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KORTFATTAD MOTIVERING

I inledningen till sitt förklarande meddelande framhåller Europeiska kommissionen att 
”Kunskap är kärnan i Lissabonstrategin och utgör grunden för alla dess beståndsdelar. 
’Kunskapstriangeln’ består, förutom av utbildning och innovation, av forskning och teknik”.

I gemenskapens strategiska riktlinjer framhåller kommissionen att synergierna mellan 
sammanhållningspolitiken, sjunde ramprogrammet för forskning och teknisk utveckling och 
ramprogrammet för konkurrenskraft och innovation är av avgörande betydelse. 

Strukturfonderna spelar en viktig roll när det gäller att främja forskning kring uppbyggnad 
och förnyelse av infrastrukturer och nätverk, innovativa företagsetableringa och 
modernisering av små och medelstora företag. Denna roll kommer utan tvekan att få ännu 
större betydelse under nästa programperiod 2007–2013, när samtliga politiska program skall 
anpassas och finjusteras enligt kraven i Lissabon- och Göteborgsmålen. 

Regionalpolitikens syfte att minska skillnaderna mellan rika och fattiga regioner i unionen, 
bidra till Lissabonstrategin och genomföra nationella reformprogram rimmar emellertid illa 
med det faktum att forskning och högteknologisk verksamhet är starkt koncentrerade till EU:s 
kärnregioner. Kommissionen säger följaktligen att1 ”cirka hälften av de privata och offentliga 
utgifterna för forskning går till endast 30 regioner av totalt 254”. Dessutom är skillnaderna 
mellan regionerna ännu större när det gäller utgifterna för företagens forskning.

Det är lätt att uppfatta detta som motstridigt, men att göra det skulle vara ett misstag. Dessa 
båda politiska program kompletterar i själva verket varandra. Detta framgår klart om man 
betraktar den europeiska forskningspolitikens övergripande syfte, som är att se till att EU 
behåller sin tätposition inom vetenskaplig forskning och spetsteknik. Eftersom detta är målen, 
måste investeringar som avser att skapa centrer i världsklass ta hänsyn till att sådana centrer
också är beroende av infrastruktur och mänskliga resurser, den politiska miljön och nivån på 
företagens investeringar, och att dessa faktorer kan utvecklas genom gränsövergripande 
samarbete. 

Å andra sidan tillämpar de regionala politiska ledningarna diametralt olika kriterier när de 
skall besluta om och hur resurser skall avsättas för forskning. De behöver inte nödvändigtvis 
vara två eller flera länder inblandade. De berörda forskningscentren måste inte höra till de 
främsta institutionerna eller organisationerna i Europa. Man kan till och med hävda att 
motsatsen gäller. Från regionalpolitisk synpunkt bör forskningscentrer som släpar efter på 
grund av flera år av otillräckliga investeringar och förfallen infrastruktur vara kvalificerade 
för mer regionalt stöd, för att de skall kunna komma i kapp mer avancerade regioner. Det är 
denna grundläggande princip som skyddar mot eventuell sammanblandning och förvirring när 
det gäller de regionala medel som avsätts för forskning och forskningsbudgeten i sig. En klar 
åtskillnad mellan de båda budgetarna är, enligt föredraganden, oumbärlig för att garantera 
unionens dubbla målsättning att å ena sidan garantera den europeiska forskningens ledande 
ställning i den globala ekonomin och å andra sidan hjälpa de regioner som har förutsättningar 
för forskning att förbättra sina prestanda genom omsorgsfullt riktade investeringar. Denna 

  
1 Kommissionens meddelande /05/209 av den 15.6.2005.
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dubbla policy kommer att göra det möjligt för unionen att öka antalet forskningscenter i 
världsklass som kan förstärka den europeiska forskningens totala effekter när det gäller att 
bidra till omstruktureringen av EU-ekonomin samt skapa hållbara arbetstillfällen och en ren 
och hållbar miljö. Föredraganden anser därför att den nuvarande budgetstrukturen bör förbli 
oförändrad, eftersom det är denna budget som skall garantera att de regioner som släpar efter, 
framför allt i de nya medlemsstaterna, men inte bara där, får optimalt stöd på detta viktiga 
område.

Europeiska kommissionens förslag till ett sjunde ramprogram bygger på fyra pelare, nämligen 
samarbete, idéer, människor och kapacitet. Det är den sistnämnda rubriken, med ett 
budgetanslag på 7 536 000 000 EUR som är av primärt intresse för regionalpolitiken, 
eftersom det är det programmet som direkt avser åtgärder som är inriktade på

• forskningsinfrastrukturer,
• forskning till förmån för små och medelstora företag,
• kunskapsregioner,
• forskningspotentialen i konvergensregioner,
• vetenskap i samhället,
• internationellt samarbete.

Efter utvidgningen och dess omedelbara effekter på välståndsfördelningen inom unionen och 
den geografiska spridningen av forskningscenter i världsklass, är de åtgärder som är inriktade 
på att utveckla forskningspotentialen i konvergensregionerna av största betydelse. 
Åtgärderna på detta område kommer att omfatta stöd till

• gränsöverskridande utbyte av forskare i konvergensregionerna,
• förvärvande och utveckling av forskningsutrustning i utvalda center,
• organiserande av workshops och konferenser för att underlätta kunskapsutbyte,
• utvärderingsmöjligheter för forskningscentrer i konvergensregionerna för att de skall få 

tillgång till internationell oberoende expertutvärdering av deras allmänna 
forskningskvalitet och infrastrukturer.

En total budget på 558 000 000 EUR har avsatts till denna sektor, vilket utgör huvuddelen av 
de forskningsmedel som står till regionernas förfogande.

Det stöd som föreslås får emellertid föredraganden att göra följande påpekande.

Att utveckla kunskapsregioner genom att uppmuntra skapandet av regionala forskningsdrivna 
kluster kan misstolkas. Som framgår av ovanstående bygger idén med forskningsdrivna 
kluster på principen EU:s forskningspolitik om en forskning i världsklass. Samtidigt som 
förekomsten av sådana kluster kan få indirekt betydelse för de angivna målen för EU:s 
regionalpolitik, skall de kunskapsdrivna regionerna stödja denna princip om en forskning i 
världsklass genom att erbjuda samtliga regioner utbildning om och mentorskap för utveckling 
av kluster.

Viktiga åtgärder som riktas till de regioner som enligt de föreslagna nya
strukturfondsförordningarna omfattas av det regionala konkurrenskrafts- och 
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sysselsättningsmålet behöver fortfarande stödjas om dessa regioner skall kunna fortsätta att 
utveckla den forskningskapacitet som många av dem framgångsrikt påbörjade när de hade 
Mål 1-status enligt den nu gällande förordningen. Framför allt gäller detta stödet till små och 
medelstora företag. 

Det sjunde ramprogrammet tar hänsyn till behovet av att stärka de europeiska små och 
medelstora företagens innovativa kapacitet och deras bidrag till utvecklingen av produkter och 
marknader baserat på ny teknik genom att hjälpa dem att lägga ut forskningstjänster, öka sina 
forskningsinsatser, utvidga sina nätverk, bättre utnyttja forskningsresultate och skaffa sig ökat 
tekniskt kunnande. 

Riktade åtgärder för att stödja små och medelstora företag kommer att genomföras inom hela 
området för vetenskap och forskning. De ekonomiska resurserna kanaliseras via två olika 
program. De är följande:

• Forskning för små och medelstora företag för att stödja små grupper av innovativa små 
och medelstora företag att lösa vanliga eller mer komplexa tekniska problem.

• Forskning för sammanslutningar av små och medelstora företag.

För detta har en budget på 1 914 000 000 EUR avsatts.

Programmet för konkurrenskraft och innovation kommer dessutom att tillhandahålla stöd för 
nätverk av ”mellanhänder” och nationella handlingsplaner för att uppmuntra och underlätta 
för de små och medelstora företagen att delta i ramprogrammet. Ett sådant deltagande 
kommer att uppmuntras och underlättas och de små och medelstora företagens behov kommer 
att beaktas i alla delar av det sjunde ramprogrammet. Synergier mellan det sjunde 
ramprogrammet och programmet för konkurrenskraft och innovation bör främja regionernas 
möjligheter att utnyttja forskningsresultat. 

Föredraganden anser dessutom att forskning om många olika aspekter av städernas utveckling 
bör ingå i det sjunde ramprogrammet.

Samtidigt som föredraganden i stort sett är nöjd med kommissionens förslag är alla 
nedskärningar av den totala finansieringen till EU:s forskning och utveckling, oavsett om det 
gäller det sjunde ramprogrammet eller EU:s regionalpolitik, fullständigt oacceptabla på grund 
av den långsiktiga betydelse som forskning och utveckling har för den ekonomiska tillväxten i 
regionerna, medlemsstaterna och EU som helhet.

Trots detta föreslår föredraganden följande förbättringar:

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för regional utveckling uppmanar utskottet för industrifrågor, forskning och energi
att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:
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Kommissionens förslag1 Parlamentets ändringar

Ändringsförslag 1
Artikel 2, punkt 2, stycke 1a (nytt)

Den gränsöverskridande aspekten skall inte
vara en förutsättning för att stöd skall utgå 
till konvergensregioner eller regioner som 
drabbas av den statistiska effekten för 
åtgärder som förbättrar deras 
forskningskapacitet och infrastrukturer.

Ändringsförslag 2
Bilaga I - I Samarbete, stycke 10

För att förbättra spridningen och 
användningen av resultaten av forskningen i 
EU skall spridningen av kunskap och 
överföringen av resultat, även till 
beslutsfattare, stödjas på alla temaområden, 
bl.a. genom finansiering av nätverksinitiativ, 
seminarier och evenemang, stöd från externa 
experter samt genom informationstjänster 
och elektroniska tjänster, framför allt Cordis. 
Åtgärder till stöd för innovationer 
genomförs inom ramen för programmet för 
konkurrenskraft och innovation. Stöd ges 
även för initiativ till dialoger om 
vetenskapliga frågor och forskningsresultat 
med allmänheten utanför forskarvärlden och 
på området vetenskaplig kommunikation och 
utbildning. Etiska principer och 
jämställdhetsaspekter beaktas.

För att förbättra spridningen och 
användningen av resultaten av forskningen i 
EU skall spridningen av kunskap och 
överföringen av resultat, även till 
beslutsfattare, stödjas på alla temaområden, 
bl.a. genom finansiering av nätverksinitiativ, 
seminarier och evenemang, stöd från externa 
experter samt genom informationstjänster 
och elektroniska tjänster, framför allt Cordis. 
Åtgärder till stöd för innovationer 
genomförs inom ramen för programmet för 
konkurrenskraft och innovation. Stöd ges 
även för initiativ till dialoger om 
vetenskapliga frågor och forskningsresultat 
med allmänheten utanför forskarvärlden och 
på området vetenskaplig kommunikation och 
utbildning. Etiska principer och
jämställdhetsaspekter beaktas. Både
myndigheterna i medlemsstaterna och 
regionala myndigheter skall få information
om vilka organisationer som har ansökt
och deltar på deras territorium och 
härigenom sporras till att tillämpa ett 
strategiskt tillvägagångssätt rörande sjunde 
ramprogrammet, samt sprida de 
ekonomiska vinsterna och säkerställa 
överensstämmelse med regionala program 

  
1 Ännu ej offentliggjort i EUT.
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och utbyta erfarenheter om programmet.

Ändringsförslag 3
Bilaga I - I Samarbete, Teman, 8. Samhällsvetenskap och humaniora, Verksamheter, 

strecksats 7a (ny)

• Stadsforskning: bättre förståelse för det 
tematiska (miljömässiga, 
transportrelaterade, sociala och 
ekonomiska) och geografiska 
(stadsrelaterade och regionala) samspelet i 
storstaden och utveckla (1) såväl innovativa 
planeringsåtgärder för att bemöta problem
på ett integrerad och hållbart sätt som (2)
innovativa styrningsprocesser för att främja 
allmänhetens deltagande och samarbete 
mellan offentliga och privata aktörer i syfte
att bättre förstå europeiska städers roll i ett 
globalt sammanhang (konkurrensen i 
städer) och stödja lokala myndigheter när 
det gäller att förbättra den sociala 
sammanhållningen och bekämpa 
marginaliseringen i städerna där 
orättvisorna ökar trots en ekonomisk 
tillväxt. 

Ändringsförslag 4
Bilaga I - IV Kapacitet, Kunskapsregioner, Verksamheter, stycke 2a (nytt)

De synergieffekter som uppnås genom 
dessa beröringspunkter skall inte 
finansiera samma stödberättigade
kostnader, utan garantera en 
decentraliserad styrning av 
genomförandemekanismerna för EU:s 
regionalpolitik. Stöd till forskning och 
innovation genom strukturfonderna 
kommer att koncentreras till (1) 
forskningsinfrastruktur (innovationscenter, 
teknikparker m.m.), (2) innovativa projekt 
(tekniköverföring, informationsteknik, 
företagsetableringar och projekt för 
tillämpad forskning) och (3) bättre 
förutsättningar för innovation (stöd till små 
och medelstora företag som inte omfattas 
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av sjunde ramprogrammet och programmet 
för konkurrenskraft och innovation).

Ändringsförslag 5
Bilaga I - IV Kapacitet, Forskningspotential, Verksamheter, punkt 1, strecksats 4a (ny)

• Mentorsverksamhet i regioner som inte 
har satsat så mycket på forskning som 
andra.

Ändringsförslag 6
Bilaga I - IV Kapacitet, Forskningspotential, Verksamheter, stycke 2a (nytt)

Man kommer också att sträva efter att 
samordna åtgärderna med programmet för
konkurrenskraft och innovation för att i 
samarbete med näringslivet främja den
kommersiella användningen av FoU på 
regional nivå. 

Ändringsförslag 7
Bilaga III - Finansieringsmetoder, Indirekta åtgärder, led b, stycke 3

Utöver det direkta ekonomiska stödet till 
deltagarna kommer gemenskapen att 
förbättra deras möjligheter att få lån från 
Europeiska investeringsbanken genom 
finansieringsfaciliteten med riskdelning 
genom ett bidrag till banken. Banken skall 
använda gemenskapsbidraget tillsammans 
med sina egna medel för att täcka 
försörjning och kapitaltilldelning för sin 
lånefinansiering. I enlighet med den 
förordning som antas enligt artikel 167 i 
fördraget och rådets beslut om antagande av 
särskilda program kommer denna facilitet att 
innebära mer omfattande lånemöjligheter 
från EIB till EU:s FoTO-åtgärder (som 
gemensamma teknikinitiativ, stora projekt –
även Eureka och ny forskningsinfrastruktur).

Utöver det direkta ekonomiska stödet till 
deltagarna kommer gemenskapen att 
förbättra deras möjligheter att få lån från 
Europeiska investeringsbanken genom 
finansieringsfaciliteten med riskdelning 
genom ett bidrag till banken. Banken skall 
använda gemenskapsbidraget tillsammans 
med sina egna medel för att täcka 
försörjning och kapitaltilldelning för sin 
lånefinansiering. I enlighet med den 
förordning som antas enligt artikel 167 i 
fördraget och rådets beslut om antagande av 
särskilda program kommer denna facilitet att 
innebära mer omfattande lånemöjligheter 
från EIB till EU:s FoTO-åtgärder (som 
gemensamma teknikinitiativ, stora projekt –
även Eureka och ny forskningsinfrastruktur). 
Regionala utvecklingsaktörer skall 
rådfrågas vid utvecklingen av denna 
finansieringsfacilitet med riskdelning för 
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att underlätta privata investeringar i 
FoU-projekt.


