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FORSLAG

Udviklingsudvalget opfordrer Udvalget om Industri, Forskning og Energi, som er 
korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1. godkender Kommissionens forslag til forenkling af de administrative formaliteter for 
rammeprogrammerne for forskning, navnlig gradvis indførelse af en resultatbaseret 
finansiering;

2. glæder sig over EU-institutionernes aktuelle overvejelser om den nødvendige forenkling 
af regionaludviklingspolitikken med henblik på større gennemsigtighed, mere effektivitet 
og styrkelse af retssikkerheden for støttemodtagerne; vurderer, at bedste praksis, der er 
kommet ud af denne proces, kan være nyttig for forenklingen af iværksættelsen af det 7. 
rammeprogram for forskning og udvikling; 

3. er af den opfattelse, at de forskellige EU-instrumenter for samhørighed, forskning og 
innovation af effektivitetshensyn kræver en integreret iværksættelse; understreger derfor 
nødvendigheden i at skabe synergi mellem disse instrumenter;

4. finder, at det regionale niveau er det bedst egnede niveau til stimulering af forskning og 
innovation på grund af nærheden mellem universiteterne, de statslige forskningsorganer, 
de store virksomheder, SMV'erne og de regionale offentlige myndigheder, herunder inden 
for "klynger";

5. minder om, at det 7. rammeprogram ligesom regionaludviklingspolitikken er baseret på 
principper om partnerskab og samfinansiering; udtrykker klart sin tilslutning til disse 
principper om god forvaltning og anmoder om, at de bevares på trods af nedskæringer i de 
offentlige udgifter på grund af den økonomiske krise;

6. minder om, at EU-instrumenterne til fremme af forskning og udvikling koncentrerer sig 
om omfattende videnprojekter, som kan få konkret indflydelse på den økonomiske 
aktivitet og jobskabelsen; udtrykker klart, at videnprojekternes dynamik har positiv 
indvirkning i hele EU, og at den effektivt fuldender den territoriale dimension af 
samhørighedspolitikkens instrumenter.


