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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 erinrar om att forskning och innovation är oundgängliga motorer för 
EU om unionen ska kunna behålla och stärka sin konkurrensställning. Parlamentet betonar 
sammanhållningspolitikens avsevärda betydelse för utvecklingen av forskning och 
innovation i regionerna. I detta avseende betonar parlamentet att det under de senaste 
årtiondena med rätta har blivit allt viktigare att främja innovation, forskning och 
företagande inom ramen för regionalpolitiken. Samtidigt noterar parlamentet att omkring 
86 miljarder euro, dvs. 25 procent av hela den budgeten för sammanhållningspolitiken, har 
avsatts för dessa ändamål, och uppmanar kommissionen att undersöka huruvida 
innovationsprojekt som har finansierats via strukturfonderna kan garanteras samma nivå 
av synlighet som projekt finansierade inom ramprogrammen. I enlighet med principerna 
och målen i Europa 2020-strategin och flaggskeppsinitiativet ”Innovationsunionen” anser 
parlamentet att denna tendens under alla omständigheter bör bevaras, så att hållbar 
utveckling (medräknat miljömässigt och socialt hållbar utveckling) avspeglas i beviljandet 
av medel – i detta avseende är en kraftfull regionalpolitik med goda resurser en 
förutsättning. Parlamentet efterlyser klar samordning mellan befintliga och nya initiativ 
enligt Europa 2020-strategin och stödjer bland annat innovationer i samhället på grundval 
av offentlig-privata partnerskap. 

2. Europaparlamentet betonar att man bör uppmuntra stärkt samordning och synergier 
mellan forsknings- och innovationsprogrammens respektive regionalpolitikens framtida 
”gemensamma strategiska ramar” för att förstärka europeiska innovationscykler.
Parlamentet uppmanar kommissionen att garantera komplementaritet och redogöra för hur 
detta ska ske konkret. I detta avseende betonar parlamentet möjligheterna att skapa 
synergier mellan de två politikområdena och se till att de genomförs. Parlamentet betonar 
att det är en stor utmaning för medlemsstaterna och regionerna att skapa synergi mellan 
olika instrument för finansiering av forskning och innovation både i den offentliga och 
den privata sektorn samt av uppföljning i syfte att sprida resultaten från sådana projekt 
och göra dem synliga. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att ägna uppmärksamhet åt 
genomförandet av dessa åtgärder på nationell och regional nivå, framför allt i de fall då 
ansvaret för olika EU-fonder ligger hos olika nationella myndigheter, i syfte att förbättra 
komplementariteten mellan de olika relevanta programmen.

3. Europaparlamentet påminner om att det i tider med knappa finansiella resurser är 
avgörande att prioritera omsorgsfullt och förnuftigt när pengarna fördelas i regionerna för 
att på så sätt uppnå en kritisk massa.

4. Med tanke på sammanhållningspolitikens framtida inriktning på EU 2020-strategin vill 
Europaparlamentet att det prioriterade området ”Innovation” blir bindande för både 
mål 1-regioner och mål 2-regioner, och att denna prioritering också bör speglas i 
anslagsfördelningen på alla nivåer. Parlamentet påminner dock om att inrättandet av mål 
för ökade anslag till forskning, utveckling och innovation inte i sig kommer att ge resultat 
om inte dessa åtgärder åtföljs av en övergripande strukturell utveckling i samhällena.
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5. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att alternativt föreslå ytterligare incitament 
för användning av strukturfondsmedel inom området ”Innovation”.

6. Europaparlamentet förespråkar en ”nedifrån och upp”-strategi för innovationer och 
betonar behovet av att samtliga lokala och regionala aktörer deltar aktivt och görs 
delaktiga i utformning och genomförande av sina regionala innovationsstrategier.

7. Europaparlamentet uppmanar regionerna att utveckla skräddarsydda innovationsstrategier 
som grundas på regionala kompetenser och befintliga styrkor och tillgångar i enlighet med 
konceptet ”intelligent specialisering”. Parlamentet rekommenderar att regionerna ska 
klargöra hur möjliga synergieffekter mellan strukturfondsmedel och de framtida 
forsknings- och innovationsprogrammen konkret kan utnyttjas för att bilda starka, 
internationellt konkurrenskraftiga kluster och regionala spetsforskningscentra samt för att 
komma i kapp andra regioner och därmed stärka den regionala ekonomin.

8. Europaparlamentet betonar emellertid att man utöver de enskilda regionernas intresse av 
ekonomisk tillväxt i sin helhet bör se EU som ett område för innovation till stöd för ökad 
komplementaritet mellan regionerna i syfte att uppnå konkurrenskraft på internationell 
nivå. I detta avseende efterlyser parlamentet bättre samverkan och samordning inte enbart 
mellan regionala aktörer och myndigheter, utan även mellan medlemsstater och 
myndigheter på unionsnivå. Parlamentet välkomnar i detta sammanhang kommissionens 
hjälpåtgärder, som kan bidra med värdefullt stöd till regionerna och garantera hög kvalitet 
för strategierna utan att subsidiaritetsprincipen ifrågasätts. Därför betonar parlamentet att 
det territoriella samarbetet och finansieringen för detta samarbete måste vidareutvecklas.

9. Europaparlamentet efterlyser ett ökat mellanstatligt deltagande i åtgärder inom ramen för 
gemensam programplanering och inom Interreg III B, som förstärker samarbetet inom 
forskning, utveckling och innovation i hela Europa, i syfte att öka de nya 
medlemsstaternas deltagande och engagemang i alla europeiska forskningsprogram.

10. Europaparlamentet anser att lokala och regionala myndigheter bör uppmuntras till 
innovation, särskilt genom att man fullföljer och förstärker initiativ av typen 
”kunskapsregioner”, ”levande laboratorier” och ”smarta städer”, där den territoriella 
dimensionen av forskning och utveckling främjas.

11. Europaparlamentet understryker att berörda myndigheters kännedom om alla 
stödmöjligheter är en grundförutsättning för en sådan synergifrämjande integrerad 
strategi. Parlamentet påpekar att sådana informationsmöjligheter även finansieras med 
strukturfondsmedel.

12. Europaparlamentet påpekar att innovation ska förstås i vid bemärkelse, och att den 
framför allt baseras på efterfrågan och användare eftersom den har sin grund i samverkan 
med marknaden. Parlamentet är medvetet om klyftan mellan ny kunskap inom 
forskningen och dess praktiska tillämpning. Därför rekommenderar parlamentet att man 
som ett nödvändigt komplement till teknisk spetsforskning inte endast bör fokusera på att 
utveckla regional spetskompetens, framför allt vid universitet och forskningscentrum, utan 
också på att främja tillämpningar i syfte att uppmuntra företag att utveckla innovativa 
metoder, göra innovationer säljbara samt främja tekniköverföring och kunskapsutbyte till 
förmån för unionen.
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13. Europaparlamentet understryker att det är nödvändigt att etablera begreppet 
”spetsforskningsstege” och att som en del av detta förbättra regionala nätverk mellan 
forskningsinstitut, universitet, små och medelstora företag samt andra relevanta aktörer i 
syfte att skapa kluster, regionala teknikplattformar och spetskompetenscentra för att hjälpa 
dessa nätverk att delta i EU:s samarbetsprojekt och program för forskning och innovation.

14. Europaparlamentet efterlyser en handlingsplan för ”spetsforskningsstegen” och för 
inrättande av forskningsinfrastruktur inom ramen för Sammanhållningsfonden och 
Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) i syfte att främja berörda länders 
deltagande i nästa gemensamma ram för forskning och innovation.

15. Europaparlamentet betonar att små och medelstora företag är viktiga för utvecklingen och 
ekonomierna på lokal och regional nivå i EU och för näringslivets konkurrenskraft i 
unionen som helhet, och att dessa är den viktigaste källan till sysselsättning i unionen.
Eftersom man bör se till att de små och medelstora företagen får ökat stöd för forskning 
och innovation anser parlamentet att regionalt stöd för innovation bör fokusera på små och 
medelstora företag, att den byråkratiska bördan för stödmottagarna bör minskas och att 
finansieringsprogrammen bör göras mer flexibla. Parlamentet betonar i detta sammanhang 
sammanhållningspolitikens mervärde för en förbättrad innovationsförmåga hos regionalt 
baserade små och medelstora företag som är verksamma i traditionella branscher, genom 
att företagen erbjuds bättre tillgång till tillämpad forskning, överföring av teknik och 
innovation, utbildning, främjande av en innovationskultur och i synnerhet 
internationalisering eller främjande av olika slags företagsamhet genom utökad rådgivning 
och lättillgängligare stöd, bland annat i form av initiativ för kontaktpunkter på ett enda 
ställe i syfte att uppmuntra små och medelstora företag att vara öppna för nya möjligheter 
och utnyttja tillgängliga regionala resurser på ett bättre sätt. Här betonar parlamentet även 
det potentiella mervärdet i att små och medelstora företag alltmer deltar i kunskaps- och 
innovationsgrupper.

16. I sammanhållningens intresse och för att stärka den europeiska ekonomins 
konkurrenskraft betonar Europaparlamentet att åtgärder bör vidtas för att bland annat 
förenkla förfarandena för deltagande och öka medvetenheten samt för att öka de små och 
medelstora företagens tillgång till forskning och innovation, särskilt företag 
i underutvecklade och avlägsna regioner samt landsbygdsregioner.

17. Parlamentet inser att såväl den centralt förvaltade strategin inom det 
sjunde ramprogrammet och ramprogrammet för konkurrenskraft och innovation som 
strukturfondernas decentraliserade strategi har sitt berättigande. Parlamentet betonar 
emellertid behovet av att inom det möjligas ram harmonisera regler, förfaranden och 
metoder samtidigt som man garanterar nödvändig flexibilitet trots att 
förvaltningssystemen varierar. Parlamentet betonar att finansieringen av forskning och 
innovation på nationell nivå och EU-nivå måste bli mer ändamålsenlig och effektiv, och 
att det bör ingås ett åtagande om att optimera denna finansiering i syfte att utveckla en 
strategisk agenda för forskning och innovation på EU-nivå. Parlamentet anser att de 
orimliga administrativa kraven utgör ett stort hinder för arbetet med att uppnå 
sammanhållningspolitikens mål och kräver därför effektiva åtgärder för att förenkla 
anslagsbeviljandet och kontrollsystemen.
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18. Europaparlamentet välkomnar kommissionens och EIB:s ambition att vid sidan av 
finansieringsinstrumenten för riskdelning även fortsättningsvis uppmärksamma moderna 
finansieringsinstrument som exempelvis ”revolverande fonder” för att locka fler privata 
investerare och använda offentliga medel mer effektivt. Parlamentet rekommenderar 
uttryckligen de regionala aktörerna att utnyttja dessa möjligheter.

19. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att stärka synergierna mellan olika 
instrument och fonder, uppmuntra ett tillvägagångssätt med flera fonder, undersöka nya 
möjligheter till kombinerad finansiering och utvidga korsfinansieringen från 
strukturfonderna.
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