afgørende instrumenter, både for økonomisk 
opsving og jobskabelse, og for fastlæggelse af en bæredygtig og integreret vækstmodel,

E. der henviser til, at andre regioner og lande i stigende omfang investerer i F&U&I, og der 
henviser til, at EU's investeringer på dette område derfor bør sigte mod at styrke den 
videnskabelige kapacitet og forbedre EU's generelle konkurrenceevne,

F. der henviser til, at det, selv om EU-finansieringen af F&U&I er stigende, stadig er 
medlemsstaterne (MS), der er mest udviklede på videnskabs- og teknologiområdet, der 
modtager den største del af de disponible midler under forskellige finansieringsordninger 
og -programmer (herunder store projekter), hvilket har bevirket, at nogle medlemsstater 
og europæiske regioner er underrepræsenterede både med hensyn til adgang til 
finansiering og til deltagelse, 

G. der henviser til, at der stadig er uligheder i EU, hvad angår de nationale niveauer for 
F&U- finansieringskapaciteter, industrielle strukturer og videregående 
uddannelsessystemer,

H. der henviser til, at den store betydning som SMV'er har for EU's økonomi og 
beskæftigelse, ikke afspejles i deres adgang til EU's finansiering på R&D&I-området,

1. glæder sig over Europa-Kommissionens grønbog, der fastlægger en fælles strategisk 
ramme for finansiering og innovation, og mener, at kernen af den nye fælles strategiske 

                                               
1 Vedtagne tekster, P7_TA(2011)0000(A7-0162/2011 - vedtages på plenarmødet i juni)
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ramme bør være forbindelsen til EU's forskningsprogrammer og finansieringsordninger;

2. er af den opfattelse, at EU's forskningsfinansiering og -programmer og strukturfondene og 
Samhørighedsfonden har forskellige mål og derfor bør holdes adskilt, men dog supplere 
hinanden;

3. gør opmærksom på vigtigheden af at opretholde konvergenspolitikkerne, og anmoder 
Kommissionen om at oprette ekspertiseniveauer for de medlemsstater og regioner, der er 
underrepræsenterede i rammeprogrammet, ved at udvikle egnede instrumenter med 
henblik på at fremme samarbejdet mellem medlemsstater med stærk deltagelse og 
medlemsstater med svagere deltagelse, og at ved at øge menneskelig kapacitetsopbygning 
og infrastruktur betydeligt for sidstnævnte;

4. minder om, at selv om ekspertise betragtes som et af de vigtigste almindelige kriterier for 
finansiering, skal det bemærkes at ekspertisens karakter afhænger af deltagertype eller 
forsknings- og innovationsprojektets art (ekspertisekriteriet for en forskningsinstitution er 
ikke det samme som for en individuel forsker eller en SMV, og afhænger også af, om der 
er tale om grundlæggende eller anvendte projekter);

5. kræver en bedre forbindelse mellem lokal og regional, national og europæisk forskning og 
innovationsstrategier, der er i overensstemmelse med de forskellige projekters særlige 
karakteristika, og på samme tid styrker mulighederne for komplementaritet og samarbejde 
mellem disse; mener at, udveksling af information og resultater her er af væsentlig 
betydning;

Mod en fælles strategisk ramme

6. understreger, at kernen af den fælles strategiske ramme bør være ideen om, at F&U&I-
projekternes forskellige art og område, sammen med de mange forskellige 
finansieringsordninger, skal organiseres, således at sammenhæng, forbindelse og 
komplementaritet sikres;

7. er overbevist om, at forskellige opgaver inden for den fælles strategiske ramme bør løses 
separat men i tæt forbindelse; Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi (EIT) 
skal hovedsagelig arbejde som et netværk for videns- og innovationsfællesskaberne 
(VIF'erne), rammeprogrammet for konkurrenceevne og innovation (CIP) skal koncentrere 
sig om sin styrke med henblik på at støtte innovative SMV'er og derfor ikke nødvendigvis 
omfattes af det næste rammeprogram; det næste rammeprogram skal omfatte forskning 
som et hele; struktur- og samhørighedsfondene skal anvendes i tættere samarbejde, men 
holdes adskilt;

8. anmoder om præcisering, forenkling og reorganisering af de forskellige eksisterende EU-
programmer og instrumenter med henblik på en klar definition af det overordnede 
finansieringssystem, og om at budgettet for EU's forsknings- og innovationsprogrammer 
for den næste finansperiode fordobles fra 2014 (undtagen budgettet til strukturfondene og 
EIB) som passende reaktion på den aktuelle økonomiske krise og de store fælles 
udfordringer; foreslår derfor en ny organisationsmodel baseret på tre forskellige 
finansieringsniveauer med sigte på stabilitet og konvergens:
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Niveau 1 Kapacitetsopbygning og infrastruktur

9. mener, at niveauerne dækker de EU-midler, der er forbundet med infrastruktur (i bred 
forstand, herunder den institutionelle) og kapacitetsopbygning;

10. er af den opfattelse, at finansieringsordningen på dette niveau omfatter finansiering 
gennem EIT, den del af rammeprogrammet, der vedrører programmet Kapacitet og Marie 
Curie aktioner, de europæiske finansieringsandele i store projekter, adgang til EIB-lån (til 
dækning af projekter på over 50 mio.), bevillinger i forbindelse med førnævnte dele af 
rammeprogrammer og samarbejde med strukturfonde med tilknytning til infrastruktur;

11. understreger behovet for at finansiere større projekter, bl.a. ITER, Galileo og global miljø-
og sikkerhedsovervågning (GMES) uden for forskningsprogrammet, ved at skabe 
selvstændige budgetposter for dem for at sikre en gennemsigtig og pålidelig 
finansieringsstruktur; foreslår, at de delvist bør være finansieret gennem 
projektobligationer, der udstødes af EIB;

Niveau 2: Potentiale og konsolidering

12. mener, at dette niveau omfatter overordnet forskning, grundlæggende og anvendt og 
samfundsvidenskab og humanistiske videnskaber; de koordinerende deltagere er 
universiteter og forskningscentre/institutter, dog bør industrisektoren opfordres til at 
deltage;

13. er af den opfattelse, at nøgleordene er projektoriginalitet, -kvalitet og -potentiale og ikke 
blot mulige markedsførte resultater;

14. mener, at finansieringsordningen på dette niveau dækkes gennem EU's bevillingsordning 
for forskningsprogrammer og samarbejde med strukturfondene forbundet med F&U&I;

15. minder om, at Det Europæiske Forskningsråd (EFR) har vist sig at være effektivt og en 
styrkende del af det europæiske forskningsrum; understreger behovet for at øge den del af 
budgettet, der er afsat til stipendier til unge forskere, og ligeledes at fremme Marie Curie 
aktioner og initiativer, og derved styrke mobiliteten; kræver gennemførelse af de 
nødvendige foranstaltninger for at håndtere videnskabsfolkenes vanskelige arbejdsvilkår i 
EU og ønsker at tiltrække og beholde forskere, idet det bemærkes, at de vanskelige 
arbejdsvilkår (der stadig er mere udbredt blandt kvinderne), udgør en flaskehals på vejen 
mod opnåelse af ekspertise i Europa.

Niveau 3: Marked og innovation mod fælles mål 

16. mener, at dette niveau rummer marketing af produkter og tjenesteydelser og skabelse af
almen velstand; innovative SMV'er spiller i denne forbindelse en central rolle for 
udviklingen af ny produkter og tjenesteydelser;

17. anerkender, at der bør tages særlige hensyn til SMV'ers inddragelse, med henblik på at 
muliggøre fleksibel og effektiv udnyttelse af nye ideer og muligheder, når de dukker op og 
åbner nye veje til innovation;
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18. mener, at finansieringsordningen på dette niveau finansieres af EU i samarbejde med 
rammeprogrammet for konkurrenceevne og innovation, adgang til udvidelse af 
kreditværdighed hos EIF og specifikke lån fra EIB (der hovedsagelig dækker projekter 
under 50 % mio.) og samarbejde med strukturfondene sammen med iværksætterkultur; 
foreslår derudover oprettelse af nye finansieringsinstrumenter - EU's bank for SMV'er -
der bør handle i samarbejde med nationale kontaktpunkter og finansieringsinstitutter, der 
udpeges af medlemsstaterne;

19. mener, at det europæiske forskningsrum kan drage stor nytte af oprettelsen af en EU-
investeringsbank for SMV'er med henblik på at fremme EU's innovationspolitik og dække 
det manglende led: SMV'ers svage deltagelse i EU-programmerne;

20. understreger, at SMV'ers deltagelse nødvendiggør de nødvendige 
finansieringsinstrumenter, der svarer til deres særlige karakteristika, herunder en øget 
margin for acceptabel fejlrisiko; i denne sammenhæng bør lavforrentede lån overvejes, 
der betales tilbage uden administrative omkostninger, hvis projekterne fører til vellykkede 
resultater; 

*****

21. er af den opfattelse, at ikke al innovation er baseret på forskning og ikke al forskning har 
innovation som mål; mener derfor, at den foreslåede omstrukturering bør dække hele 
innovationscyklen, fra ide til marked, herunder ikke-teknologisk, økonomisk og social 
innovation;

22. minder om, at den konkurrencedygtige karakter af videnskabeligt, teknologisk og 
innovativt arbejde og bevarelsen af lokal videnskabelig og innovativ kapacitetsopbygning, 
afhænger af, at der er en vis grad af dobbeltarbejde og fragmentering, der uden 
forskningssamarbejdet ville blive undergravet;

23. opfordrer kraftigt til gennemførelsen af uddannelsesprogrammer for alle potentielle 
deltagere, især om anvendelse af ledelsesregler, og kræver, at Kommissionen udvikler 
kriterier for udvælgelse, evaluering og bedømmelse af projekter, idet ekspertisetrinnene 
tages i betragtning;

Nogle retningslinjer for det næste rammeprogram

24. støtter, at man bevæger sig mod en "vidensbaseret" tilgang og opfordrer til en 
tillidsbaseret og risikotolerant holdning til deltagere på alle niveauer af 
finansieringssystemet;

25. opfordrer til, at samarbejdsprogrammet står i centrum for finansieringspolitikken med 
henblik på at styrke det transnationale samarbejde;

26. opfordrer til konsolidering af tværfaglig forskning og anerkendelse af forskningens sociale 
dimension; minder i denne sammenhæng om, at de store samfundsmæssige udfordringer 
(bl.a. klimaændringer, demografisk aldring og bæredygtige ressourcer) ikke kan behandles 
alene ved teknologi, og at europæisk forskning inden for samfundsvidenskab og 
humanistiske videnskaber er et centralt aktiv for en vellykket behandling af disse;
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27. anmoder om, at balancen bevares mellem bottom-up (samarbejde) og top-down ("store 
samfundsmæssige udfordringer"), og at mindre bottom-up projekter gøres lettere;

28. opfordrer til, at det internationale samarbejde intensiveres gennem en effektiv styrkelse af 
kapacitetsopbygningen og oprettelse af fair partnerskaber med udviklingslandene med 
henblik på bedre at kunne takle globale udfordringer;

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

1. Sammenhæng

Kommissionen har taget initiativ til offentliggørelsen af en grønbog, der søger at fastsætte en 
fælles strategisk ramme for finansiering af forskning og innovation efter 2013, der kombinerer 
de europæiske programmer - navnlig rammeprogrammet for forskning, Det Europæiske 
Institut for Innovation og Teknologi (EIT) og rammeprogrammet for konkurrenceevne og 
innovation - med struktur/samhørighedsfinansiering, der tildeles forskning og innovation.

Et forslag om fælles rammer, der omfatter alle finansieringsordninger og -programmer, uanset 
ulighederne i forbindelse med finansiering og hvor stærkt de står i europæisk sammenhæng, 
vil efter min mening give mulighed for at styrke det europæiske forskningsområde og udvikle 
en tilgang, der effektivt afstemmer denne konsolidering med en klar konvergensstrategi.

I denne betænkning foreslår jeg, at de eksisterende ordninger og programmer omorganiseres 
med henblik på at takle de udfordringer, som Europa står over for. Jeg mener endvidere, at et 
nyt agentur bør oprettes for at behandle specifikke sager - en europæisk investeringsbank for 
små og mellemstore virksomheder (SMV'er) - og at der skal anvendes projektobligationer for 
at komplementere den ramme, som Kommissionen foreslår.

Tilgangen der fremlægges i denne betænkning sigter først og fremmest mod stabilitet og 
konvergens. En fælles strategi har ikke en chance for at lykkes, hvis vi bliver ved med at 
"flytte målstolperne" i hvert sving. Uanset hvilken strategi vi vælger for at håndtere vores 
nuværende økonomiske og sociale situation, kan engagementet i forskning, udvikling og 
innovation ikke betragtes som en sikkerhed så længe adgangen til europæisk finansiering er 
præget af uligheder og skæv i sig selv..

2. Strukturen og støtten til denne

Europas samlede investering i forskning, udvikling og innovation har ikke stået i forhold til 
dettes status som den rigeste region i verden. USA, Japan og selv BRIK-landene har 
investeret i større omfang. Det samlede antal europæiske investeringer er ganske vist steget de 
seneste år, men dette har ikke resulteret i et mere samhørigt Europa. De betydelige uligheder 
blandt medlemsstaterne viser sig hovedsageligt på to måder. For det første er det stadig de 
lande, der er længst fremme i videnskabelig og teknologisk henseende, der drager størst fordel 
af de EU-dækkende programmer. Beviserne på dette kan f.eks. ses på "top 50" listen over 
modtagere af finansiering under FP7, der viser, at både hvad angår akademiske institutioner 
og industri, er de nye medlemsstater og fjerntliggende økonomier stærkt underrepræsenterede, 
hvis ikke fuldstændigt udelukkede. For det andet varierer investeringerne enormt fra et land til 
land. På trods af at Europas erklærede mål er at øge de samlede investeringer til 3 % af BNP 
senest i 2020, er der på nuværende tidspunkt kun 6 lande, der investerer mere end 2 % af 
deres BNP i forskning og innovation (Østrig, Danmark, Finland, Frankrig, Tyskland og 
Sverige); i 10 lande udgør investeringerne mindre en 1 % af BNP, og i 11 andre ligger det 
mellem 1 % og 2 %. Når kriteriet investering pr. indbygger anvendes, er det landende med de 
højeste investeringsrater, der ligger højest. Målt efter denne målestok er nogle lande - f.eks. 
Luxembourg - at finde i toppen af listen, selv om deres investeringer, både i absolutte tal og 
som procentdel af BNP, ofte er mere beskedne. De nye medlemsstater og fjerntliggende 
økonomiske områder er også her lavest placeret.
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I betragtning af at ulighederne vokser i det aktuelle Europa, må målet være at nærme sig de, 
der er stærkere stillet, og intensivere samarbejdet. I denne sammenhæng skal 
samhørighedsfinansiering spille en supplerende rolle inden for de fælles rammer, medens det 
stadig behandles som en separat enhed. 

Den tilgang, der fremlægges i denne betænkning, søger at sikre, at de fælles rammer tager 
hensyn til, at viden ikke bør betragtes så snævert, det vil sige blot som et potentielt 
omsætteligt aktiv, og at dennes vigtighed for almenvellet ikke overses. Forudsætningerne bør 
være, at innovation ikke udelukkende er et resultat af forskning, og heller ikke, at forskning 
uundgåeligt omdannes til innovation. Det er nødvendigt at skabe et grundlag, på hvilket de 
tilgængelige midler kan kædes sammen med henblik på dannelse af en ramme for 
samhørighed i de forhold, der oprettes mellem finansieringskilderne og projekternes art og 
omfang. Den sociale dimension og indvirkningerne af forskning og innovation bør også tages 
i betragtning og undersøges, da vi ikke kan effektivt kan gøre en indsats, hvis vi ikke kender 
de samfund, den rettes mod.

Uanset hvad vi måtte mene om sådanne industrielle projekter er Airbus et projekt, hvor 
Europa er stærkere på de områder, vi drøfter her. Der er tale om et langsigtet og meget 
innovativt projekt, der samler flere ressourcer, og for hvilket det er lykkes at etablere sig på 
verdensplan som en succeshistorie. Kommissionens succes med den foreslåede omarbejdning 
vil afhænge af, om der er passende projekter til rådighed, af den slags, der er beskrevet 
ovenstående med andre projekttyper, udtænkt på et andet trin, der maksimerer samarbejdet 
uden at ignorere eller udviske tydelige lokale eller regionale aspekter.

3. Post-it-effekten

Spencer Silver udviklede i 1968 en særlig slags genbrugeligt klæbemiddel, der klistrede uden
at sætte mærker. Det var præcis disse karakteristika, der var grunden til at produktet var en 
fiasko. Spencer prøvede i 4 år at bevise fordelene ved sin opfindelse, men uden held. Det var 
først i 1975, da Art Fry, et medlem af kirkekoret, besluttede at anvende sin vens "umulige" 
klæbemiddel, da han var træt af, at hans bogmærker faldt ud, hver gang han åbnede sin 
salmebog på den ønskede side. Spencer Silvers opfindelse blev ikke lanceret som produkt før 
1977 og trængte igennem på markedet kun et år efter. I dag ved vi, hvad Post-it-sedler er, og 
vi er klar over deres succes. Men det tog ti år. Det fremgår tydeligt af Post-it-eksemplet, at 
finansiering ikke må begrænses til innovation eller projekter, der garanterer en omgående 
succes.

Det er derfor, det er så vigtigt at skelne klart mellem projekternes art og støtte, om støtten skal 
kanaliseres gennem netværker, eller projekter, hvis formål er at styrke infrastrukturer med 
behov for konsolidering, og til hvilke der allerede eksisterer støttesystemer, eller til 
kapacitetsopbygning eller forskningsprojekter. Det er evnen til at skelne, der gør det muligt 
for os at sammensætte individuelle dele til at strategisk sammenhængende hele. Ovennævnte 
eksempel viser ligeledes, at det er nødvendigt at forestille sig en fælles indsats udover kort og 
mellemlangt sigt.

Fremskridt med ekspertise i enhver forstand - kriteriet afhænger af de pågældende aktører -
vil være umuligt med mindre de nødvendige ressourcer afsættes (det er derfor omfanget af 
investeringer må øges betydeligt) og der tages resolutte skridt til en forenkling af proceduren 
og skæres ned på omkostningerne til bureaukrati og administrative udgifter. På grund af 
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vedvarende problemer sker det ofte, at det nærmere er forslagenes udmærkede ordlyd, der 
belønnes, end forslagene selv, der belønnes. De to førnævnte betingelser, må derfor opfyldes 
for at udvide den geografiske diversitet og antallet af deltagere i europæiske programmer. 
Endvidere kan der ikke gøres fremskridt i denne retning, hvis ikke der tages hensyn til det 
store antal videnskabelige discipliner, innovationens varierende art, originalitetsområde og, 
hvis dette er nødvendigt, risikoen for nederlag, videnskab og innovations sociale rolle og den 
tid, der gives til den nødvendig konsolidering, afhængig af de berørte projekttyper og -
områder. 

Endelig er det af afgørende betydning yde midlerne til at skabe en balance mellem projekter, 
der skal håndtere store samfundsmæssige udfordringer, og bottom-up-projekter, der giver rum 
til nysgerrighed, der stadig har en afgørende rolle i konsolideringen af videnskabelig aktivitet. 
Post-it eksemplet tjener ligeledes til at minde os om, at selv om markedet måske ikke er det 
endelige mål for vidensproduktionen, kan fremragende markedsmuligheder nogle gang opstå 
ud af ingenting.

4. Det Europa vi har

Denne betænkning er et forsøg på at omorganisere de eksisterende ordninger og programmer 
og foreskrive nye ordninger med henblik på at fremstille en strategi der gavner interessenter 
generelt. Forskning og innovation bør betragtes som en forudsætning for konsolidering af 
enhver vækststrategi, der søger at være bæredygtig og inklusiv. Engagement i denne retning 
er særlig vigtig set i lyset af den nuværende økonomiske og sociale krise. 

En styrkelse af konvergens og konsolidering af EU's globale konkurrencedygtighed - der bør 
baseres på en samarbejdsmodel - er blandt måderne til opnåelse af økonomisk opsving og 
bibringer en udviklingsmodel på grundlag af bæredygtig vækst og jobskabelse. 

I vores Europa er der mange forskelle med hensyn til de forskellige landes videnskabelige og 
teknologiske kapacitet og industristruktur. Der er dog et fælles element: den største del af 
europæisk industri og den, der bidrager mest til beskæftigelsen, er de små og mellemstore 
virksomheder. Der er udarbejdet flere og flere ordninger i overensstemmelse med dette de 
seneste år med henblik på at sikre et bredere engagement. Dog har det øgede antal ikke den 
ønskede virkning, og dette er et af det nuværende rammeprograms svagheder. Manglen på 
engagement skyldes til en hvis grad, at de eksisterende ordninger passer bedre til akademiske 
institutioner og større firmaer. Det er derfor nødvendigt at sikre, at de eksisterende ordninger 
og programmer ikke anvender samme metode på projekter, der pr. definition er forskellige. 
Jeg har med henblik på dette foreslået en model på tre niveauer, der er vist i nedenstående 
diagram.
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For at give et eksempel kan det nævnes, at projektresultater, når det drejer sig om en 
akademisk institution, måles ud fra antallet af publikationer eller citater, eller fra anerkendelse 
af kolleger, hvorimod begrebet "resultat" for små eller mellemstore virksomheders 
vedkommende mere sandsynligt viser sig i evnen til at sætte et produkt eller en tjenesteydelse 
på markedet.

Kort sagt er formålet med ovenstående model at sætte eksisterende programmer og ordninger 
i stand til at arbejde mere effektivt sammen med nye ordninger, og rette op på nuværende 
uligheder, hvad angår adgang og deltagelse.

Samhørighed og forståelse af det europæiske forsknings- og innovationssystem, dækning af 
ethvert område fra universiteter til markeder, idet der satses på et mere et mere effektivt 
engagement fra borgernes side og de, der oftest er blevet uden for processen, gennemsigtighed 
og en klar præcisering af reglerne: dette opsummerer forslagene i denne betænkning.


