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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 godkänner kommissionens förslag om att förenkla de administrativa 
rutinerna kring ramprogrammen för forskning, i synnerhet övergången till ett 
resultatbaserat finansieringssystem.

2. Europaparlamentet noterar med glädje att EU-institutionerna nu undersöker möjligheterna 
att genomföra nödvändiga förenklingar av den regionala utvecklingspolitiken, i syfte att 
öka öppenheten och effektiviteten och att förstärka rättssäkerheten för stödmottagarna. 
Parlamentet bedömer att den goda praxis som kan komma att etableras i samband härmed 
kan underlätta genomförandet av det sjunde ramprogrammet för forskning och utveckling.

3. Europaparlamentet anser att EU:s olika verktyg för främjandet av sammanhållning, 
forskning och utveckling bör användas på ett integrerat och effektivt sätt och understryker 
därför att det är nödvändigt att försöka samordna dessa verktyg.

4. Europaparlamentet anser att den regionala nivån är bäst lämpad för åtgärder som syftar till 
att stimulera forskning och innovation, med tanke på att det där finns en närhet mellan 
universitet, offentliga forskningsorgan, stora, små och medelstora företag samt regionala 
myndigheter, framför allt inom de så kallade klustren.

5. Europaparlamentet erinrar om att det sjunde ramprogrammet för forskning och utveckling 
i likhet med den regionala utvecklingspolitiken utgår från principerna om partnerskap och 
samfinansiering. Parlamentet ansluter sig till dessa principer för god förvaltning och 
anhåller om att de även fortsättningsvis ska hållas högt, trots att den ekonomiska krisen 
har föranlett besparingar i de offentliga utgifterna.

6. Europaparlamentet påminner om att EU:s instrument som syftar till att stimulera forskning 
och utveckling är inriktade på storskaliga projekt på hög nivå som kan förutsättas ha en 
konkret inverkan på den ekonomiska aktiviteten och skapandet av jobb. Parlamentet vill 
klargöra att kraften i de mest framstående projekten har en positiv återverkan på hela 
unionen och att den utgör ett effektivt komplement till den territoriella dimensionen i de 
sammanhållningspolitiska instrumenten.


