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FORSLAG

Udviklingsudvalget opfordrer Udvalget om Industri, Forskning og Energi, som er 
korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1. understreger betydningen af forskning og udvikling for at imødegå de store udfordringer, 
EU står over for, især i forbindelse med EU 2020-strategien; minder om, at 
samhørighedspolitikken bidrager væsentligt til finansiering af forskning og udvikling i 
regionerne;

2. bifalder Kommissionens forslag til forenkling af de administrative formaliteter i 
forbindelse med den komplekse og udgiftskrævende udbuds- og gennemførelsesprocedure 
inden for rammeprogrammerne for forskning, herunder navnlig gradvis indførelse af en 
resultatbaseret finansiering og standardelementer for personalet i det pågældende projekt; 
opfordrer til, at den såkaldte ”et projekt pr emne”-regel genovervejes, og opfordrer til 
indførelse af en mere fleksibel tematisk bottom-up-strategi med henblik på at fremskynde 
processen fra innovative ideer til deres gennemførelse; understreger imidlertid, at også 
projekter, hvis resultater på grund af forskningens iboende uforudsigelighed ikke klart kan 
kendes på forhånd, har værdi; bemærker endvidere, at bestemmelserne vedrørende 
revision af denne grund skal kunne fortolkes entydigt, således at der er en klar forskel 
mellem en indberettet uregelmæssighed og bevidst svig;

3. glæder sig over EU-institutionernes aktuelle drøftelser om behovet for at forenkle 
regionaludviklingspolitikken med henblik på større gennemsigtighed, øget adgang for
økonomisk svage deltagere, mere effektivitet og styrkelse af retssikkerheden for 
støttemodtagerne; vurderer, at den bedste praksis, der er kommet ud af denne proces, kan 
være nyttig for at forenkle iværksættelsen af det syvende rammeprogram;

4. understreger, at modtagernes adgang til projekter inden for forskning og innovation 
kræver stor teknisk kapacitet og solid viden om de administrative og finansielle 
procedurer, og at det derfor er yderst vanskeligt især for mindre ansøgere, så som SMV’er 
og små forskningsinstitutter beliggende i randområder, at få adgang; minder om, at 
omkring 90 % af alle virksomheder i Europa er SMV’er, og at det er nødvendigt at sikre 
deres fulde og effektive inddragelse i anvendelsen af ressourcerne under det syvende 
rammeprogram;

5. er af den opfattelse, at de forskellige EU-instrumenter for samhørighed, forskning og 
innovation af effektivitetshensyn kræver en integreret iværksættelse; understreger 
nødvendigheden i at skabe synergi mellem disse instrumenter og at fjerne hindringerne for 
denne synergi, navnlig ved at harmonisere reglerne om revision og omkostningernes 
støtteberettigelse med henblik på at forenkle iværksættelsen for modtagerne;

6. finder, at det regionale niveau er det bedst egnede niveau til stimulering af forskning og 
innovation på grund af nærheden mellem universiteterne, de statslige forskningsorganer, 
de store virksomheder, SMV'erne og de regionale og lokale offentlige myndigheder, 
herunder inden for "klynger"; bemærker endvidere, at fremme af forskning og innovation 
på regionalt plan kan medvirke til at mindske de sociale og regionale forskelle; opfordrer 
ikke desto mindre de forskellige niveauer (regionale, nationale og EU) til at koordinere 
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deres indsats bedre med henblik på at planlægge deres forsknings- og udviklingsaktiviteter 
på europæisk plan; understreger endvidere behovet for bedre forbindelser mellem 
universiteterne og erhvervslivet; 

7. minder om, at det syvende rammeprogram ligesom regionaludviklingspolitikken er 
baseret på principper om partnerskab og samfinansiering; udtrykker klart sin tilslutning til 
disse principper om god forvaltning og opfordrer til, at de bevares på trods af 
nedskæringer i de offentlige udgifter på grund af den økonomiske krise;

8. minder om, at det syvende rammeprogram koncentrerer sig om omfattende projekter, som 
kan få konkret indflydelse på den økonomiske aktivitet, innovationen inden for 
produktplanlægning og sikring af en fremtidig produktion med høj merværdi og dermed 
jobskabelse og forbedring af EU's globale konkurrenceevne; udtrykker klart, at 
videnprojekternes dynamik inden for både anvendt og grundlæggende forskning har en 
positiv indvirkning i hele EU, uanset deres nuværende niveau for videnskabelig udvikling, 
og navnlig når der skabes synergieffekter med de midler, der er afsat til 
regionalpolitikken, og at den effektivt fuldender det vigtigste mål for 
samhørighedspolitikkens instrumenter, nemlig konvergensmålet, med henblik på at skabe 
både en afbalanceret udvikling og konkurrenceevne; bemærker imidlertid, at der tillige 
bør lægges vægt på mindre projekter, som også kan få konkret indflydelse, f.eks. ved at 
styrke forbindelsen mellem innovation og social integration;

9. anmoder Kommissionen om at offentliggøre en analyse af niveauet af de enkelte 
medlemsstaters deltagelse i det syvende rammeprogram; 

10. påpeger, at de øgede regionale forskelle, for så vidt angår potentiale inden for forskning 
og udvikling, er en udfordring, der skal behandles ikke kun i forbindelse med 
samhørighedspolitikken, men også gennem forsknings- og innovationspolitikken;

11. er af den opfattelse, at der bør opfordres til faglige udvekslinger, dog uden at tilskynde til 
hjerneflugt fra EU til andre dele af verden eller inden for EU fra de fattigere lande til de 
rigere, hvilket ville undergrave EU's samhørighedspolitik.
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