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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 att innovation kan främjas effektivast på regional nivå, där den 
fysiska närheten gynnar partnerskap mellan aktörer som universitet, 
forskningsorganisationer, stora företag, små och medelstora företag och lokala och 
regionala myndigheter, särskilt inom ramen för kluster. Parlamentet konstaterar att de 
mest dynamiska tekniska industrierna inte nödvändigtvis ligger i eller nära huvudstäder, 
utan i närheten av de mest innovativa universiteten.

2. Europaparlamentet påpekar att insatser som är inriktade på innovation bör ingå i de 
regionala strategierna för smart specialisering. Strategier för smart specialisering kan 
utgöra en garanti för en mer ändamålsenlig och effektiv användning av offentliga medel 
och främja privata investeringar på regional nivå.

3. Europaparlamentet uppmanar varje region att investera i innovation och ändra sin 
innovationsstrategi så att den blir mer effektiv. Dessutom uppmanas regionerna att 
förbättra sitt humankapital och öka de regionala företagens förmåga och vilja att förnya 
sig och vara internationellt konkurrenskraftiga.

4. Europaparlamentet framhåller att de regionala beslutsfattarna måste vara helt medvetna 
om forskningens och innovationens potential att skapa ekonomisk tillväxt i alla regioner, 
eftersom merparten av innovationen uppkommer vid det praktiska gränssnittet (efterfråge-
och användarbaserad innovation) och huvudsakligen finansieras genom Europeiska 
regionala utvecklingsfonden. Parlamentet påpekar därför att regioner utan universitet och 
forskningscentrum också bör kunna utveckla sin egen innovationskapacitet, såtillvida som 
innovationsverksamheter inte nödvändigtvis eller i första hand är beroende av 
förekomsten av högre utbildningsanstalter, och dra full nytta av de regionala och lokala 
resursernas och tillgångarnas utnyttja innovationspotential.

5. Europaparlamentet noterar att främjande av innovation på regional nivå kan bidra till att 
minska de regionala skillnaderna. Parlamentet uppmanar dock myndigheterna på de olika 
nivåerna (regional och nationell nivå och EU-nivå) att samordna sina insatser bättre inom 
ramen för en EU-omfattande planering av forsknings- och utvecklingsverksamheten.

6. Europaparlamentet påminner om att innovation, både vid utformningen av politiken och i 
det praktiska arbetet på företag och forskningscentrum, är av grundläggande vikt för 
förverkligandet av EU:s territoriella sammanhållningspolitik. Innovation kan genom sin 
särskilda karaktär på ett betydande sätt bidra till att sammanhållningsmålen uppnås och 
problem på detta område undanröjs i regioner med geografiska och befolkningsmässiga 
särdrag.

7. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att förbättra de europeiska ungdomarnas 
företagarkompetens genom att anta särskilda nationella planer för att integrera innovation 
på alla utbildningsområden och på alla utbildningsnivåer. Parlamentet konstaterar att ett 
nära samarbete mellan den offentliga och den privata sektorn är det bästa sättet att 
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genomföra dessa planer och stärka den europeiska innovationen.

8. Europaparlamentet anser att de icke tekniska innovationsinsatserna måste stärkas eftersom 
innovation är ett komplext begrepp och att det bör spridas bästa praxis för denna typ av 
innovation och fastställas bestämmelser och villkor för tillgång till EU-finansiering utifrån 
en öppen och allomfattande strategi.

9. Europaparlamentet framhåller den kulturella mångfaldens betydelse för innovationen.
Parlamentet anser i detta sammanhang att skyddet och främjandet av den regionala 
kulturella mångfalden måste göras till ett viktigt inslag i innovationspolitiken.

10. Europaparlamentet betonar att man för att öka innovationspotentialen i EU:s regioner 
måste samordna och skapa samverkan mellan sammanhållnings-, forsknings- och 
innovationspolitiken, och de tillhörande instrumenten, på regional och nationell nivå samt 
på EU-nivå i syfte att säkerställa deras effektivitet. Parlamentet understyrker i detta 
sammanhang att man måste ta fram instrument för att undanröja hindren för denna 
samverkan, minska hindren mellan program och utforska möjligheterna till ytterligare 
förenkling, särskilt genom att harmonisera reglerna för tillämpningen av dessa 
politikinstrument samt för revision av dem och kostnadernas stödberättigande. Man måste 
fortsätta att förenkla förfarandena för användning av EU-medel i syfte att garantera 
flexibilitet och minska byråkratin för forskare och innovatörer, så att dessa kan ägna mer 
tid åt sitt faktiska arbete. 

11. Europaparlamentet betonar regionernas viktiga roll i utarbetandet av politik som 
stimulerar till innovation på nationell nivå. I många medlemsstater är de regionala och 
lokala budgetarna dock otillräckliga och de nationella budgetarna för innovation låga.

12. Europaparlamentet understryker behovet av att upptäcka potentiella innovatörer, särskilt 
bland små och medelstora företag. Intermediära organisationer spelar en viktig roll när det 
gäller att upptäcka sådana innovatörer, skapa incitament, ge råd och stödja innovation.
Parlamentet anser att dessa organisationer bör stärkas, att det bör tas fram ett program för 
att förbättra utbildningen, kompetensen och expertkunskaperna för dem och att vikten av 
modeller för dubbel yrkesutbildning bör öka i framtiden.

13. Europaparlamentet framhåller humankapitalets betydelse för innovationen. Parlamentet 
påminner i detta sammanhang om Europeiska socialfondens insatser för arbetstagarnas 
livslånga lärande.

14. Europaparlamentet anser att välfungerande flernivåstyre är en förutsättning för ett 
framgångsrikt fastställande och uppnående av innovationspolitiska mål. Parlamentet 
påpekar att man inom regionalpolitiken har en konsoliderad metod för det integrerade 
förhållningssättet samt ett väl utvecklat styrelsesätt som kan uppbåda lokala investeringar.

15. Europaparlamentet anser att innovationsdimensionen måste integreras på lämpligt sätt i 
alla EU:s finansieringsprogram, inbegripet Sammanhållningsfonden, för att garantera en 
hög finansieringsnivå som står i proportion till behoven hos alla innovationsintressenter.

16. Europaparlamentet betonar behovet av att stärka banden mellan EU:s budgetinstrument 
och finansieringen från Europeiska investeringsbanken. Parlamentet inser att dessa 
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finansieringskällor har en potentiell hävstångseffekt på investeringar och anser att de bör 
stärkas, i synnerhet Jeremie och Jessica. Parlamentet framhåller att det är nödvändigt att 
utveckla finansieringsmetoder som är anpassade till de minsta företagens specifika 
omständigheter och behov samt att avsevärt förenkla förfarandena för tillgång till 
finansiering.

17. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att överväga användningen av 
flerfondsprogram för de medlemsstater och regioner som vill använda sådana. Parlamentet 
anser att detta skulle bidra till ett mer integrerat och flexibelt arbetssätt och göra de olika 
fondernas (strukturfonderna och ramprogrammen för forskning och utveckling) 
samverkan effektivare.

18. Europaparlamentet understryker vikten av att skilja mellan innovation och forskning.
Innovation är en komplex och övergripande samhällsekonomisk process som inbegriper 
insatser för att öka finansieringen av forskning och utveckling och stödet till små och 
medelstora företag och spjutspetstekniska verksamheter och är inriktad på att utveckla 
integrerade system som bygger på de olika territoriernas särdrag.

19. Europaparlamentet anser att innovationspolitiken måste kopplas till med utbildnings-, 
yrkesutbildnings- och arbetsmarknadspolitiken. Man bör genom att utveckla och tillämpa 
inbegripande politiska innovationsstrategier försöka få medborgarna och arbetstagarna att 
delta i förändringsprocessen, i syfte att skynda på utvecklingen av innovativa produkter 
och tjänster och bereda väg för ökad sysselsättning och tillväxt.

20. Europaparlamentet välkomnar förslaget om bildande av europeiska 
innovationspartnerskap som ett redskap för att sammanföra berörda parter från olika 
politikområden, sektorer och länder i syfte att påskynda innovationen för att kunna bemöta 
stora samhällsförändringar. Parlamentet påpekar att de partnerskap och regionalpolitiska 
instrument som används för att bemöta dessa utmaningar, särskilt europeiska grupperingar 
för territoriellt samarbete, bör samordnas bättre och vara verkligt tillgängliga för de olika 
regionerna samt att partnerskapen bör dra nytta av erfarenheterna från liknande befintliga 
nationella och regionala initiativ. Parlamentet efterlyser därför ett förstärkt samarbete 
mellan regionerna, särskilt med hjälp av utbytesprogram, utbildningsinitiativ och utbyte 
av bästa praxis. Dessutom efterfrågar parlamentet bättre möjligheter för små och 
medelstora företag att få stöd till forskning och innovation. 

21. Europaparlamentet anser att man bör prioritera utvecklingen av en innovationskultur på 
regional nivå, dels bland företagare, ungdomar som genomgår yrkesutbildning och 
löntagare, dels bland de partner som har betydelse för företagens verksamhet, till exempel 
regionala offentliga beslutsfattare, forskningscentrum, företagskluster och 
finansieringsorgan, vilka ofta inte är tillräckligt medvetna om innovationskapaciteten hos 
företagen i sina regioner, särskilt bland de små och medelstora företagen (inbegripet 
mikroföretag och hantverksföretag).

22. Europaparlamentet betonar att EU:s regioners fulla innovationspotential måste mobiliseras 
för att man ska kunna uppnå Europa 2020-målet om smart och hållbar tillväxt för alla, och 
poängterar att denna utmaning måste behandlas som en viktig prioritering inom den 
framtida regionalpolitiken. Parlamentet anser att denna prioritering måste gälla för alla 
regionalpolitiska mål och betonar att man måste säkerställa EU:s konkurrenskraft i 
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förhållande till internationella standarder. Parlamentet uppmanar näringslivet att engagera 
sig i miljöinnovationen, eftersom företagarna spelar en mycket viktig roll när det gäller att 
ytterligare sprida miljöinnovation på regional nivå. Parlamentet noterar i detta 
sammanhang att informationsspridningen till företagarna – där man pekar på nya 
affärsmöjligheter – kommer att vara oerhört viktig för att strategin för resurssnåla 
ekonomier och ett hållbart näringsliv ska bli framgångsrik.
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