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NÁVRHY

Rozpočtový výbor vyzývá Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku jako příslušný výbor, aby 
do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. zdůrazňuje, že cílem společného strategického rámce je zajišťovat financování veškerého 
výzkumu a inovací v EU, které v současné době poskytuje sedmý rámcový program, 
rámcový program pro konkurenceschopnost a inovace a inovační iniciativy EU, jako je 
EIT, na základě jednotných a společných strategických cílů;

2. domnívá se, že strukturální fondy a Fond soudržnosti mohou doplňovat fondy EU 
pro výzkum a inovace, ale nemohou je nahradit, a jelikož se hlavní cíle těchto 
jednotlivých fondů liší, je třeba, aby i v budoucím víceletém finančním rámci byly nadále 
oddělené; dále se domnívá, že zvyšování součinnosti mezi těmito fondy je jednou
z významných cest jak zajistit, aby tyto fondy měly evropskou přidanou hodnotu; 

3. vítá, že Komise navrhuje rozšířit využívání inovativních nástrojů financování s cílem 
zvýšit pákový efekt rozpočtu EU, a to za plného respektování pravomocí rozpočtového 
orgánu a orgánu udělujícího absolutorium; žádá Komisi, aby zlepšila rámcové podmínky
a přístup k financování, pokud jde o primární cílové skupiny, jako jsou malé a střední 
podniky (zejména začínající podniky a podniky v rané fázi rozvoje), vysoké školy
a výzkumná střediska; tvrdí, že jakákoli činnost zaměřená na malé a střední podniky by 
měla fungovat pod záštitou skupiny Evropské investiční banky, pokud to nezpůsobí odliv 
prostředků ze sedmého rámcového programu; požaduje, aby byla dále zkoumána 
koncepce zvýhodněných půjček (tzv. soft loans); vyjadřuje pochybnosti nad smlouvami
o půjčkách, které počítají s možností přeměny půjček na granty; žádá Komisi a Evropskou 
investiční banku, aby uplatňovaly finanční nástroj pro sdílení rizik, který představuje 
klíčový nástroj financování projektů v oblasti výzkumu a inovací a zlepšení 
konkurenceschopnosti, s cílem zajistit dlouhodobý hospodářský růst a zaměstnanost
v Evropě;

4. zdůrazňuje, že praxe financování výzkumu v EU není nakloněna rizikovým projektům, 
což by mohlo bránit financování rizikových výzkumných záměrů s vysokým potenciálem
k dosažení průlomových výsledků, a proto vybízí k přijetí přístupu založeného na důvěře, 
který by se vyznačoval vyšší tolerancí k rizikům a možnosti neúspěchu (včetně udílení 
cen, které by však nenahrazovaly řádně strukturované financování), na rozdíl od přístupu 
založeného čistě na výsledcích, který popírá samotnou podstatu inovativního vědeckého 
výzkumu;

5. je přesvědčen, že snahy o plošné zjednodušení všech výzkumných a inovačních programů 
by měly být společně s opatřeními na zajištění flexibility jednou z nejvyšších priorit 
nového programového období, a upozorňuje na důležitá rozhodnutí o zjednodušení, která 
je třeba přijmout v rámci probíhajícího procesu revize finančního nařízení a která se týkají 
mimo jiné zjednodušení pravidel předběžného financování, způsobilosti nákladů
a rozšíření možností udělovat ceny za výzkum; zdůrazňuje, že je v zájmu žadatelů
o prostředky z evropských výzkumných a inovačních programů třeba dále zjednodušit 
postupy podávání žádostí a kontrolní mechanismy;
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6. žádá Komisi, aby pro všechny potenciální zúčastněné výzkumné a inovační subjekty
z členských států s nízkou mírou účasti na sedmém rámcovém programu vytvořila 
předpoklady k dosahování špičkových výsledků („stairways to excellence“), které by 
zahrnovaly podporu efektivnějšího a pružnějšího využívání strukturálních fondů a Fondu 
soudržnosti v této oblasti, a to včetně způsobů, jak co nejvíce posílit součinnost mezi 
fondy; připomíná význam nadnárodní spolupráce prostřednictvím společných projektů
a zdůrazňuje, že je třeba rozvíjet akce zaměřené na dosahování špičkových výsledků
v Evropě;

7. znovu připomíná svůj postoj, že s ohledem na víceletý finanční rámec po roce 2013 je 
třeba u velkých projektů, jako je ITER či Galileo, stanovit finanční prostředky na celé 
programové období a účelově je vázat s cílem zajistit kontinuitu plánování a organizační 
stabilitu; je přesvědčen, že jakékoli překročení rozpočtu by mělo být financováno 
uplatněním rozpočtové pružnosti a nikoli přerozdělením prostředků na úkor jiných 
programů, např. v oblasti výzkumu a inovací;

8. jednoznačně se vyslovuje pro to, aby se roční rozpočty EU na výzkum a inovace dále 
výrazně zvýšily, protože se prokázalo, že tyto prostředky vytvářejí vynikající evropskou 
přidanou hodnotu, pomáhají při obnově po hospodářské krizi a zvyšují 
konkurenceschopnost; zdůrazňuje, že se ve strategii Evropa 2020 pro růst a zaměstnanost 
přijaté Radou jasně uvádí, že jsou potřeba další prostředky na výzkum a inovace;

9. zdůrazňuje, že třeba dále podporovat komplementaritu mezi financováním výzkumu
a vývoje ze strany EU a ze strany členských států; v této souvislosti vyzývá k tomu, aby 
se zvýšila koordinace na úrovni EU a na vnitrostátní úrovni prostřednictvím většího úsilí
v oblasti společného programování, schválených společných standardů a rychlejších 
pružnějších a jednodušších nástrojů umožňujících spolufinancovaní;

10. vyzývá orgány EU a členské státy, aby bez dalších odkladů schválily konkrétní plán 
pro dosažení cíle strategie Evropa 2020, podle něhož se mají 3 % hrubého domácího 
produktu věnovat na výdaje v oblasti výzkumu a vývoje; v této souvislosti požaduje, aby 
bylo plnění tohoto tříprocentního cíle každoročně hodnoceno v rámci evropského 
semestru, a připomíná, že tento cíl představuje významný hospodářský závazek ve výši 
130 miliard EUR ročně, a to jak pro rozpočet EU, tak pro vnitrostátní rozpočty, a dvakrát 
více pro soukromý sektor; v této souvislosti zdůrazňuje význam partnerství veřejného
a soukromého sektoru z hlediska úspěšného vytvoření evropského výzkumného prostoru
a Unie inovací.
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