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FÖRSLAG

Budgetutskottet uppmanar utskottet för regional utveckling att som ansvarigt utskott infoga 
följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet betonar att strukturfonderna och Sammanhållningsfonden spelar en 
viktig roll i genomförandet av Lissabonmålen, bland annat inom innovationsområdet.

2. Europaparlamentet anser att strukturfonderna är ett väsentligt instrument för att stödja 
innovationskapaciteten, särskilt för att åstadkomma sammanhållning och minska de 
ekonomiska skillnaderna mellan regionerna. Parlamentet föreslår en avsevärd ökning av 
strukturfondernas belopp till forskning och innovation.

3. Europaparlamentet uttrycker oro över det faktum att anslagen till forskning och utveckling 
inte är tillräckliga för att tillfredsställa unionens verkliga behov så att dess konkurrenskraft 
kan säkras, även om Europeiska unionens organ erkänner att främjandet av innovationer 
är av väsentlig betydelse.

4. Europaparlamentet erkänner att innovation är absolut nödvändig för att skapa nya 
arbetstillfällen i Europa.

5. Europaparlamentet betonar nödvändigheten av att ha tillgång till ett mer utvecklat system 
med offentlig-privata partnerskap för att komplettera den offentliga finansiering som 
medlemsstaterna och unionen ställer till förfogande. Framgången för dessa verksamheter 
är huvudsakligen beroende av att det finns ett kontaktnät för potentiella aktörer.

6. Europaparlamentet understryker betydelsen av att förbättra de små och medelstora 
företagens tillgång till finansiering från strukturfonderna för att den europeiska 
medborgaren skall uppleva ett ökat samband mellan kostnader och fördelar när det gäller 
unionens utgifter. I detta hänseende anser parlamentet att det finns anledning att främja en 
större diversifiering av finansieringen och i synnerhet bemöda sig att ytterligare utveckla 
riskkapitalpotentialen.

7. Europaparlamentet erkänner nödvändigheten av att skapa innovationsgrupper och 
innovationsområden på regional nivå och att via nätverk knyta dem samman med 
motsvarande strukturer i andra regioner och medlemsstater eller tredjeländer.



PE 382.426v03-00 4/4 AD\649834SV.doc

SV

ÄRENDETS GÅNG

Titel Den framtida regionalpolitikens bidrag till EU:s innovativa kapacitet
Referensnummer 2006/2104(INI)
Ansvarigt utskott REGI
Yttrande

Tillkännagivande i kammaren
BUDG
18.5.2006

Förstärkt samarbete – tillkännagivande 
i kammaren
Föredragande av yttrande

Utnämning
Nathalie Griesbeck
20.9.2004

Tidigare föredragande av yttrande
Behandling i utskott 25.1.2007
Antagande 25.1.2007
Slutomröstning: resultat +:

–:
0:

29
0
0

Slutomröstning: närvarande ledamöter Laima Liucija Andrikienė, Richard James Ashworth, Reimer Böge, 
Salvador Garriga Polledo, Monica Maria Iacob-Ridzi, Janusz 
Lewandowski, Mario Mauro, Nina Škottová, László Surján, Herbert 
Bösch, Brigitte Douay, Neena Gill, Catherine Guy-Quint, Jutta Haug, 
Vladimír Maňka, Dan Mihalache, Gianni Pittella, Yannick 
Vaugrenard, Ralf Walter, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Anne 
E. Jensen, Jan Mulder, Kyösti Virrankoski, Wiesław Stefan Kuc, 
Wojciech Roszkowski, Gérard Onesta.

Slutomröstning: närvarande 
suppleanter

Paul Rübig, Hans-Peter Martin

Slutomröstning: närvarande 
suppleanter (art. 178.2)
Anmärkningar (tillgängliga på ett enda 
språk)

...


