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KORT BEGRUNDELSE

Kommissionen understreger i de indledende afsnit til sin begrundelse, at "viden, det centrale 
omdrejningspunkt for alle dele af Lissabon-dagsordenen, indgår i et samspil mellem tre 
faktorer: videnskabelig og teknologisk forskning, uddannelse og innovation."

Kommissionen fastsætter i de strategiske fællesskabsretningslinjer, at det er afgørende, at der 
er synergi mellem samhørighedspolitikken og det syvende FTU-rammeprogram og 
rammeprogrammet for konkurrenceevne og innovation. 

Strukturfondene spiller en vigtig rolle i forbindelse med fremme af forskning, navnlig inden 
for etablering og renovering af infrastrukturer og netværk, innovative nystartede 
virksomheder og modernisering af SMV'er. Denne rolle vil uden tvivl blive styrket i den 
næste programmeringsperiode 2007-2013, idet alle politiske foranstaltninger tilpasses til 
Lissabon- og Göteborg-agendaerne. 

Der består imidlertid et modsætningsforhold mellem den regionale politiks målsætning om at 
mindske forskellen mellem de rige og de fattige regioner i Unionen, bidrage til Lissabon-
strategien og gennemføre nationale reformprogrammer, og det forhold, at forskning og 
højteknologiske foranstaltninger i overvejende grad er koncentreret i EU's kerneregioner. 
Kommissionen anfører således1, at omkring halvdelen af den offentlige og private støtte til 
forskning går til blot 30 regioner ud af i alt 254 regioner i EU. Forskellene mellem regionerne 
er endnu større, hvad angår finansiering af erhvervsforskning.

Det er nemt at se disse forskelle som fuldstændig modstridende, men det ville være en 
fejlfortolkning. De to politikker supplerer i virkeligheden hinanden, hvilket bliver tydeligt i 
lyset af den europæiske forskningspolitiks overordnede formål om at sikre, at Europa er og 
forbliver banebrydende inden for videnskabelige opdagelser og avanceret teknologi. Det er på 
baggrund af disse mål nødvendigt, at der i forbindelse med investeringer i oprettelse af 
ekspertisecentre tages højde for, at disse centre også er afhængige af infrastrukturer og 
menneskelige ressourcer, det politiske miljø og graden af investeringer fra virksomheder, og 
at disse faktorer kan udvikles gennem tværnationalt samarbejde. 

På den anden side lægger de regionale politikere diametralt modsatte kriterier til grund for 
deres beslutninger om, hvorvidt der skal bruges midler til forskning, og i givet fald hvilke 
midler. Det er ikke nødvendigt at involvere to eller flere lande, og der er ikke behov for, at de 
pågældende forskningscentre ligger blandt Europas bedste institutter eller organisationer. Det 
kan endda meget vel være, at det er det modsatte, der gør sig gældende. Fra et regionalt 
synspunkt bør forskningscentre, som klarer sig dårligt på grund af flere års underinvesteringer 
og forsømte infrastrukturer, have mere regional bistand for at blive i stand til at indhente de 
mere avancerede regioners centre, og det er dette grundlæggende princip, som forhindrer 
enhver sammenblanding af regionale fondsmidler til forskning og forskningsbudgettet. 
Adskillelsen af disse to budgetter er efter ordførerens opfattelse absolut nødvendig for at sikre 
opfyldelsen af Unionens to mål om på den ene side at sikre den europæiske forsknings 
fremtrædende plads i den globale økonomi og på den anden side at hjælpe regioner med 

  
1 Kommissionens memo/05/209 af 15. juni 2005.
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forskningspotentiale til at forbedre deres ydeevne gennem målrettede instrumenter. Disse to 
politiske tilgange vil gøre det muligt for Unionen at øge antallet af ekspertisecentre og dermed 
øge EU-forskningens bidrag til at omstrukturere den europæiske økonomi, skabe bæredygtige 
job og sikre et rent og bæredygtigt miljø. Ordføreren mener derfor, at den nuværende 
budgetstruktur bør forblive uændret, da den sikrer, at de regioner, der klarer sig dårligt, 
navnlig, men ikke udelukkende, i de nye medlemsstater, kan få mest mulig hjælp på dette 
vigtige område.

Kommissionens forslag til det syvende rammeprogram bygger på fire særprogrammer for 
henholdsvis samarbejde, ideer, mennesker og kapacitet. Det er det sidste af disse programmer, 
der med en budgetbevilling på 7.536 milliarder euro er af størst interesse for den regionale 
politik, da dette program indeholder foranstaltninger, der er rettet mod: 

• Forskningsinfrastruktur
• Forskning til gavn for små og mellemstore virksomheder
• Videnbaserede regioner
• Forskningspotentiale i konvergensregioner
• Forholdet mellem videnskab og samfund
• Internationalt samarbejde

Efter udvidelsen og dens øjeblikkelige virkninger for udbredelsen af velfærd i hele Unionen 
og den geografiske fordeling af ekspertisecentre er foranstaltninger, der er rettet mod 
udvikling af eller investering i forskningspotentialet i konvergensregioner, af største 
vigtighed. 
Aktiviteter inden for dette område omfatter støtte til:

• Udveksling af forskningspersonale på tværs af grænserne mellem udvalgte 
organisationer i konvergensområderne

• Anskaffelse og udvikling af forskningsudstyr i udvalgte centre
• Tilrettelæggelse af workshopper og konferencer med sigte på at fremme 

videnudveksling
• "Evalueringsfaciliteter", som giver forskningscentre i konvergensområderne mulighed 

for at få en international og uafhængig ekspertvurdering af deres generelle 
forskningskvalitets og forskningsinfrastrukturers niveau

Der er afsat et budget på 558 millioner euro til dette formål, hvilket udgør størsteparten af de 
forskningsmidler, der afsættes til regionerne.

Den foreslåede støtte giver imidlertid anledning til følgende bemærkning fra ordføreren:

Udvikling af videnbaserede regioner gennem støtte til oprettelsen af "regionale 
forskningsbaserede kompetenceklynger" kan misforstås. Som anført ovenfor tager idéen om 
forskningsbaserede kompetenceklynger afsæt i EU's forskningspolitiks kompetencekrav. 
Samtidig med at sådanne kompetenceklynger vil kunne have en indirekte virkning på de 
erklærede mål for EU's forskningspolitik, vil de videnbaserede regioner kunne støtte det 
principielle kompetencekrav ved at give mulighed for politisk læring og vejledning i 
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udvikling af kompetenceklynger i alle regioner.

Store foranstaltninger, der sigter mod at lade regionerne drage fordel af den regionale 
konkurrenceevne og beskæftigelsesmålet, som fastsættes i de foreslåede nye 
strukturfondsforordninger, har stadig behov for hjælp til fortsat at kunne udvikle de 
forskningskapaciteter, som flere af dem med succes iværksatte, da de hørte under mål 1 i de 
gældende forordninger og navnlig målet om støtte til SMV'er. 

I det syvende rammeprogram anerkendes behovet for at styrke små og mellemstore 
virksomheders innovationskapacitet og deres bidrag til udvikling af nye teknologibaserede 
produkter og markeder ved at hjælpe dem med at få udført forskningsopgaver uden for huset, 
øge deres forskningsindsats, udbygge deres netværk, udnytte forskningsresultater bedre og 
erhverve teknologisk ekspertise. 

Der vil blive gennemført tiltag til støtte af SMV'er på alle videnskabelige og teknologiske 
felter. Den økonomiske støtte vil blive tildelt via to ordninger: 

• Forskning for SMV'er for at bistå små grupper af innovative SMV'er med at løse fælles 
eller komplementære teknologiske problemer

• Forskning for SMV-sammenslutninger

Der er afsat et budget på 1.914 milliarder euro til dette område.

Programmet for konkurrenceevne og innovation vil yde støtte til netværk af formidlere og 
nationale ordninger for at stimulere og lette SMV'ers deltagelse i rammeprogrammet, og det 
syvende rammeprogram vil i alle aspekter tage højde for SMV'ernes behov. Synergi mellem 
det syvende rammeprogram og programmet for konkurrenceevne og innovation bør fremme 
regionernes indflydelse på forskningsresultaterne. 

Ordføreren mener endvidere, at det syvende rammeprogram lægger op til forskning i mange 
aspekter vedrørende byudvikling. 

Ordføreren er generelt set tilfreds med Kommissionens forslag, men mener dog, at enhver 
nedskæring i de overordnede finansieringsniveauer af EU's forsknings- og udviklingsindsats, 
hvad enten det sker som led i det syvende rammeprogram eller EU's regionalpolitik, er helt 
uacceptabel på grund af forskning og udviklings langsigtede betydning for den økonomiske 
vækst i regionerne, medlemsstaterne og EU som et hele.

Ordføreren foreslår ikke desto mindre følgende forbedringer til forslaget:

ÆNDRINGSFORSLAG

Regionaludviklingsudvalget opfordrer Udvalget om Industri, Forskning og Energi, som er 
korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:
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Kommissionens forslag1 Ændringsforslag

Ændringsforslag 1
Artikel 2, stk. 2, afsnit 1 a (nyt)

Den tværnationale betingelse skal ikke 
finde anvendelse på foranstaltninger over 
for konvergensregionerne eller regioner, 
der berøres af den statistiske effekt, som 
sigter mod at forbedre deres 
forskningskapaciteter og infrastrukturer.

Ændringsforslag 2
Bilag I, Samarbejde, afsnit 10

For at styrke spredningen og anvendelsen af 
EU-forskningens resultater vil der blive ydet 
støtte til videnformidling og 
resultatoverførsel, også til politiske 
beslutningstagere, inden for alle temaerne.
Herunder vil der bl.a. blive ydet tilskud til 
netværksinitiativer, seminarer og 
arrangementer, ekstern ekspertbistand samt 
informationstjenester og elektroniske 
tjenester, særlig CORDIS. Til støtte for 
innovation vil der blive iværksat 
foranstaltninger under programmet for 
konkurrenceevne og innovation. Videre vil 
der blive ydet støtte til initiativer, der 
stimulerer debatten om videnskabelige 
spørgsmål og forskningsresultater med en 
bredere offentlighed end forskersamfundet, 
og om videnskabsformidling og oplysning.
Der vil blive taget hensyn til etiske 
principper og kønspolitiske forhold.

For at styrke spredningen og anvendelsen af 
EU-forskningens resultater vil der blive ydet 
støtte til videnformidling og 
resultatoverførsel, også til politiske 
beslutningstagere, inden for alle temaerne.
Herunder vil der bl.a. blive ydet tilskud til 
netværksinitiativer, seminarer og 
arrangementer, ekstern ekspertbistand samt 
informationstjenester og elektroniske 
tjenester, særlig CORDIS. Til støtte for 
innovation vil der blive iværksat 
foranstaltninger under programmet for 
konkurrenceevne og innovation. Videre vil 
der blive ydet støtte til initiativer, der 
stimulerer debatten om videnskabelige 
spørgsmål og forskningsresultater med en 
bredere offentlighed end forskersamfundet, 
og om videnskabsformidling og oplysning.
Der vil blive taget hensyn til etiske 
principper og kønspolitiske forhold. Til 
såvel medlemsstaternes myndigheder som 
de regionale myndigheder bør der 
formidles oplysninger om, hvilke 
organisationer inden for deres territorier 
der henhører under og deltager i det 
syvende rammeprogram, som en 
tilskyndelse til at anlægge en strategisk 

  
1 Endnu ikke offentliggjort i EUT.
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tilgang til programmet, herunder udbrede 
de økonomiske fordele, sikre 
komplementaritet med regionale 
programmer og udveksle erfaringer 
vedrørende programmet.

Ændringsforslag 3
Bilag I, I Samarbejde, Temaer, 8. Samfundsøkonomi og humaniora, Aktiviteter, punkt 7 a 

(nyt)

• Byforskning: for at opnå bedre 
forståelse for tematiske 
(miljømæssige, transportrelaterede, 
sociale og økonomiske aspekter) og 
geografiske (bymæssige, regionale) 
interaktioner i byen og udvikle (1) 
innovationsplaner til en integreret 
og bæredygtig behandling af 
problemstillingerne og (2) 
innovative ledelsesprocesser til at 
øge borgernes deltagelse og 
samarbejdet mellem offentlige og 
private aktører med henblik på at 
opnå bedre forståelse af de 
europæiske byers rolle i en global 
sammenhæng (byernes 
konkurrenceevne), støtte lokale 
myndigheder i deres bestræbelser på 
at øge den sociale samhørighed og 
bekæmpe social udstødelse i de byer, 
der på trods af den økonomiske 
udvikling oplever stigende 
uligheder. 

Ændringsforslag 4
Bilag I, IV Kapacitet, Videnbaserede regioner, Aktiviteter, punkt 2 a (nyt)

Disse synergier skal ikke finansiere de 
samme støtteberettigede omkostninger, men 
skal sikre en decentraliseret forvaltning af 
tildelingsmekanismerne i EU's 
regionalpolitik. Finansieringen af 
forskning og innovation gennem 
strukturfondene vil blive koncentreret om 
(1) forskningsinfrastrukturer 
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(innovationscentre, teknologiparker osv.), 
(2) innovative projekter 
(teknologioverførsel, 
informationsteknologier, opstart af 
virksomheder og projekter med anvendt 
forskning) og (3) miljøet for innovation 
(finansiering af små og mellemstore 
virksomheder, der ikke falder ind under 
anvendelsesområdet for det syvende 
rammeprogram og programmet for 
konkurrence og innovation). 

Ændringsforslag 5
Bilag I, IV Kapacitet, Forskningspotentiale, Aktiviteter, afsnit 1, led 4 a (nyt)

• Mentorstøtte til regioner med 
mindre udviklet forskning fra 
regioner med en højt udviklet 
forskningssektor.

Ændringsforslag 6
Bilag I, IV Kapacitet, Forskningspotentiale, Aktiviteter, afsnit 2 a (nyt)

Der stræbes også efter at skabe synergi 
gennem programmet for konkurrence og 
innovation med henblik på at fremme 
regionernes udnyttelse af forsknings- og 
udviklingsresultater i samarbejde med 
industrisektoren. 

Ændringsforslag 7
Bilag III, Finansieringsordninger, Indirekte aktioner, litra b, afsnit 3

Ud over direkte økonomisk støtte til 
deltagerne vil Fællesskabet forbedre disses 
adgang til EIB-lån gennem 
"finansieringsfaciliteten for risikodeling" 
ved at yde EIB et tilskud. EIB skal, sammen 
med bankens egne midler, bruge 
Fællesskabets tilskud til at dække 
tilvejebringelse af kapital og kapitalfordeling 
til bankens lånefinansiering. Denne 
mekanisme åbner mulighed for mere 

Ud over direkte økonomisk støtte til 
deltagerne vil Fællesskabet forbedre disses 
adgang til EIB-lån gennem 
"finansieringsfaciliteten for risikodeling" 
ved at yde EIB et tilskud. EIB skal, sammen 
med bankens egne midler, bruge 
Fællesskabets tilskud til at dække 
tilvejebringelse af kapital og kapitalfordeling 
til bankens lånefinansiering. Denne 
mekanisme åbner mulighed for mere 
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omfattende EIB-långivning til europæiske 
FTU-aktiviteter (f.eks. fælles 
teknologiinitiativer, store projekter, 
inklusive Eureka-projekter, og ny 
forskningsinfrastruktur), dog under 
hensyntagen til de nærmere bestemmelser, 
der fastsættes ved den i medfør af traktatens 
artikel 167 vedtagne forordning og Rådets 
retsakter om vedtagelse af 
særprogrammerne.

omfattende EIB-långivning til europæiske 
FTU-aktiviteter (f.eks. fælles 
teknologiinitiativer, store projekter, 
inklusive Eureka-projekter, og ny 
forskningsinfrastruktur), dog under 
hensyntagen til de nærmere bestemmelser, 
der fastsættes ved den i medfør af traktatens 
artikel 167 vedtagne forordning og Rådets 
retsakter om vedtagelse af 
særprogrammerne. De regionale 
udviklingsaktører bør høres i forbindelse 
med udviklingen af denne 
"finansieringsfacilitet for risikodeling" 
med henblik på at øge den private sektors 
investeringer i forsknings- og 
udviklingsprojekter.


