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FORSLAG

Budgetudvalget opfordrer Regionaludviklingsudvalget, som er korresponderende udvalg, til at 
indarbejde følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1. understreger, at strukturfondene og samhørighedsfonden spiller en vigtig rolle i 
forbindelse med gennemførelsen af EU's Lissabon-mål, navnlig på innovationsområdet;

2. anser strukturfondene for at være en væsentlig faktor til støtte for innovationskapaciteten, 
navnlig med henblik på øget samhørighed og en udligning af de økonomiske forskelle 
mellem regionerne; foreslår en væsentlig forhøjelse af den del af strukturfondsmidlerne, 
der afsættes til forskning og innovation;

3. er foruroliget over, at de bevillinger, der er afsat til forskning og udvikling ikke vil kunne 
opfylde Unionens faktiske behov, så konkurrenceevnen sikres, selv om EU-institutionerne 
erkender, at det er af den allerstørste betydning at fremme innovationen;

4. erkender, at innovation er uomgængelig for jobskabelsen i Europa;

5. fastholder, at det er nødvendigt at indføre en mere udbygget ordning for offentligt-private 
partnerskaber som supplement til den offentlige finansiering, EU-medlemsstaterne har 
afsat; bemærker, at disse aktiviteters succes i vid udstrækning afhænger af, at de 
potentielle aktører bringes sammen;

6. understreger, hvor vigtigt det er at forbedre SMV'ers adgang til finansiering via 
strukturfondene for at kunne forbedre forholdet mellem omkostninger og resultater af EU-
udgifter for borgerne; mener, at man i denne forbindelse bør støtte en større spredning af 
finansieringen og især fokusere på at videreudvikle potentialet for risikokapital;

7. erkender, at det er nødvendigt at skabe innovationscentre og -zoner på regionalt plan og 
forbinde dem med tilsvarende strukturer i andre regioner og medlemsstater eller 
tredjelande.
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