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FORSLAG

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

1. understreger, at det er mest effektivt at tage fat på innovation på regionalt plan, hvor den 
fysiske nærhed fremmer partnerskaber mellem aktører som universiteter, 
forskningsinstitutioner og erhvervsliv; bemærker, at de mest dynamiske 
teknologiindustrier ikke er placeret i eller i nærheden af hovedstæder, men tæt ved de mest 
innovative universiteter;

2. påpeger, at beslutningstagerne på regionalt plan skal være fuldt bevidste om det potentiale 
for økonomisk vækst, som forsknings- og innovationsaktiviteter giver alle regioner; 
bemærker i den forbindelse, at selv regioner uden universiteter og forskningscentre bør 
kunne udvikle deres egen innovationskapacitet;

3. er af den opfattelse, at den ikketeknologiske innovation skal styrkes, og at der i den 
forbindelse bør ske en udbredelse af bedste praksis angående denne form for innovation, 
ligesom det bør præciseres, hvilke regler og vilkår der gælder for adgang til EU-
finansiering;

4. understreger behovet for at opdage sovende innovatorer; påpeger den vigtige rolle, som 
formidlingsorganer har, når det drejer sig om at opdage sovende innovatorer, skabe 
incitamenter, rådgive og støtte innovation; er af den opfattelse, at disse organer bør 
styrkes, og at der bør udvikles et program med henblik på at forbedre deres uddannelse, 
kvalifikationer og ekspertise;

5. understreger behovet for at styrke forbindelserne mellem EU-budgetinstrumenter og EIB-
finansiering; anerkender, at disse kilder til finansiering kan virke som en løftestang for 
investeringer, og anmoder om, at de styrkes, navnlig Jeremie og Jessica;

6. glæder sig over forslaget om at iværksætte europæiske innovationspartnerskaber som et 
redskab til at samle berørte aktører på tværs af politikområder, sektorer og grænserne med 
henblik på at fremskynde innovationer for at tackle store samfundsmæssige udfordringer; 
bemærker, at partnerskaberne og de regionalpolitiske instrumenter til at imødegå disse 
udfordringer bør afstemmes bedre med hinanden, og at partnerskaberne bør udnytte 
erfaringerne fra eksisterende nationale og regionale initiativer af lignende karakter;

7. understreger, at det er nødvendigt at mobilisere EU’s regioners fulde 
innovationspotentiale for at opfylde Europa 2020-målsætningen om intelligent, 
bæredygtig og inklusiv vækst, og påpeger, at fremtidens regionalpolitik skal prioritere 
denne udfordring højt.


