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FÖRSLAG

Utskottet för regional utveckling uppmanar utskottet för industrifrågor, forskning och energi 
att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet betonar vikten av forskning och utveckling för att Europeiska unionen 
ska kunna ta sig an de stora utmaningar som den står inför, särskilt inom ramen för Europa 
2020-strategin. Parlamentet påminner om att sammanhållningspolitiken i hög grad bidrar 
till att finansiera FoU-verksamhet i regionerna.

2. Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag om att förenkla de administrativa 
rutinerna för de komplexa och kostsamma upphandlings- och genomförandeförfarandena 
kring ramprogrammen för forskning, i synnerhet övergången till ett resultatbaserat 
finansieringssystem och schablonbelopp för projektpersonalen. Parlamentet föreslår att 
man omprövar regeln om ”ett projekt per ämne” och efterlyser en mer flexibel och enkel 
tematisk metod för att påskynda processen från tanke till genomförande för innovativa 
idéer. På grund av forskningens oförutsägbara natur är det dock viktigt att betona att det 
finns mervärden också i projekt vars resultat inte entydigt kan fastställas i förväg. 
Dessutom bör det klart framgå hur revisionskraven ska tolkas för att det ska vara möjligt 
att tydligt skilja mellan eventuella oriktigheter och uppsåtligt bedrägeri.

3. Europaparlamentet noterar med glädje att EU-institutionerna nu undersöker möjligheterna 
att genomföra nödvändiga förenklingar av den regionala utvecklingspolitiken, i syfte att 
öka öppenheten, förbättra tillgången för finansiellt svaga deltagare och höja effektiviteten 
och förstärka rättssäkerheten för stödmottagarna. Parlamentet bedömer att den goda praxis 
som kan komma att etableras i samband härmed kan underlätta genomförandet av det 
sjunde ramprogrammet för forskning och utveckling.

4. Europaparlamentet framhåller att det krävs hög teknisk kapacitet och stora kunskaper om 
administrativa och finansiella förfaranden för att mottagarna ska kunna få tillgång till 
forsknings- och innovationsprojekt, och därför är detta väldigt svårt för mindre sökande 
såsom små och medelstora företag och små forskningsinstitut i randområden.  Parlamentet 
påminner om att omkring 90 procent av alla företag inom EU är små eller medelstora och 
att det är nödvändigt att säkerställa att de helt och fullt kan delta i användningen av 
FP7-resurser.

5. Europaparlamentet anser att EU:s olika verktyg för främjandet av sammanhållning, 
forskning och utveckling bör användas på ett integrerat sätt så att man försäkrar sig om att 
de blir effektiva. Det är viktigt att försöka samordna dessa verktyg och att eliminera 
hinder för sådana synergieffekter, genom att framför allt harmonisera revisionsreglerna 
och möjligheterna att få kostnader godkända, i syfte att underlätta genomförandet för 
mottagarna. 

6. Europaparlamentet anser att den regionala nivån är bäst lämpad för åtgärder som syftar till 
att stimulera forskning och innovation, med tanke på att det där finns en närhet mellan 
universitet, offentliga forskningsorgan, stora, små och medelstora företag samt regionala 
och lokala myndigheter, framför allt inom de så kallade klustren. Främjandet av forskning 
och innovation på regional nivå kan förvisso bidra till minskade sociala och regionala 
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skillnader, men parlamentet uppmanar ändå de olika nivåerna (regional, nationell och 
europeisk) att i högre grad samordna sina insatser genom en programplanering på 
europeisk nivå av FoU-verksamhet. Det är dessutom uppenbart att det behövs starkare 
band mellan den akademiska världen och industrin.

7. Europaparlamentet erinrar om att det sjunde ramprogrammet för forskning och utveckling 
i likhet med den regionala utvecklingspolitiken utgår från principerna om partnerskap och 
samfinansiering. Parlamentet ansluter sig till dessa principer för god förvaltning och 
anhåller om att de även fortsättningsvis ska hållas högt, trots att den ekonomiska krisen 
har föranlett besparingar i de offentliga utgifterna.

8. Europaparlamentet påminner om att FP7 är inriktat på storskaliga projekt som kan 
förutsättas ha en konkret inverkan på den ekonomiska aktiviteten, innovationen av 
produktionsprogrammen och säkerställandet av en framtida produktion med högt 
mervärde, och därigenom skapandet av jobb och förbättrade förutsättningar för 
EU:s globala konkurrenskraft. Parlamentet vill klargöra att kraften i de mest framstående 
projekten har en positiv återverkan på hela unionen inom såväl tillämpad forskning som 
grundforskning, oavsett projektens aktuella vetenskapliga nivå, i synnerhet om synergin 
uppnås med hjälp av regionala stödmedel, och att den utgör ett effektivt komplement till 
den konvergens som utgör det främsta målet med de sammanhållningspolitiska 
instrumenten, samtidigt som detta främjar en balanserad utveckling och stärker 
konkurrenskraften. Parlamentet påpekar ändå att särskild uppmärksamhet borde riktas mot 
mindre projekt som också kan förmodas ha en konkret inverkan, till exempel därigenom 
att de stärker banden mellan innovation och social integration.

9. Europaparlamentet begär att kommissionen publicerar en analys av de olika 
medlemsstaternas deltagarnivåer i FP7.

10. Europaparlamentet påpekar att de ökade regionala skillnaderna när det gäller forskning 
och utvecklingspotential är en utmaning som måste beaktas inte bara inom ramen för 
sammanhållningspolitiken utan också genom forsknings- och innovationspolitiken.

11. Europaparlamentet anser att utbyte av yrkesfolk bör främjas men utan att man uppmuntrar 
till kompetensflykt från EU till andra delar av världen och från fattigare EU-länder till 
rikare och därmed underminerar den europeiska sammanhållningspolitiken.
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