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Inledning

Målet med detta arbetsdokument är att i stora drag ange i vilket syfte detta betänkande 
utarbetas och att förklara vilken infallsvinkel som valts och vilken metod föredraganden 
kommer att använda sig av. Dokumentet innehåller även de centrala frågor som bör 
analyseras i förslaget till betänkande liksom föredragandens preliminära svar på dessa frågor.

 Betänkandets syfte och omfattning

Europaparlamentet har som mål att under den sjunde valperioden utöka sin verksamhet och 
sitt inflytande när det gäller genomförande. Varje parlamentsutskott kan utarbeta en så kallad 
genomföranderapport, som är ett betänkande om införlivandet av EU:s lagstiftning med 
nationell lagstiftning samt genomförandet och tillämpningen av den i medlemsstaterna.

Den rättsliga ramen för sammanhållningspolitiken utgörs av direkt tillämpliga förordningar. 
Genomförandebestämmelserna för dessa förordningar utfärdas i form av en 
kommissionsförordning och kommissionsbeslut som inte läggs fram för parlamentet. 

Mot bakgrund av den kommande översynen av sammanhållningspolitiken föreslår 
föredraganden att man i ett betänkande om genomförandet bör analysera huruvida 
lagstiftningen har tillämpats korrekt av medlemsstaterna.

Under den sjätte valperioden lade utskottet fram ett förslag till betänkande av
Miroslav Mikolášik med titeln ”Genomförandet av strukturfondsförordningen 2007–2013: 
resultatet av samrådet om sammanhållningspolitikens nationella strategier och program”. Det
nya betänkandet kommer främst att beröra innovationsaspekten i riktlinjerna för de operativa 
programmen.

Det finns två syften med initiativbetänkandet. För det första vill vi analysera hur den
vägledande ramen i form av gemenskapens strategiska riktliner för perioden 2007–2013, i 
synnerhet riktlinje 1.2 om att skapa tillväxt genom förbättrad kunskap och innovation, har 
följts av medlemsstater och regioner i deras nationella strategiska referensramar och operativa 
program. För det andra kommer vi i betänkandet att analysera synergieffekterna mellan 
sammanhållningspolitiken och de ramprogram som gäller kunskap och innovation (sjunde 
ramprogrammet för forskning och teknisk utveckling och demonstration samt ramprogrammet 
för konkurrenskraft och innovation).

Finansieringsinstrument på EU-nivå, nationell nivå och regional nivå samordnas inte alltid. 
Det måste dock påpekas det finns ett gemensamt syfte med både EU:s 
sammanhållningspolitik och politiken för forskning, utveckling och innovation: att hantera de 
stora utmaningar som EU står inför och att upprätthålla en EU-modell grundad på ekonomisk 
tillväxt, socialt ansvar och hållbar utveckling. En av sammanhållningspolitikens
tre prioriteringar är att uppmuntra innovation, entreprenörskap och kunskap. 

 Överblick och metod

Sedan 1993 har det kommit en rad meddelanden från kommissionen och undersökningar och 
betänkanden från Europaparlamentet om synergieffekter mellan politiken för forskning och 
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teknisk utveckling och sammanhållningspolitiken. Föredraganden kommer vid utarbetandet 
av detta initiativbetänkande att beakta ett stort antal relevanta dokument. De flesta av dem kan 
räknas upp redan i detta arbetsdokument.
Betänkanden från utskottet för regional utveckling (sjätte valperioden)

 Betänkande om den framtida regionalpolitikens bidrag till Europeiska unionens 
innovativa kapacitet (föredragande: Mieczysław Edmund Janowski, UEN)

 Betänkande om genomförandet av strukturfondsförordningen 2007–2013: resultatet av 
samrådet om sammanhållningens nationella strategier och program (föredragande: 
Miroslav Mikolášik PPE-DE)

Undersökningar genomförda på uppdrag av Europaparlamentet

 Synergies between the EU 7th Research Framework Programme, the Competitiveness 
and Innovation Framework Programme and the Structural Funds (2007)

 Moving towards a territorialisation of European R&D and Innovation policies (2009)

Lägesrapporter om sammanhållning: I den femte lägesrapporten om ekonomisk och social 
sammanhållning betonades den viktiga funktion som fylls av vissa sektorer och vikten av 
ekonomisk omstrukturering för den regionala utvecklingen. I den sjätte rapporten framhölls 
att kreativitet och innovation har en avgörande regional dimension.

Centrala meddelanden från kommissionen

Mellan slutet av 2006 och maj 2008, då godkännandeförfarandet för de operativa programmen 
slutfördes, offentliggjordes en rad meddelanden från kommissionen där man framhöll
sammanhållningspolitikens nya inriktning på att förverkliga mål som knyter an till 
Lissabonstrategin, samtidigt som det primära målet att minska olikheter mellan medlemsstater 
och regioner bibehålls: 

 KOM(2007)0474 Konkurrenskraftiga regioner i Europa genom forskning och 
innovation – Ett bidrag till högre tillväxt och fler och bättre jobb

 KOM(2007)0798 Medlemsstaternas och regionernas genomförande av 
Lissabonstrategin för tillväxt och sysselsättning med hjälp av EU:s 
sammanhållningspolitik, 2007–2013

 KOM(2008)0301 om resultatet av samrådet beträffande sammanhållningspolitikens 
strategier och program för programperioden 2007–2013 

 KOM(2009)0617 Tjugonde årsrapporten om genomförandet av strukturfonderna 
(2008)

Meddelandet om resultatet av samrådet beträffande sammanhållningspolitikens strategier och 
program för programperioden 2007–2013 ger en inblick i hur medlemsstaterna har uppfattat
och följt de strategiska riktlinjerna för sammanhållningen vid utarbetandet av sina nationella 
strategiska referensramar respektive operativa program, som anpassats för att följa vissa 
restriktioner och krav. På så sätt visar den strategiska utformningen av politiken att alla 
medlemsstater, även de som nyligen anslutit sig till EU, har gjort en samlad ansträngning för 
att inrikta investeringarna på mål som anknyter till Lissabonstrategin.
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Competitive European regions through research and innovation - Practical Guide to EU 
funding Opportunities for Research and Innovation: Syftet med denna handbok är att hjälpa 
potentiella stödmottagare att hitta de lämpligaste finansieringsinstrumenten genom att 
beskriva de tre finansieringskällorna och möjligheterna att kombinera dem. I handboken 
betonas nationella och regionala myndigheters roll när det gäller att se till att dessa instrument 
används på bästa sätt.

Mot bakgrund av ovanstående kommer föredraganden även att beakta det bakgrundsarbete 
som utförts av Europeiska unionens kommitté för vetenskaplig och teknisk forskning och 
Europeiska rådgivande forskningskommittén under 2007. Föredraganden väntar även på 
färdigställandet av ett arbetsdokument från kommissionens avdelningar som håller på att 
utarbetas och som ger konkreta exempel på synergieffekter.

Bakgrund

 Fokus på forskning och utveckling och innovation

Sammanhållningspolitiken strävar efter att inrikta resurserna på tre prioriterade områden, 
varav ett är att främja innovation, entreprenörskap och kunskapsekonomins tillväxt genom att 
se till att det finns forsknings- och innovationskapacitet, inbegripet ny informations- och 
kommunikationsteknik.

F&U och innovation kan hjälpa EU att nå sina tillväxtmål. Därför är 
sammanhållningspolitiken även inriktad på investeringar som stärker EU:s konkurrenskraft på 
lång sikt, exempelvis entreprenörskap, tillgång till finansiering för små och medelstora 
företag, humankapital, informations- och kommunikationsteknik, grön teknik och 
energieffektivitet. Sammanhållningspolitiken är på så sätt kopplad till Lissabonstrategin. Det 
finns en tydligare inriktning på innovation under perioden 2007–2013, och 86 miljarder euro 
har avsatts för detta ändamål.

Det är även viktigt att förstå de olika sammanhang i vilka de två största finansieringskällorna 
– sjunde ramprogrammet och strukturfonderna – verkar. I sjunde ramprogrammet är 
gränsöverskridande samarbete den allmänna normen. I strukturfonderna, däremot, är 
gränsöverskridande samarbete (genom målet territoriellt samarbete) undantaget medan 
program inom medlemsstaterna är normen.

 Synergieffekter mellan sammanhållningspolitiken och ramprogram med 
koppling till kunskap och innovation och mervärdet i EU:s finansieringssystem

I gemenskapens strategiska riktliner anges i riktlinje 1.2, ”att skapa tillväxt genom förbättrad 
kunskap och innovation”, att synergi mellan sammanhållningspolitiken och ramprogrammen 
är av avgörande betydelse för att forsknings- och sammanhållningspolitiken ska förstärka
varandra på regional nivå. Dessutom fyller sammanhållningspolitiken två viktiga funktioner. 
Dels underlättar den genomförandet av regionala innovationsstrategier och handlingsplaner,
dels bidrar den till att höja forsknings- och innovationskapaciteten i regionerna.
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 Betänkandets slagkraft och politiska tyngd

Under den rådande ekonomiska krisen har behovet av att öka EU:s konkurrenskraft genom 
investeringar i sammanhållningspolitiken och dess förfaranden redan erkänts av EU och dess 
medlemsstater under 2009. 

Dessutom måste parlamentet redogöra för sin åsikt i diskussionen om 
sammanhållningspolitikens framtid. Parlamentet måste diskutera möjliga förbättringar på 
grundval av utvärderingar.

Föredragandens inledande anmärkningar

Föredraganden anser att tonvikten i betänkandet bör ligga på att undersöka mervärdet i de 
strukturfonder som avsatts för innovation. Vi kommer att undersöka möjligheterna till 
ekonomisk tillväxt och på vilka sätt synergin kan bidra till den. 

– Analys av hur medel till innovation och F&U öronmärks i de operativa programmen: 
för att helt kunna förstå synergins potential måste vi förstå hur riktlinjerna har omsatts i 
praktiken i de operativa programmen.

– Analys av synergieffekterna mellan strukturfonderna, sjunde ramprogrammet och 
ramprogrammet för konkurrenskraft och innovation: föredraganden vill belysa olika sätt 
att kombinera EU:s finansieringskällor, inbegripet blandad finansiering, kompletterande eller 
fortlöpande finansiering samt finansiering från flera håll i samma kluster eller nätverk.

Förfarande

Detta arbetsdokument kommer att ligga till grund för debatten i utskottet för regional 
utveckling vid dess sammanträde i december 2009. Det innehåller ingen fullständig analys av 
föredragandens ståndpunkter. Dessa kommer att redovisas i förslaget till betänkande.

Föredraganden vill uppmana alla ledamöter i utskottet för regional utveckling att delta aktivt i 
debatten i december genom att lägga fram egna tankar, synpunkter och förslag.


