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FORSLAG

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

1. glæder sig over den stærke forbindelse mellem den nye samhørighedspolitik for 2007-
2013 og Lissabondagsordenen; bemærker med tilfredshed, at ud af de 347 mia. EUR, der 
er afsat til samhørighedspolitikken, er over 65 % øremærket til Lissabon-relaterede 
udgifter, såsom innovation, forskning og menneskelig kapital;

2. glæder sig over, at medlemsstaterne har prioriteret investeringer i forskning og udvikling 
og innovation, hvilket har resulteret i et samlet beløb på 86 mia. EUR; understreger 
vigtigheden af den regionale dimension for innovation; glæder sig over, at mere end 
halvdelen af det samlede beløb bliver investeret i at forbedre virksomheders innovative 
kapacitet;

3. udtrykker alvorlig bekymring over de relativt beskedne midler, der er afsat til aktiviteter, 
der skal tackle klimaændringer, og til at forbedre energieffektivitet og vedvarende energi; 
er overbevist om, at der er behov for meget større investeringer på dette område; mener, i 
lyset af midtvejsevalueringen af gennemførelsen af strukturfondene, at der skal afsættes 
yderligere økonomiske ressourcer og fastsættes stærkere EU-retningslinjer til at forfølge 
disse målsætninger og navnlig, at der bør stilles krav om, at mindst 5 % af 
strukturfondsmidlerne bliver brugt på en forbedring af energieffektiviteten i eksisterende 
huse; opfordrer i den henseende Kommissionen til at følge op på konklusionerne fra Rådet 
(konkurrenceevne) den 9. og 10. oktober 2008 om energieffektivitet; fremhæver den 
nøglerolle og det udviklingspotentiale, som vedvarende energi har for EU-regionerne, 
både med hensyn til at skabe arbejdspladser og fremme bæredygtig, lokal udvikling; 
opfordrer Kommissionen til at overveje alle muligheder for senest i 2015 at finansiere 
opførelsen af op til 12 demonstrationsanlæg med kulstofopsamling og –lagring og at 
forelægge sine forslag i tide;

4. mener, at de økonomiske ressourcer, der er øremærket til de transeuropæiske energinet, er 
utilstrækkelige, eftersom sidstnævnte er vitale for fuldførelsen af det indre energimarked;

5. mener, at industripolitik skal støttes ved hjælp af strukturfondene for at øge 
medlemsstaternes og EU’s konkurrenceevne; støtter derfor samhørighedspolitikkens 
prioritering af at frigøre forretningspotentiale, navnlig i små og mellemstore 
virksomheder;

6. understreger nødvendigheden af at tage højde for de nye medlemsstaters særlige behov for 
at investere i udviklingen af grundlæggende infrastruktur som forudsætning for at nå 
Lissabonmålene;

7. mener, at udviklingen af konkurrenceevnepoler under strukturfondene er af afgørende 
betydning, eftersom de giver et betydeligt potentiale for at skabe vellønnede job og vækst, 
men også fordi de mindsker presset på de store bysamfund; glæder sig i denne forbindelse 
over Urban-programmets fortsættelse, idet det anses for nødvendigt at revitalisere
byområder og rehabilitere aldrende byinfrastrukturer; 
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8. understreger vigtigheden af at styrke samarbejdskapaciteten og den reelle absorption af de 
til rådighed værende fonde ved at bruge alle eksisterende muligheder, herunder 
udveksling af bedste praksis, informationskampagner, fælles aktioner, udveksling af ny 
teknologi og udvikling af partnerskaber, eftersom dette vil bidrage til en effektiv 
gennemførelse af de igangværende samarbejdsprogrammer og navnlig en øget 
absorptionskapacitet i de nye medlemsstater;

9. understreger vigtigheden af at udarbejde og gennemføre særprogrammer i regioner, hvor 
de dominerende industriaktiviteter er i nedgang, med henblik på at støtte økonomiske 
genopbygningsaktiviteter, der i væsentlig grad kan forventes at øge den tertiære sektors 
betydning for økonomien;

10. understreger nødvendigheden af også at lade samhørighedspolitikken være målrettet 
landområderne, eftersom territorial samhørighed kun kan opnås ved at skabe en balance 
mellem land og by;

11. mener, at befolkningsspørgsmål udgør en vigtig udfordring for medlemsstaterne, eftersom 
langt størstedelen af dem står over for nedadgående befolkningstal og aldrende 
befolkninger; understreger, at dette aspekt ikke behandles tilstrækkeligt i Kommissionens 
meddelelse KOM(2008)0301;

12. mener, at gennemsigtighed i tildelingen af midler og en administrativ forenkling, der letter 
adgangen til information for de potentielle modtagere af fondene, er vigtige 
forudsætninger for at opfylde samhørighedspolitikkens overordnede målsætninger.
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