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FORSLAG

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

1. understreger, at det er mest effektivt at tage fat på innovation på regionalt plan, hvor den 
fysiske nærhed fremmer partnerskaber mellem aktører som universiteter, 
forskningsinstitutioner, store virksomheder, SMV'er samt regionale og lokale 
myndigheder, navnlig inden for klynger; bemærker, at de mest dynamiske 
teknologiindustrier ikke nødvendigvis er placeret i eller i nærheden af hovedstæder, men 
tæt ved de mest innovative universiteter;

2. påpeger, at interventioner rettet mod innovation bør udgøre en del af de regionale 
intelligente specialiseringsstrategier; bemærker, at intelligente specialiseringsstrategier 
kan sikre en mere effektiv anvendelse af offentlige midler og øge private investeringer på 
regionalt plan;

3. opfordrer hver region til at investere i innovation og tilpasse sin innovationsstrategi for at 
øge dens effektivitet samt til at opgradere sin menneskelige kapital og forbedre sine 
virksomheders evne og vilje til at innovere og blive internationalt konkurrencedygtige;

4. påpeger, at beslutningstagerne på regionalt plan skal være fuldt bevidste om det potentiale 
for økonomisk vækst, som forsknings- og innovationsaktiviteter giver alle regioner, da 
hovedparten af innovationer skabes i forbindelse med det praktiske interface 
(efterspørgsels- og brugerbaseret innovation) og for det meste er finansieret af EFRU; 
bemærker i den forbindelse, at i det omfang innovationsaktiviteter ikke nødvendigvis eller 
primært kræver, at der findes højere læreanstalter, bør regioner uden universiteter og 
forskningscentre også kunne udvikle deres egen innovationskapacitet og få maksimalt 
udbytte fra regionale og lokale ressourcer og aktiver, for så vidt angår muligheder for 
innovation;

5. bemærker, at fremme af innovation på regionalt plan kan medvirke til at mindske de 
regionale forskelle; tilskynder ikke desto mindre de forskellige niveauer (regionale, 
nationale og EU) til at koordinere deres indsats mere effektivt som en del af en EU-
dækkende planlægning af FoU-aktiviteter;

6. påpeger, at innovation – både i den politiske beslutningsproces og i virksomheders og 
forskningscentres aktiviteter – er af grundlæggende betydning for konkretiseringen af 
EU's territoriale samhørighedspolitik og i sagens natur kan yde et afgørende bidrag til at 
opfylde samhørighedsmål og overvinde de barrierer, der står i vejen herfor i områder med 
særlige geografiske og demografiske karakteristika;

7. opfordrer medlemsstaterne til at styrke unge europæeres forretningsfærdigheder ved at 
indføre særlige nationale planer for at integrere innovation i alle uddannelsessektorer og 
på alle niveauer; påpeger, at det bedste middel til at gennemføre disse planer og fremme 
innovation i Europa er gennem et tæt samarbejde mellem den offentlige og den private 
sektor;
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8. er af den opfattelse, at eftersom innovation er et komplekst begreb, skal den 
ikketeknologiske innovation styrkes, og at der i den forbindelse bør ske en udbredelse af 
bedste praksis angående denne form for innovation, ligesom det på grundlag af en åben og
altomfattende tilgang bør præciseres, hvilke regler og vilkår der gælder for adgang til EU-
finansiering;

9. henleder opmærksomheden på det bidrag, som kulturel mangfoldighed yder til innovation; 
mener i denne forbindelse, at foranstaltninger til at beskytte og fremme den regionale 
kulturelle mangfoldighed bør gives en fremtrædende rolle i innovationspolitikken;

10. understreger, at der for at øge innovationspotentialet i Europas regioner bør koordinering 
og synergi mellem samhørigheds-, forsknings- og innovationspolitikkerne og deres 
forskellige instrumenter gennemføres på regionalt plan, nationalt plan og EU-plan med 
henblik på at sikre, at de er effektive; understreger behovet for i denne sammenhæng at 
søge instrumenter til at fjerne hindringerne for denne synergi, til at sænke barriererne 
mellem programmerne og undersøge mulighederne for yderligere forenkling, bl.a. ved at 
harmonisere reglerne for gennemførelsen af disse politiske instrumenter, deres revision og 
omkostningernes støtteberettigelse; mener, at det er nødvendigt at fortsætte forenklingen 
af procedurerne for at udnytte EU-midler med henblik på at sikre deres fleksibilitet og 
begrænse bureaukratiet for forskere og innovatorer, så de kan bruge mere tid på deres 
egentlige arbejde; 

11. understreger den centrale rolle, som regionerne spiller i forbindelse med udarbejdelsen af 
politikker for at stimulere innovation på nationalt plan; påpeger imidlertid, at de regionale 
og lokale budgetter i mange medlemsstater er utilstrækkelige, og at de nationale budgetter 
for innovation er lave; 

12. understreger behovet for at opdage sovende innovatorer, især i SMV'erne; påpeger den 
vigtige rolle, som formidlingsorganer har, når det drejer sig om at opdage sovende 
innovatorer, skabe incitamenter, rådgive og støtte innovation; er af den opfattelse, at disse 
organer bør styrkes, og at der bør udvikles et program med henblik på at forbedre deres 
uddannelse, kvalifikationer og ekspertise, samt at modeller med dobbelt faglig uddannelse 
for to erhverv bør få stigende betydning i fremtiden;

13. understreger betydningen af menneskelig kapital i innovation; henleder i denne 
forbindelse opmærksomheden på ESF's rolle i livslang læring for arbejdstagerne;

14. mener, at en velfungerende tilgang til forvaltning på flere niveauer er en forudsætning for 
en vellykket fastlægning og gennemførelse af innovationspolitiske mål; påpeger i denne 
forbindelse, at regionalpolitikken råder over en konsolideret metode i form af en integreret 
tilgang og tilbyder et godt udarbejdet styringssystem, som er i stand til at mobilisere de 
lokale investeringer;

15. mener, at innovationsdimensionen skal integreres i alle EU-støtteprogrammer, herunder 
Samhørighedsfonden, og dermed sikre en betydelig grad af finansiering, som svarer til 
behovene hos alle berørte parter i forbindelse med innovation;

16. understreger behovet for at styrke forbindelserne mellem EU-budgetinstrumenter og EIB-
finansiering; anerkender, at disse kilder til finansiering kan virke som en løftestang for 
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investeringer, og anmoder om, at de styrkes, navnlig Jeremie og Jessica; understreger 
behovet for at udvikle finansieringsinstrumenter, der er tilpasset de mindste 
virksomheders særlige forhold og behov, samt for at forenkle procedurerne for at få 
adgang til finansiering betydeligt;

17. opfordrer Kommissionen til at overveje flerfondsprogrammer for medlemsstater og 
regioner, der ønsker at bruge dem; mener, at dette ville bidrage til at arbejde på en mere 
integreret og fleksibel måde og ville øge effektiviteten af samspillet mellem de forskellige 
fonde (strukturfondene og rammeprogrammerne for forskning og udvikling);

18. understreger betydningen af at skelne mellem innovation og forskning; påpeger, at 
innovation er en kompleks tværgående socioøkonomisk proces, som involverer 
bestræbelser på at øge udgifterne til FoU, støtte til SMV'er og til højteknologisk 
virksomhed og fokuserer på at udvikle integrerede systemer, der er baseret på de 
forskellige områders kendetegn og særlige forhold;

19. mener, at innovationspolitikken skal knyttes til undervisnings-, uddannelses- og 
arbejdsmarkedspolitikkerne; er tilhænger af bestræbelser for at mobilisere borgerne og 
arbejdstagerne til støtte for forandringsprocesserne via udarbejdelse og gennemførelse af 
inkluderende politiske strategier for innovation med henblik på at fremskynde udviklingen 
af innovative produkter og tjenester og bane vejen for højere beskæftigelse og vækst;

20. glæder sig over forslaget om at iværksætte europæiske innovationspartnerskaber som et 
redskab til at samle berørte aktører på tværs af politikområder, sektorer og grænserne med 
henblik på at fremskynde innovation for at tackle store samfundsmæssige udfordringer; 
bemærker, at partnerskaberne og de regionalpolitiske instrumenter til at imødegå disse 
udfordringer, med særlig henvisning til de europæiske grupper for territorialt samarbejde, 
bør afstemmes bedre med hinanden og være reelt tilgængelige for de forskellige regioner, 
og at partnerskaberne bør udnytte erfaringerne fra eksisterende nationale og regionale 
initiativer af lignende karakter; opfordrer i denne forbindelse til et tættere samarbejde 
mellem regioner, navnlig gennem programmer, der involverer udveksling, 
uddannelsesinitiativer og udveksling af bedste praksis; opfordrer til en forbedring af 
SMV'ers adgang til støtte til forskning og innovation; 

21. mener, at der bør lægges vægt på at fremme udviklingen af en innovationskultur på 
regionalt plan, både blandt iværksættere, unge under erhvervsuddannelse og arbejdstagere 
og blandt de partnere, der har indflydelse på forretningsaktiviteter, f.eks. regionale 
offentlige beslutningstagere, forskningscentre, virksomhedsklynger og 
finansieringsorganer, som i mange tilfælde ikke er tilstrækkeligt opmærksomme på 
innovationskapaciteten hos virksomhederne i deres regioner, især SMV'erne (herunder 
også mikrovirksomheder og håndværksvirksomheder);

22. understreger, at det er nødvendigt at mobilisere EU’s regioners fulde 
innovationspotentiale for at opfylde Europa 2020-målsætningen om intelligent, 
bæredygtig og inklusiv vækst, og påpeger, at fremtidens regionalpolitik skal prioritere 
denne udfordring højt; mener, at denne prioritering gælder for alle målene for 
regionalpolitikken, og fremhæver behovet for at sikre, at konkurrenceevnen i Europa er 
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sikret ved internationale standarder; henstiller til industrien at deltage i innovation på 
miljøområdet, eftersom iværksættere er vigtige for en større udbredelse af miljøinnovation 
på regionalt plan; bemærker i denne forbindelse, at tilvejebringelse af information til 
iværksættere gennem demonstration af nye forretningsmuligheder vil være afgørende for, 
om en strategi, der sigter mod udvikling af en økonomi med effektiv ressourceudnyttelse 
og en bæredygtig industri, bliver en succes. 
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