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Indledning

Hensigten med dette arbejdsdokument er at opridse formålet med udarbejdelsen af 
gennemførelsesbetænkningen og at gøre rede for den tilgang, der anlægges, og for de 
metoder, ordføreren agter at benytte. Dette dokument omhandler centrale spørgsmål, der vil 
blive behandlet i udkastet til betænkning, og indeholder ordførerens indledningsvise holdning 
til disse.

 Betænkningens formål og afgrænsning

Europa-Parlamentet ønsker i den syvende valgperiode at styrke sine aktiviteter og sin 
indflydelse på gennemførelsesområdet. Ethvert parlamentsudvalg kan udarbejde en såkaldt 
gennemførelsesbetænkning, der er en betænkning om gennemførelsen af EU-forskrifter til 
national ret og gennemførelsen og håndhævelsen af disse i medlemsstaterne.

Hvad angår samhørighedspolitikken, består lovgivningsgrundlaget i direkte gældende 
forordninger, hvis gennemførelsesforanstaltninger reguleres ved en kommissionsforordning 
samt kommissionsafgørelser og -beslutninger, som ikke forelægges for Parlamentet.

Ordføreren foreslår, at det i forbindelse med den kommende revision af 
samhørighedspolitikken ved en gennemførelsesbetænkning undersøges, om lovgivningen er 
blevet korrekt anvendt i medlemsstaterne.

Udvalget udarbejdede i sjette valgperiode en gennemførelsesbetænkning med Miroslav 
Mikolášik som ordfører med titlen: "Betænkning om gennemførelsen af 
strukturfondsforordningen 2007-2013: resultaterne af forhandlingerne om de nationale 
samhørighedsstrategier og de operationelle programmer". I denne nye betænkning vil der 
blive fokuseret på innovationskomponenten i retningslinjerne for de operationelle 
programmer.

Initiativbetænkningen har et dobbelt formål. For det første tjener den til at undersøge, 
hvorledes den vejledende ramme for Fællesskabets strategiske retningslinjer 2007-2013 og 
navnlig "Retningslinje 1.2: bedre viden og innovation til sikring af vækst" blev fulgt af 
medlemsstaterne og regionerne i deres nationale strategiske referencerammer (NSR) og 
operationelle programmer. For det andet tjener betænkningen til at undersøge synergier 
mellem samhørighedspolitikken og rammeprogrammerne i relation til viden og innovation 
(syvende rammeprogram for forskning og teknologisk udvikling og rammeprogrammet for 
konkurrenceevne og innovation).

De europæiske, nationale og regionale finansieringsordninger forbliver undertiden 
ukoordinerede. Det bør imidlertid noteres, at både EU's samhørighedspolitik og F&U- og 
innovationspolitikkerne forfølger samme mål, nemlig at løfte de store udfordringer, som EU 
står over for, og opretholde en EU-model baseret på økonomisk vækst, socialt ansvar og 
bæredygtig udvikling. En af de tre prioriteter i samhørighedspolitikken består i at fremme 
innovation, iværksætterevne og viden.
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 Status og metoder

Kommissionen har siden 1993 offentliggjort en række meddelelser, og Europa-Parlamentet 
har udarbejdet en række undersøgelser og betænkninger om synergier mellem FTU-politikken 
og samhørighedspolitikken. Ordføreren agter ved udarbejdelsen af denne initiativbetænkning 
at tage hensyn til en lang række relevante dokumenter, hvoraf de fleste allerede kan oplistes i 
arbejdsdokumentet.

Regionaludviklingsudvalgets betænkninger (sjette valgperiode)

 Betænkning om den fremtidige regionalpolitiks bidrag til Den Europæiske Unions 
innovative kapacitet (Ordfører: Mieczyslaw Edmund Janowski, UEN).

 Betænkning om gennemførelsen af strukturfondsforordningen 2007-2013: resultaterne 
af forhandlingerne om de nationale samhørighedsstrategier og de operationelle 
programmer (Ordfører: Miroslav Mikolášik PPE-DE).

Undersøgelser bestilt af Europa-Parlamentet

 Synergier mellem EU's syvende forskningsrammeprogram, rammeprogrammet for 
konkurrenceevne og innovation og strukturfondene (2007).

 På vej mod en territorialisering af EU's F&U- og innovationspolitikker (2009).

Statusrapporter om samhørighed: I femte statusrapport om økonomisk og social samhørighed 
understregedes den store rolle, som visse sektorer og økonomisk omstrukturering spiller for 
regional udvikling. Det påpeges i den sjette statusrapport, at kreativitet og innovation har en 
vigtig regional dimension.

Vigtige meddelelser fra Kommissionen

Fra slutningen af 2006 til maj 2008, da godkendelsesproceduren vedrørende de operationelle 
programmer afsluttedes, fremhævedes i en række meddelelser fra Kommissionen 
samhørighedspolitikkens nye fokusering på opfyldelsen af målsætninger i relation til 
Lissabonstrategien, samtidig med at den primære målsætning om at mindske forskellene 
mellem medlemsstaterne og regionerne opretholdtes:

 KOM(2007)0474: Konkurrencedygtige europæiske regioner takket være forskning og 
innovation - Et bidrag til større vækst og flere og bedre arbejdspladser. 

 KOM(2007)0798: Medlemsstaternes og regionernes gennemførelse af 
Lissabonstrategien for vækst og beskæftigelse ved hjælp af EU's samhørighedspolitik, 
2007-2013.

 KOM(2008)0301: Resultaterne af forhandlingerne vedrørende de 
samhørighedspolitiske strategier og programmer for programmeringsperioden 2007-
2013.

 KOM(2009)0617: Den tyvende årsberetning om gennemførelsen af strukturfondene 
(2008).

Meddelelsen om resultaterne af forhandlingerne om de samhørighedspolitiske strategier og 
programmer for programmeringsperioden 2007-2013 giver et indblik i, hvorledes 
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medlemsstaterne har forstået og efterlevet de strategiske retningslinjer for samhørighed ved 
udformningen af deres nationale strategiske referencerammer og de respektive operationelle 
programmer, som er udarbejdet med henblik på at tackle deres specifikke begrænsninger og 
krav. Den strategiske politikformulering viser således, at alle medlemsstater inklusive dem, 
der senest er tiltrådt EU, har gjort en samordnet indsats for at tilskynde til investeringer i 
Lissabonrelaterede mål.

"Competitive European regions through research and innovation - Practical Guide to EU 
funding Opportunities for Research and Innovation". Denne vejledning har til formål at 
hjælpe potentielle modtagere med at kortlægge den bedst egnede finansieringsordning 
gennem en beskrivelse af de tre finansieringskilder og mulighederne for at kombinere dem. I 
vejledningen understreges også de nationale og regionale myndigheders betydning med 
hensyn til at sikre den bedste anvendelse af disse instrumenter.

Ud over ovenstående vil ordføreren også tage hensyn til det baggrundsarbejde, som er udført 
af EU's Udvalg for Videnskabelig og Teknisk Forskning og Det Europæiske Rådgivende 
Forskningsudvalg i 2007, og afventer slutbehandlingen af et internt 
kommissionsarbejdsdokument, der i øjeblikket er under udarbejdelse, og som vil indeholde en 
række konkrete eksempler på synergi.

Baggrund

 Fokus på forskning og udvikling og innovation

Samhørighedspolitikken forfølger tre prioriteter, hvoraf den ene består i at fremme 
innovation, iværksætterevne og en voksende videnøkonomi i kraft af forsknings- og 
innovationskapacitet, herunder nye informations- og kommunikationsteknologier.

F&U og innovation kan hjælpe EU med at opfylde sine vækstmål. Samhørighedspolitikken 
tager derfor også sigte på investeringer, der styrker EU's konkurrenceevne på lang sigt, f.eks. 
investeringer i iværksætterevne, adgang til finansiering for SMV'er, IKT, grøn teknologi og 
energieffektivitet. Samhørighedspolitikken er derfor forbundet med Lissabonstrategien. Der er 
i perioden 2007-2013 større fokus på innovation, hvortil der er afsat 86 mia. euro.

Det er også vigtigt at forstå den forskellige sammenhæng, hvori de to 
hovedfinansieringskilder – RP7 og strukturfondene – fungerer. For RP7's vedkommende er 
tværnationalt samarbejde den almindelige norm. Derimod er det tværnationale samarbejde 
(via målsætningen om territorialt samarbejde) undtagelsen for strukturfondenes 
vedkommende, mens programmering i medlemsstaterne er normen.

 Synergi mellem samhørighedspolitikken og rammeprogrammerne i relation til 
viden og innovation og merværdien af EU's finansieringsmodel

I Fællesskabets strategiske retningslinjer anføres det i retningslinje 1.2 "Bedre viden og 
innovation til sikring af vækst", at det er meget vigtigt, at samhørighedspolitikken spiller 
sammen med rammeprogrammerne, således at forskningspolitikken og 
samhørighedspolitikken forstærker hinanden på regionalt niveau. Samhørighedspolitikken har 
desuden to roller, der består i at hjælpe regionerne med at gennemføre de regionale 



DT\796211DA.doc 5/5 PE 430.685v01-00

DA

innovationsstrategier og handlingsplaner og bidrage til at styrke regionernes innovations- og 
forskningskapacitet.

 Betænkningens momentum og politiske vægt

I denne fase af den økonomiske krise blev behovet for at styrke konkurrenceevnen i EU ved at 
investere i samhørighedspolitikken og dens procedurer allerede erkendt af EU og dets 
medlemsstater i 2009.

Det er desuden nødvendigt, at Parlamentet gør rede for sin holdning i forbindelse med 
debatten om samhørighedspolitikkens fremtid. Det bør drøfte mulige forbedringer på basis af 
evalueringer.

Ordførerens foreløbige bemærkninger

Ordføreren mener, at hovedvægten i betænkningen bør lægges på undersøgelsen af 
merværdien af de strukturfonde, der er øremærket til innovation. Mulighederne for økonomisk 
vækst vil blive sonderet, og det vil blive undersøgt, på hvilke punkter synergi eventuelt kan 
bidrage til den.

- Analyse af øremærkning til innovation og F&U i de operationelle programmer: For at 
nå til en fuld forståelse af synergiens potentiale er der behov for at forstå, hvorledes 
retningslinjerne føres ud i livet i de operationelle programmer.

- Analyse af synergier mellem strukturfondene og RP7 og rammeprogrammet for 
konkurrenceevne og innovation: Ordføreren ønsker at undersøge de forskellige måder, 
hvorpå EU-finansieringskilderne kan kombineres, herunder blandet finansiering, supplerende 
eller efterfølgende finansiering og multifinansiering i samme klynge eller netværk.

Procedure

Dette arbejdsdokument vil danne udgangspunkt for drøftelserne i Regionaludviklingsudvalget 
på dettes møde i december 2009. Det indeholder ikke en komplet gennemgang af ordførerens 
synspunkter, som vil blive udbygget i udkastet til betænkning.

Ordføreren vil gerne opfordre alle medlemmer af Regionaludviklingsudvalget til at deltage 
aktivt i debatten i december og til at fremkomme med deres egne idéer, synspunkter og 
forslag.


