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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. minder om, at forskning og innovation er livsvigtige drivkræfter for EU med henblik på at 
fastholde og styrke den konkurrencemæssige position, og understreger 
samhørighedspolitikkens væsentlige bidrag til udvikling af forskning og innovation i 
regionerne; fremhæver i denne forbindelse, at den regionale støtte til innovation, forskning 
og iværksætteraktiviteter med rette har fået større betydning i løbet af de senere årtier; 
konstaterer, at omkring 86 mia. EUR til samhørighedspolitik – omkring 35 % af hele 
budgettet til samhørighedspolitik – er blevet øremærket til disse formål, og opfordrer 
Kommissionen til at undersøge, om innovationsprojekter, der finansieres over 
strukturfondene, kan sikres samme synlighed som projekter finansieret over 
rammeprogrammerne; mener, at denne tendens, i overensstemmelse med principperne og 
målene i EU 2020-strategien og flagskibsinitiativet ”innovation i EU”, under alle 
omstændigheder bør fastholdes, således at den (også økonomisk og miljømæssigt) 
bæredygtige udvikling afspejles i allokeringen af midler – idet en stærk og med 
tilstrækkelige midler udrustet regionalpolitik er en betingelse i denne forbindelse; 
opfordrer til en klar koordinering mellem eksisterende og nye tiltag under Europa 2020-
strategien, der bl.a. fremmer samfundsmæssige innovationer baseret på offentlig-private 
partnerskaber;

2. understreger, at der må tilskyndes til øget koordinering og synergi mellem den fremtidige 
fælles strategiske ramme for regionalpolitik og den fremtidige fælles strategiske ramme 
for forsknings- og innovationsprogrammer med henblik på at styrke de europæiske 
innovationscyklusser; opfordrer Kommissionen til at sikre komplementaritet og til at 
redegøre for, hvorledes dette skal opnås konkret; understreger i denne forbindelse 
mulighederne for at skabe synergier mellem de to politikker, som gensidigt sikrer 
gennemførelsen af den respektive anden politik; understreger, at det er en stor udfordring 
for medlemsstaterne og regionerne at skabe synergieffekter mellem de forskellige 
finansieringsinstrumenter til forskning og innovation, både inden for den offentlige og den 
private sektor, og at sikre opfølgende finansiering til at udbrede resultaterne af sådanne 
projekter og gøre dem synlige; opfordrer medlemsstaterne til at være opmærksomme på 
gennemførelsen af disse politikker på nationalt og regionalt plan, særligt hvor ansvaret for 
forskellige EU-midler hører under forskellige nationale myndigheder, med henblik på at 
skabe bedre komplementaritet mellem de relevante programmer;

3. påpeger, at det i tider, hvor de finansielle ressourcer er knappe, er af afgørende betydning, 
at der allokeres midler til klogt udvalgte prioriteter i regionerne for at nå en kritisk masse; 

4. kræver på baggrund af, at samhørighedspolitikken fremover skal sigte mod EU 2020-
strategien, at det prioriterede område ”innovation” bliver obligatorisk for både mål 1- og 
mål 2-regioner, hvilket også må komme til udtryk i bevillingerne på alle niveauer; 
understreger imidlertid, at der ikke skabes resultater alene ved, at der fastsættes mål for 
øget forskning, udvikling og innovation, medmindre disse foranstaltninger suppleres af en 
generel strukturmæssig udvikling i samfundene; 
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5. opfordrer Kommissionen til alternativt at stille forslag om yderligere incitamenter til 
anvendelse af strukturfondsmidler inden for innovation;

6. går ind for en bottom-up-tilgang til innovation og understreger behovet for aktiv 
deltagelse og involvering af alle lokale og regionale aktører i udformningen og 
gennemførelsen af deres regionale innovationsstrategier;

7. opfordrer regionerne til at udvikle skræddersyede innovationsstrategier, som er baseret på 
regionale kompetencer, nuværende styrker og aktiver; anbefaler, at regionerne angiver, 
hvordan potentielle synergieffekter mellem hjælp fra strukturfondene og de fremtidige 
forsknings- og innovationsprogrammer kan bringes i praktisk anvendelse med henblik på 
at skabe stærke, konkurrencedygtige internationale klynger og regionale ekspertisecentre 
og at komme på niveau med andre regioner og dermed styrke den regionale økonomi;

8. påpeger dog, at man ud over de enkelte regioners interesse i økonomisk vækst bør betragte 
EU som helhed som et innovativt område, hvor der bør skabes øget komplementaritet 
mellem regionerne, idet målet hermed er at forbedre den internationale konkurrenceevne; 
opfordrer i den henseende til bedre forbindelse og koordinering, ikke blot mellem 
regionale aktører og myndigheder, men også mellem medlemsstaterne og EU; glæder sig i 
denne forbindelse over Kommissionens hjælp, som kan give regionerne værdifuld støtte 
og kan sikre, at strategierne er af høj kvalitet, uden at nærhedsprincippet drages i tvivl; 
understreger i denne forbindelse, at territorialt samarbejde og finansieringen af dette bør 
udbygges yderligere;

9. opfordrer til større regeringsdeltagelse i tiltag under det fælles forskningsprogram og 
Interreg III B-programmet med henblik på at styrke samarbejdet inden for forskning, 
udvikling og samarbejde i hele Europa og at styrke og forbedre nye medlemsstaters 
deltagelse i alle EU-forskningsprogrammer;

10. mener, at de lokale og regionale myndigheder skal tilskyndes til at være innovative, 
navnlig gennem fortsættelse og styrkelse af tiltag som videnbaserede regioner, levende 
laboratorier og intelligente byer, inden for hvilken ramme den territoriale dimension af 
forskning og udvikling fremmes;

11. understreger, at det er et grundlæggende krav for en sådan synergiskabende, integreret 
strategi, at alle implicerede myndigheder er opmærksomme på alle 
finansieringsmuligheder; påpeger, at opmærksomhedsskabelse i denne henseende også 
finansieres gennem strukturfondene;

12. erindrer om, at innovation er et bredt begreb, som navnlig er efterspørgsels- og 
brugerbaseret, da det stammer fra interaktion med markedet; er opmærksom på den kløft, 
der findes mellem ny viden inden for forskning og det at anvende den i praksis; anbefaler 
derfor som et nødvendigt supplement til forskning på højt plan, at regionalstøtten 
fokuserer ikke blot på at nå et højt niveau på regionalt plan, navnlig på universiteter og 
forskningscentre, men også på fremme af anvendelse for at tilskynde virksomhederne til at 
udvikle innovative metoder, gøre innovationerne salgbare og fremme overførsel af 
teknologi og udveksling af knowhow til fordel for samfundet;
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13. understreger behovet for at skabe begrebet om udvikling af ekspertise, som skal omfatte 
forbedring af de regionale netværk, der forbinder forskningsinstitutter, universiteter, 
SMV'er og andre relevante aktører, med henblik på at skabe klynger, regionale 
teknologiplatforme og ekspertisecentre for dermed at hjælpe sådanne netværk til at deltage 
i EU's samarbejdsprojekter og programmer for forskning og innovation;

14. ønsker en handlingsplan for udvikling af ekspertise og for etablering af 
forskningsinfrastrukturer under Samhørighedsfonden og EFRU, for dermed at fremme de 
berørte landes deltagelse i det næste fælles rammeprogram for forskning og innovation;

15. understreger, at SMV'erne er vigtige for den regionale udvikling i EU og for den 
industrielle konkurrenceevne i Unionen som helhed, og at de er hovedkilden til 
beskæftigelse i EU; mener i betragtning af nødvendigheden af at sikre, at SMV’erne i 
højere grad nyder godt af støtten til forskning og udvikling, at regionalstøtten til 
innovation bør fokusere på SMV’erne, at de administrative byrder på modtagerne bør 
mindskes, og at finansieringsprogrammerne bør gøres mere fleksible; understreger i denne 
forbindelse samhørighedspolitikkens merværdi for så vidt angår at gøre regionalt 
orienterede SMV'er inden for traditionelle forretningsområder mere innovative ved at 
tilbyde øget adgang til forskning rettet mod praktisk anvendelse, overførsel af teknologi 
og innovation, udvikling af færdigheder, tilskyndelse til innovationskultur og navnlig 
internalisering eller fremme af iværksætterånd af forskellig art gennem bredere rådgivning 
og let tilgængelig bistand, inklusive "one-stop shop"-tiltag for at tilskynde SMV’erne til at 
overveje nye muligheder og til at gøre bedre brug af de regionale ressourcer, de har til 
rådighed; understreger i denne forbindelse den mulige merværdi af øget SMV-deltagelse i 
videns- og innovationsfællesskaberne (”VIF'erne”);

16. understreger, at der for at skabe større samhørighed og gøre Europas økonomi mere 
konkurrencedygtig bør træffes foranstaltninger - bl.a. med henblik på at forenkle 
deltagelsesprocedurerne og øge kendskabet - for at forbedre SMV'ernes adgang til 
forskning og innovation, inklusive SMV'er i underudviklede og fjerntliggende områder 
samt landdistrikter;

17. anerkender gyldigheden af både den centraliserede tilgang med RP7 og CIP og den 
decentraliserede tilgang med strukturfondene; understreger imidlertid behovet for at 
harmonisere regler, processer og metoder mest muligt, samtidig med at der sikres den 
nødvendige fleksibilitet, uanset forskellene i de administrative systemer; understreger, at 
finansieringen af forskning og innovation både på nationalt plan og på EU-plan må gøres 
mere effektiv, og at det bør være en forpligtelse til at optimere den med henblik på at 
udvikle en strategisk EU-forsknings- og innovationsdagsorden; mener, at de omfattende 
administrative krav udgør en alvorlig hindring for opfyldelse af samhørighedspolitikkens 
mål og opfordrer derfor til effektive foranstaltninger med sigte på at forenkle 
sagsbehandlingen og tilsynssystemerne;

18. glæder sig over Kommissionens og EIB's ambitioner om at gøre yderligere brug af 
moderne finansieringsinstrumenter, herunder revolverende fonde - ud over 
risikodelingsfaciliteterne - med henblik på at tiltrække flere private investorer og anvende 
tilgængelig offentlig finansiering mere effektivt; anbefaler udtrykkeligt, at de regionale 
aktører gør brug af disse muligheder;
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19. opfordrer Kommissionen til at styrke synergien mellem de forskellige instrumenter og 
fonde, at tilskynde til multifinansieringstilgang, undersøge nye muligheder for blandet 
finansiering og udbygge krydsfinansieringen fra strukturfondene.
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