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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om kommissionens grönbok ”Från utmaningar till möjligheter: Mot ett gemensamt 
strategiskt ramverk för EU:s finansiering av forskning och innovation”
(2011/…(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av fördraget om Europeiska unionen (FEU) och fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt (FEUF), i synnerhet artiklarna om forskning,

– med beaktande av kommissionens grönbok ”Från utmaningar till möjligheter: Mot ett 
gemensamt strategiskt ramverk för EU:s finansiering av forskning och innovation” 
(KOM(2011)0048),

– med beaktande av sin resolution av den 20 maj 2010 om hur synergieffekterna av medel 
öronmärkta för forskning och innovation enligt förordning (EG) nr 1080/2006 avseende 
Europeiska regionala utvecklingsfonden och sjunde ramprogrammet för forskning och 
utveckling har utnyttjats i städer och regioner såväl som i medlemsstaterna och i unionen1,

– med beaktande av expertkommitténs rapport ”Towards a world class Frontier research 
Organisation – Review of the European Research Council's Structures and Mechanisms”
av den 23 juli 2009,

– med beaktande av den oberoende expertgruppens rapport ”Mid-Term Evaluation of the 
Risk-Sharing Financial Facility (RSFF)” av den 31 juli 2010,

– med beaktande av sin resolution av den 11 november 2010 om förenklat genomförande av 
ramprogrammen för forskning2,

– med beaktande av expertgruppens slutrapport ”Interim Evaluation of the 7th Framework 
Programme” av den 12 november 2010,

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 9 februari 2011, ”Meddelande från 
kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala 
kommittén och Regionkommittén – Svar på rapporten från expertgruppen för preliminär 
utvärdering av sjunde ramprogrammet för forskning, teknisk utveckling och 
demonstration och rapporten från expertgruppen för preliminär utvärdering av 
finansieringsinstrumentet för riskdelning” (KOM(2011)0052),

– med beaktande av slutsatserna om halvtidsöversynen av sjunde ramprogrammet för 
forskning, teknisk utveckling och demonstration, inbegripet finansieringsfaciliteten med 
riskdelning, från det 3074:e mötet i rådet (konkurrenskraft (inre marknaden, industri och 
forskning)) den 9 mars 2011,

– med beaktande av sin resolution av den … om ”Innovationsunionen: Ett nytt Europa i 
världen efter krisen”1,

                                               
1 Antagna texter, P7_TA(2010)0189.
2 Antagna texter, P7_TA(2010)0401.
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– med beaktande av sin resolution av den … om halvtidsöversynen av det sjunde 
ramprogrammet för forskning2,

– med beaktande av artikel 48 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för industrifrågor, forskning och energi och 
yttrandena från utskottet för utrikesfrågor, budgetutskottet, utskottet för inre marknaden 
och konsumentskydd, utskottet för regional utveckling, utskottet för jordbruk och 
landsbygdens utveckling och fiskeriutskottet (A7-…/2011), och av följande skäl:

A. Europeiska kommissionen har på grundval av budgetöversynen beslutat att inleda en 
diskussion för att effektivisera finansieringen av forskning och innovation på nationell 
nivå och på EU-nivå.

B. EU har satt som mål att öka anslagen till forskning och utveckling till 3 procent av 
EU:s BNP.

C. Den rådande utvecklingen visar att det finns starka påtryckningar för att frysa eller till och 
med minska EU:s budget med anledning av den senaste tidens kraftiga åtstramningar av 
de nationella offentliga budgetarna. Forskning, utveckling och innovation är ett av de 
områden där EU-samarbetet har visat sig ha ett verkligt mervärde, vilket har visat att det 
finns ett behov av att omfördela EU:s tillgängliga resurser.

D. Vi genomgår för närvarande en ekonomisk och social kris (som påverkar 
EU:s medlemsstater på mycket olika sätt), och forskning, utbildning och innovation är 
avgörande instrument både för den ekonomiska återhämtningen och sysselsättningen samt 
för utarbetandet av en hållbar tillväxtmodell för alla.

E. Andra regioner och länder i världen investerar allt mer i forskning, utveckling och 
innovation, och EU:s investeringar på detta område bör därför gå till att utveckla den 
vetenskapliga kompetensen och förbättra EU:s allmänna konkurrenskraft.

F. EU:s finansiering av forskning, utveckling och innovation har visserligen ökat, men de 
medlemsstater som har kommit längst i sin vetenskapliga och tekniska utveckling får 
fortfarande merparten av de resurser som finns tillgängliga inom ramen för olika 
finansieringssystem och program (inbegripet storskaliga projekt), vilket har gjort att vissa 
medlemsstater och regioner i EU fortfarande är underrepresenterade, både när det gäller 
tillgång till finansiering och deltagande.

G. Det förekommer fortfarande skillnader inom EU när det gäller ländernas kapacitet att 
finansiera forskning och utveckling, industriella strukturer och system för högre 
utbildning. 

H. De små och medelstora företagens stora betydelse för EU:s ekonomi och sysselsättning 
återspeglas inte i deras tillgång till EU:s finansiering av forskning, utveckling och 
innovation.

                                                                                                                                                  
1Antagna texter, P7_TA(2011)0000 (A7-0162/2011 – antas i plenum i maj).
2Antagna texter, P7_TA(2011)0000 (A7-0160/2011 – antas i plenum i juni).
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1. Europaparlamentet välkomnar kommissionens grönbok som fastställer ett gemensamt 
strategiskt ramverk för finansiering av forskning och innovation och anser att det nya 
strategiska ramverkets främsta uppgift bör vara att förtydliga EU:s forskningsprogram och 
finansieringssystem.

2. Europaparlamentet anser att EU:s forskningsmedel och program och struktur- och 
sammanhållningsfonderna har olika mål och att de därför bör vara separata och samtidigt
komplettera varandra.

3. Europaparlamentet påpekar hur viktigt det är att upprätthålla konvergensstrategierna och 
uppmanar kommissionen att skapa spetsforskningsstegar för de medlemsstater och 
regioner som är underrepresenterade i ramprogrammet genom att utveckla lämpliga 
instrument för ökat samarbete mellan de medlemsstater som deltar i högre utsträckning
och de medlemsstater som deltar i lägre utsträckning samt att betydligt förbättra
kompetensutvecklingen och infrastrukturen i de senare.

4. Europaparlamentet påpekar att spetskompetensen visserligen betraktas som det viktigaste 
allmänna kriteriet för finansiering, men att man måste komma ihåg att spetskompetensens
karaktär varierar beroende på typen av deltagare eller typen av forsknings- och 
innovationsprojekt (kriteriet om spetskompetens ser inte likadant ut för en 
forskningsinstitution som för en enskild forskare eller för små och medelstora företag, och 
det skiljer sig även mellan grundläggande och tillämpade forskningsprojekt).

5. Europaparlamentet efterlyser en bättre samverkan mellan lokala, regionala, nationella och 
europeiska forsknings- och innovationsstrategier som tar hänsyn till särdragen på varje 
nivå och samtidigt förbättrar möjligheterna till komplementaritet och samarbete mellan de 
olika nivåerna. Parlamentet anser att det i detta sammanhang är oerhört viktigt att dela 
information och resultat.

Mot ett nytt strategiskt ramverk

6. Europaparlamentet betonar att grundtanken i det gemensamma strategiska ramverket bör 
vara att forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekt av varierande storlek och 
karaktär samt de olika finansieringssystemen måste organiseras på ett sådant sätt att man 
kan garantera sammanhållning, samverkan och komplementaritet.

7. Europaparlamentet är övertygat om att de olika uppgifterna inom det gemensamma 
strategiska ramverket bör hanteras separat men i nära samverkan med varandra: 
Europeiska institutet för innovation och teknik bör främst fungera som ett nätverk för 
kunskaps- och innovationsgrupper, ramprogrammet för konkurrenskraft och innovation 
bör satsa på att stödja innovativa små och medelstora företag och måste därför inte 
nödvändigtvis ingå i nästa ramprogram, som ska omfatta forskningen som helhet och 
struktur- och sammanhållningsfonderna måste samverka bättre men hållas separata.

8. Europaparlamentet kräver att EU:s befintliga program och instrument förtydligas, 
förenklas och omorganiseras, att det övergripande finansieringssystemet definieras tydligt 
och att budgeten för EU:s forsknings- och innovationsprogram för nästa budgetperiod 
fördubblas från och med 2014 (utöver den budget som avsätts till strukturfonderna och 
EIB) som en lämplig åtgärd för att hantera den rådande ekonomiska krisen och de stora 
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gemensamma utmaningarna. Parlamentet föreslår därför en ny organisationsmodell som 
bygger på tre olika finansieringsnivåer i syfte att uppnå stabilitet och konvergens.

Nivå 1: Kompetensutveckling och infrastruktur

9. Denna nivå omfattar EU-medel med koppling till infrastruktur (i ordets bredaste 
betydelse, inbegripet den institutionella infrastrukturen) och kompetensutveckling.

10. Finansieringssystemet på denna nivå omfattar finansiering via Europeiska institutet för 
innovation och teknik, den del av ramprogrammet som omfattar kapacitetsprogrammet 
och Marie Curie-initiativen, EU-finansiering av storskaliga projekt, tillgång till lån från 
EIB (som omfattar projekt över 50 miljoner euro), bidrag kopplade till ovan nämnda 
komponenter i ramprogrammet och samarbete med strukturfonder med koppling till 
infrastruktur.

11. Europaparlamentet betonar att storskaliga projekt som Iter, Galileo och global 
övervakning för miljö och säkerhet måste finansieras utanför ramprogrammet och att man 
måste skapa självständiga budgetposter för dessa program för att garantera en öppen och 
tillförlitlig finansieringsstruktur. Parlamentet föreslår att programmen delvis ska 
finansieras genom projektobligationer som utfärdas av EIB.

Nivå 2: Potential och konsolidering

12. Denna nivå omfattar den övergripande forskningen, både grundläggande och tillämpad 
forskning samt samhällsvetenskap och humaniora. De samordnande deltagarna är 
universitet och forskningscentra/forskningsinstitut, men industrisektorn bör också 
uppmuntras att delta.

13. Det viktigaste i detta sammanhang är projektens originalitet, kvalitet och potential, och 
inte enbart eventuella saluföringsresultat.

14. Finansieringssystemet på denna nivå omfattas av EU:s bidragssystem inom
ramprogrammet och samarbetet med strukturfonder med koppling till forskning, 
utveckling och innovation.

15. Europaparlamentet påpekar att Europeiska forskningsrådet har visat sig vara 
framgångsrikt och bidragit till att stärka det europeiska området för 
forskningsverksamhet. Parlamentet betonar att budgeten för anslag till unga forskare 
måste öka och att Marie Curie-programmets åtgärder och initiativ måste stärkas, vilket 
skulle förbättra rörligheten. Parlamentet kräver att nödvändiga åtgärder vidtas för att 
förbättra de otrygga villkoren för forskningsanställda i EU i syfte att locka hit och behålla 
forskare, med tanke på att otrygga anställningsvillkor (som fortfarande är vanligare bland 
kvinnor) utgör en flaskhals på vägen till att uppnå spetskompetens i EU.

Nivå 3: Marknad och innovation mot gemensamma mål

16. På denna nivå ska produkter och tjänster saluföras och offentliga resurser genereras. 
Innovativa små och medelstora företag spelar en avgörande roll när det gäller att utveckla 
nya produkter och tjänster.
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17. Europaparlamentet inser att de små och medelstora företagens deltagande bör 
uppmärksammas särskilt för att man ska kunna utnyttja nya idéer och möjligheter på ett 
flexibelt och effektivt sätt när de uppstår och på så sätt öppna nya vägar för innovation.

18. Finansieringssystemet på denna nivå omfattas av EU-medel kopplade till ramprogrammet 
för konkurrenskraft och innovation, tillgång till kreditförstärkning genom Europeiska 
investeringsfonden och särskilda lån från EIB (som främst omfattar projekt under 
50 miljoner euro) och samarbete med strukturfonder med koppling till entreprenörskap. 
Parlamentet föreslår dessutom att ett nytt finansieringsinstrument ska bildas – en 
europeisk bank för små och medelstora företag – som ska fungera i samverkan med 
nationella kontaktpunkter och finansinstitut som utses av medlemsstaterna.

19. Europaparlamentet anser att det skulle vara mycket gynnsamt för det europeiska området 
för forskningsverksamhet om det inrättades en europeisk investeringsbank för små och 
medelstora företag i syfte att stärka EU:s innovationspolitik genom att åtgärda den 
felande länken: det låga deltagandet bland små och medelstora företag i EU:s program.

20. Europaparlamentet betonar att ett ökat deltagande bland små och medelstora företag 
kräver lämpliga finansieringsinstrument anpassade efter dessa företags särskilda 
egenskaper, bland annat en ökad marginal för den acceptabla risknivån. Mot denna 
bakgrund bör man överväga så kallade mjuka lån som återbetalas om projektet är 
framgångsrikt, utan administrativa kostnader.

*****

21. Europaparlamentet anser att inte all innovation är forskningsbaserad och att inte all 
forskning bedrivs i innovativa syften. Parlamentet anser därför att den föreslagna 
omorganiseringen bör omfatta hela innovationscykeln, från idé till marknad, inklusive 
icke-teknisk, ekologisk och social innovation.

22. Europaparlamentet påpekar att det för att den vetenskapliga, tekniska och innovativa 
verksamheten ska vara konkurrenskraftig och för att man ska kunna upprätthålla en lokal 
vetenskaplig och innovativ kompetensutveckling krävs en viss nivå av duplicering och 
uppdelning som är nödvändig för att forskningssamarbetet inte ska urholkas.

23. Europaparlamentet uppmuntrar kraftigt genomförandet av utbildningsprogram för alla 
potentiella deltagare, i synnerhet när det gäller tillämpningen av förvaltningsregler, och 
kräver att kommissionen utarbetar kriterier för urval, utvärdering och bedömning av 
projekt med hänsyn till spetsforskningsstegen.

Några riktlinjer för nästa ramprogram

24. Europaparlamentet är för en utveckling mot en mer forskningsbaserad strategi och kräver 
att deltagarna i finansieringssystemets samtliga steg ska bemötas med en inställning som 
bygger på förtroende och risktolerans.

25. Europaparlamentet kräver att samarbetsprogrammet ska förbli centralt i ramprogrammet, 
och att det gränsöverskridande forskningssamarbetet ska stärkas.
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26. Europaparlamentet kräver att den tvärvetenskapliga forskningen ska stärkas och att 
forskningens sociala dimension ska erkännas. Parlamentet påpekar i detta sammanhang 
att stora samhällsutmaningar (t.ex. klimatförändringarna, den åldrande befolkningen och 
resursernas hållbarhet) inte kan hanteras enbart med tekniska lösningar, och att 
EU:s forskning inom samhällsvetenskap och humaniora därför är en oerhört viktig 
tillgång när det gäller att hantera dessa förändringar på ett bra sätt.

27. Europaparlamentet kräver att man ska upprätthålla balansen mellan projekt med en
nerifrån och upp-struktur (samarbete) och projekt med en uppifrån och ner-struktur (stora 
samhällsutmaningar) och att man ska underlätta för mindre projekt som bygger på
nerifrån och upp-modellen.

28. Europaparlamentet kräver att det internationella samarbetet ska utökas genom en påtaglig 
förbättring av kompetensutvecklingen och inrättandet av rättvisa partnerskap med 
utvecklingsländerna i syfte att hantera de globala utmaningarna på ett bättre sätt.

29. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och 
kommissionen.
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MOTIVERING

1. Bakgrund

Kommissionen har tagit initiativet till att publicera en grönbok i avsikt att definiera en 
gemensam strategisk finansieringsram för forskning och innovation för perioden efter 2013. 
Denna strategiska finansieringsram kombinerar EU-programmen – i det här fallet 
ramprogrammet för forskning, Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT) och 
ramprogrammet för konkurrenskraft och innovation (CIP) – med de struktur- och 
sammanhållningsfonder som tillägnas forskning och innovation.

Att föreslå en gemensam ram för alla finansieringsinstrument och finansieringsprogram, trots 
deras varierande finansieringsnivå och förankring i ett EU-sammanhang, är enligt min mening 
en möjlighet att stärka det europeiska forskningsområdet och utforma ett förslag som på ett 
effektivt sätt kopplar denna förstärkning till en tydlig konvergensstrategi.

I detta betänkande föreslår jag att de befintliga instrumenten och programmen omorganiseras 
så att de passar de utmaningar EU står inför bättre. Jag föreslår vidare att ett nytt instrument 
ska skapas – en europeisk investeringsbank för små och medelstora företag – för specifika fall 
och att project bonds ska användas som komplement till den ram kommissionen har lagt fram.

Det huvudsakliga syftet med förslaget är stabilitet och konvergens. Ingen gemensam strategi 
kommer att ha en chans att vinna om vi fortsätter att ”ändra spelreglerna” varje gång. Ingen 
strategi inriktad på de ekonomiska och sociala förhållanden vi lever i nu kan tryggt räkna med 
investeringar i forskning, utveckling och innovation, om den inneboende ojämlika och 
asymmetriska tillgången till EU-fonder får fortsätta.

2. Byggnaden och byggnadsställningarna

Europa är världens rikaste region, men det har inte inneburit en allmän investering i 
forskning, utveckling och innovation värd namnet. Förenta staterna, Japan, liksom 
BRIK-länderna (Brasilien, Ryssland, Indien och Kina), har investerat mer. Visserligen har 
investeringarna i EU allmänt sett ökat, men det har inte inneburit ett mer sammanhållet EU. 
Ojämlikheterna mellan länderna är fortfarande betydande. Dessa ojämlikheter tar sig uttryck 
på två sätt. Det första är att de vetenskapligt och tekniskt mest utvecklade länderna fortfarande 
drar mer nytta av de program som finns på EU-nivå. Listan över de ”50 främsta” av dem som 
hittills har fått medel från sjunde ramprogrammet kan tjäna som exempel. Denna lista visar att 
nya medlemsstater och perifera ekonomier, både när det gäller akademiska institutioner och 
industrier, fortsätter att vara mycket underrepresenterade, till och med obefintliga. Det andra 
sättet är de enorma investeringsskillnaderna länderna emellan. Även om EU har deklarerat 
målet att de totala investeringarna ska ligga på 3 procent 2020, är det i dag bara sex länder 
som investerar mer än 2 procent av sin BNP i forskning och innovation (Tyskland, Österrike, 
Danmark, Finland, Frankrike och Sverige), samtidigt som tio länder har investeringar på 
1 procent av BNP och elva mellan 1 och 2 procent. Om kriteriet vore investering per capita 
sammanfaller de länder som har den högsta placeringen med dem som har en högre 
investeringsandel. Andra som har mer blygsamma investeringar både i absoluta tal och i 
procent av BNP – till exempel Luxemburg – får topplaceringar då investeringarna mäts per 
capita. På de lägsta platserna återfinns de nya medlemsstaterna och de perifera ekonomierna.
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I denna union som lägger ojämlikhet till tidigare ojämlikhet är det därför nödvändigt att se till 
att vi tar rätt väg för att närma oss dem som redan har de bästa placeringarna, nämligen arbete 
och samarbete. För att detta ska kunna ske är det också nödvändigt att 
sammanhållningsstöden inkluderas i denna gemensamma ram som ett komplement, utan att 
de får bli osjälvständiga.

Förslaget syftar till att skapa en gemensam ram som tar hänsyn till att kunskap inte bara får 
betraktas som en tillgång som kan kommersialiseras, utan att den måste få vara en 
allmännyttig storhet, att inte all innovation kommer från forskning, att inte all forskning 
innebär innovation, att det är nödvändigt att skapa en grund för samordning av de olika 
tillgängliga resurserna för att se till att vi har en ram som ger resultat och som är konsistent i 
relationerna mellan finansieringskällorna och projektens beskaffenhet och storlek. Det är 
också nödvändigt att ta hänsyn till den sociala dimensionen och forskningens och 
innovationens sociala effekter, samt studera dem, då vi inte kan ingripa effektivt i samhällen 
som vi inte känner.

Oberoende av vår tolkning av det industriella projektet i sig är till exempel Airbus ett projekt 
där Europa är starkare på de områden vi diskuterar här. Ett långsiktigt och mycket innovativt 
projekt, som förenar olika resurser och som har lyckats positionera sig globalt med framgång. 
Framgången för den omformulering som kommissionen föreslår beror på förmågan att lyckas 
samordna projekt av detta slag med andra av annan storlek och beskaffenhet, då samarbetet 
måste vara maximalt samtidigt som de lokala eller regionala skillnaderna respekteras och 
tillvaratas.

3. Post-it-effekten

1968 uppfann Spencer Silver en särskild sorts klisterlapp: den fastnade utan att lämna märken 
efter sig och den kunde återanvändas. Dessa egenskaper gjorde produkten till ett fiasko. 
Upphovsmannen försökte ihärdigt i fem år men utan framgång att påvisa fördelarna med sin 
uppfinning. Först 1974 bestämde sig Art Fry, som var med i en kyrkokör, för att börja 
använda den ”misslyckade” klisterlappen som skapats av hans vän eftersom han var trött på 
att alltid tappa sina märkeslappar då han öppnade sin körsångbok på en given sida. Först 1977 
började Spencer Silvers skapelse att kommersialiseras, och den placerades på marknaden bara 
ett år senare. I dag vet vi vad post-it är och vilken framgång det fick. Det tog tio år. Exemplet 
med post-it visar klart och tydligt att vi inte bara kan finansiera innovation eller projekt som 
garanterar omedelbar framgång.

Därför är det nödvändigt att tydligt kunna urskilja stödens och projektens beskaffenhet, vad 
som är stöd till nätverk eller projekt med redan befästa strukturer och vad som är stöd för att 
stärka infrastrukturer som behöver konsolideras, eller vad som är stöd till utbildning eller 
forskningsprojekt. För att kunna återgå till att samla samordnat och strategiskt måste vi kunna 
urskilja. Ovanstående exempel visar också att vi måste tänka oss ett gemensamt arbete som är 
på längre tid än kort och medellång sikt.

En väg mot spetskompetens – vars kriterier beror på vilka aktörer som avses – kan inte tas 
utan att nödvändiga resurser tilldelas (av det följer att investeringsbeloppen måste höjas 
betydligt) och utan att satsa på förenkling och minskade byråkratiska och administrativa 
”kostnader”. Problemen gör att det ofta är förslagets redigering som belönas snarare än 
förslaget i sig. De ovan nämnda två villkoren är med andra ord viktiga för att kunna bredda 
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den geografiska mångfalden och egenskaperna hos dem som deltar i EU-program. Denna väg 
får heller inte tas utan att glömma att de vetenskapliga fälten är många, att innovationens 
beskaffenhet varierar, att det måste finnas plats för originalitet och ibland för fiasko, att 
vetenskapen och innovationen har en social roll och att det behövs varierande 
uppbyggnadstider beroende på projekttyp och projektstorlek.

Slutligen är det viktigt att lämna utrymme för att balansera projekt avsedda att möta stora 
samhälleliga utmaningar mot bottom-up-projekt, så att det finns plats för nyfikenhet, som är 
en fundamental dimension då den vetenskapliga verksamheten byggs upp. Exemplet med 
post-it-lapparna hjälper oss också att komma ihåg att då kunskapsproduktionens slutmål inte 
är marknaden kan enastående och oväntade marknadsmöjligheter ibland uppstå.

4. Det Europa vi har

I detta betänkande har vi försökt omorganisera existerande instrument och program, samtidigt 
som vi använt nya instrument, för att skapa en strategi som ter sig positiv för alla aktörer. 
Forskning och innovation är väsentliga verktyg för att stärka en tillväxtstrategi som bör vara 
hållbar och till för alla. Denna satsning är ännu viktigare om vi tänker på dagens sammanhang 
med ekonomisk och social kris. 

Att stärka konvergensen samtidigt som unionens hela konkurrenskraft stärks – grundat på en 
samarbetsmodell – är en del av lösningen för ekonomisk återhämtning och en 
utvecklingsmodell som vilar på hållbar tillväxt och ökad sysselsättning. 

I EU finns det stora interna skillnader när det gäller vetenskaplig och teknisk kapacitet och
ländernas industriutbyggnad. Men vi har en sak gemensamt: unionens största industrisektor 
och den som mest bidrar till anställningsbarheten är de små och medelstora företagen. Av 
samma anledning har instrumenten för att låta dem delta mer fördubblats de senaste åren. 
Denna fördubbling har dock inte haft avsedd effekt, och det är en av de mest kritiska 
dimensionerna i den aktuella ramen. En av anledningarna till detta svaga deltagande är att de 
befintliga instrumenten är inadekvata. De gynnar akademiska institutioner och stora industrier 
mer. Därför är det nödvändigt att se till att de befintliga instrumenten och programmen inte 
behandlar det lika som är olika. Det var med den avsikten jag föreslog en modell indelad i tre 
skikt, som jag redogör schematiskt för nedan:



PE464.836v01-00 12/12 PR\866690SV.doc

SV

Om projektresultaten för en akademisk institution mäts efter antalet publikationer eller citat 
och efter kollegernas erkännande, uttrycks samma resultat för ett litet eller medelstort företag 
i dess förmåga att släppa ut en produkt eller en tjänst på marknaden.

Avsikten med denna modell är sammanfattningsvis att förbättra samordningen mellan 
befintliga program och instrument med nya instrument och utjämna existerande obalans i 
fråga om tillgång och deltagande.

Att få det europeiska forsknings- och innovationsområdet mer enhetligt och täckt, från 
universitet till marknad, och låta medborgarna och aktörerna som traditionellt hålls på avstånd 
delta mer faktiskt och insyn och definition av tydliga regler skulle kunna sammanfatta 
förslagen i detta betänkande.


