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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 betonar att innovation kan främjas effektivast på regional nivå, där den
fysiska närheten mellan aktörer som universitet, forskningsorganisationer och näringsliv
gynnar partnerskap. Parlamentet konstaterar att de mest dynamiska tekniska industrierna
inte ligger i eller nära huvudstäder, utan i närheten av de mest innovativa universiteten.
2. Europaparlamentet framhåller att de regionala beslutsfattarna måste vara helt medvetna
om forskningens och innovationens potential att skapa ekonomisk tillväxt i alla regioner.
Parlamentet påpekar i detta sammanhang att även regioner utan universitet och
forskningscentrum bör kunna utveckla sin egen innovationskapacitet.
3. Europaparlamentet anser att de icke-tekniska innovationsinsatserna måste stärkas. I detta
sammanhang bör bästa praxis för denna typ av innovation spridas och bestämmelser och
villkor för tillgång till EU-finansiering fastställas.
4. Europaparlamentet understryker behovet av att upptäcka potentiella innovatörer.
Intermediära organisationer spelar en viktig roll när det gäller att upptäcka sådana
innovatörer, skapa incitament, ge råd och stödja innovation. Parlamentet anser att dessa
organisationer bör stärkas och att ett program för att förbättra utbildningen, kompetensen
och expertkunskaperna bör utarbetas för dem.
5. Europaparlamentet betonar behovet av att stärka banden mellan EU:s budgetinstrument
och finansieringen från Europeiska investeringsbanken. Parlamentet inser att dessa
finansieringskällor har en potentiell hävstångseffekt på investeringar och anser att de bör
stärkas, i synnerhet Jeremie och Jessica.
6. Europaparlamentet välkomnar förslaget om inledande av europeiska
innovationspartnerskap som ett redskap för att sammanföra berörda parter från olika
politikområden, sektorer och länder för att påskynda innovationen för att kunna bemöta
stora samhällsförändringar. Parlamentet påpekar att partnerskapen och de
regionalpolitiska instrument som används för att bemöta dessa utmaningar bör samordnas
bättre och att partnerskapen bör dra nytta av erfarenheterna från befintliga nationella och
regionala initiativ med liknande drag.
7. Europaparlamentet betonar att EU:s regioners fulla innovationspotential måste mobiliseras
för att man ska kunna uppnå Europa 2020-målet om smart och hållbar tillväxt för alla, och
poängterar att denna utmaning måste behandlas som en viktig prioritering inom den
framtida regionalpolitiken.
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