
PA\651463DA.doc PE 384.512v01-00

DA DA

EUROPA-PARLAMENTET
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Regionaludviklingsudvalget

FORELØBIG
2006/2274(INI)

6.2.2007

UDKAST TIL UDTALELSE
fra Regionaludviklingsudvalget

til Udvalget om Industri, Forskning og Energi

om viden i praksis: en bredt funderet innovationsstrategi for EU
(2006/2274(INI))

Rådgivende ordfører: Christa Prets



PE 384.512v01-00 2/3 PA\651463DA.doc

DA

PA_NonLeg



PA\651463DA.doc 3/3 PE 384.512v01-00

DA

FORSLAG

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

1. glæder sig over, at det efter Kommissionens opfattelse er nødvendigt, at regionerne 
inddrages i udarbejdelsen og gennemførelsen af de nationale reformprogrammer, og 
opfordrer medlemsstaterne til at sikre en sådan deltagelse;

2. understreger, at det regionale plan spiller en vigtig rolle i forbindelse med fremme af 
innovation, da innovationsstrategier på det plan kan iværksættes via deltagelse af
virksomheder, især smv'er med uddannelses- og teknologicentre, i samarbejde med 
civilsamfundet; 

3. finder, at der skal træffes foranstaltninger, således at smv'er i øget grad kan deltage i 
forskning og udvikling, og beklager, at meddelelsen herom ikke indeholder mere 
konkrete forslag;

4. opfordrer de ansvarlige aktører på regionalt plan, da fremme af innovation udgør et 
vigtigt punkt i de operationelle programmer, og da en betydelig del af midlerne fra 
strukturfondene er afsat til investeringer inden for viden og innovation, til bl.a. at skabe 
arbejdspladser og imødegå tendenser til affolkning;

5. er enig med Kommissionen i, at "klyngepolitik" udgør et vigtigt element i
medlemsstaternes innovationspolitik, og kræver, at klynger fremmes både i byområder og 
i landdistrikter og målrettes via tværnationalt samarbejde;

6. understreger kraftigt, at de mindre udviklede regioner har svært ved at tiltrække 
privatkapital til investeringer, og kræver, at der i øget grad etableres offentlig-private 
partnerskaber som et led i innovationsforanstaltningerne;

7. mener, at det nye lead market-initiativ især skal iværksættes på områder, hvor der findes 
et højt efterspørgselspotentiale i mindre udviklede regioner;

8. tilskynder de ansvarlige aktører på regionalt plan til også at finansiere eksperimentelle og 
dermed risikofyldte foranstaltninger via strukturfondene;

9. finder det nødvendigt, at innovationsforanstaltningerne følges bedre op via 
informationskampagner, og anmoder Kommissionen om at øge dens indsats for at gøre 
initiativer, såsom Jeremie og andre, mere kendte i regionerne;

10. finder det nødvendigt, at der træffes foranstaltninger til at øge antallet af studerende, især 
kvinder, som afslutter et videnskabeligt eller teknisk studium med en eksamen.


