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FÖRSLAG

Utskottet för regional utveckling uppmanar utskottet för industrifrågor, forskning och energi
att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet välkomnar kommissionens uppfattning att regionerna skall göras 
delaktiga i utarbetandet och genomförandet av de nationella reformprogrammen och 
uppmanar medlemsstaterna att säkra ett sådant deltagande.

2. Europaparlamentet betonar att det regionala planet har en nyckelroll vid främjandet av 
innovation, eftersom innovationsstrategier regionalt kan genomföras genom samarbete
mellan företag, särskilt mellan små och medelstora företag och utbildnings- och 
teknikcenter, i partnerskap med civilsamhället.

3. Europaparlamentet menar att åtgärder måste vidtas så att små och medelstora företag i 
större utsträckning kan delta i forskning och utveckling. Parlamentet beklagar att 
meddelandet inte innehåller några mer konkreta förslag om detta.

4. Europaparlamentet uppmanar de ansvariga regionala aktörerna att innovationsfrämjande 
bör betonas i de operativa programmen och att en betydande andel av 
strukturfondsmedlen bör ägnas år investeringar i kunskap och innovation, bland annat för 
att skapa arbetstillfällen och motverka utlokalisering.

5. Europaparlamentet håller med kommissionen om att klustersatsningar är en viktig 
beståndsdel i medlemsstaternas innovationspolitik, och kräver att man såväl i städer som 
på landsbygden främjar kluster och ger dem en gränsöverskridande prägel.

6. Europaparlamentet påpekar med eftertryck de svårigheter som mindre utvecklade regioner
har att få privat kapital till investeringar och kräver stärkta offentlig-privata partnerskap
när det gäller innovationsåtgärder.

7. Europaparlamentet anser att de nya initiativen för förstegsmarknader särskilt skall inledas
inom områden där mindre utvecklade regioner har en hög efterfrågepotential.

8. Europaparlamentet uppmuntrar de ansvariga regionala aktörerna att genom 
strukturfonderna också finansiera experimentella och därmed riskfyllda åtgärder.

9. Europaparlamentet anser att innovationsåtgärder i större utsträckning bör åtföljas av
informationskampanjer och uppmanar kommissionen att göra större insatser för att i 
regionerna öka kännedomen om initiativ såsom Jeremie.

10. Europaparlamentet anser det nödvändigt att vidta åtgärder för att öka antalet 
utexaminerade, särskilt kvinnor, från vetenskapliga och tekniska utbildningar.


