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NÁVRHY

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa vyzýva Výbor pre priemysel, výskum a 
energetiku, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. žiada, aby bol spoločný strategický rámec zosúladený s priemyselnou politikou a aby 
podporil koordináciu medzi programami výskumu a inovácií a kohéznymi fondmi, aj keď 
nie takým spôsobom, aby boli negatívne zasiahnuté zdroje, z ktorých sa čerpajú finančné 
prostriedky;

2. zastáva názor, že v oblasti výskumu a inovácií Európska únia zaostáva za väčšími 
ekonomikami, akými sú USA a Japonsko, ako aj za veľkými rýchlo sa rozvíjajúcimi 
ekonomikami, akou je Čína; z tohto dôvodu nabáda Komisiu, aby navrhla spoločný 
strategický rámec, ktorým by sa malo zabezpečiť, aby sa finančné prostriedky EÚ na 
výskum a inovácie využívali účinným spôsobom; domnieva sa, že na ďalší rozvoj 
vzdelávania, výskumu a inovácií a na dosiahnutie toho, aby sa do oblasti výskumu a 
vývoja investovali 3 % HDP je potrebný ucelenejší prístup;

3. vyzýva, aby sa prostredníctvom spoločného strategického rámca zrealizovalo 
zjednodušenie administratívy, a to vytvorením štandardizovanejšieho súboru pravidiel 
platných pre všetkých účastníkov zapojených do programov výskumu a inovácií v EÚ; 
súhlasí s Komisiou, že štandardy Európskej únie sú dôležité na to, aby sa výsledky 
výskumu dostávali na trh a aby sa overovali technológie, a že tieto štandardy môžu 
uvedenú dôležitú úlohu zohrávať iba v tom prípade, ak budú držať krok s technologickým 
rozvojom a s rýchlymi vývojovými cyklami výrobku;

4. zdôrazňuje, že významnú úlohu môže v súvislosti s podporou výskumu a inovácií zohrať 
normalizácia, ktorá prispieva ku konkurencieschopnosti a k zabezpečeniu väčšej 
bezpečnosti pre spotrebiteľa; žiada preto, aby sa „význam z hľadiska normalizácie“ stal 
jedným z kritérií hodnotenia programov;

5. nazdáva sa, že inovácia a tvorivosť sú pre hospodársku obnovu nevyhnutné a že nemožno 
podceňovať význam premeny vedeckých a technických výdobytkov Európskej únie na 
nové tovary a služby; domnieva sa, že je treba vyčleniť dostatočné finančné prostriedky a 
nové investície s cieľom vytvoriť skutočný jednotný trh v oblasti vedomostí, pritiahnuť 
viac inovačných podnikov a podnikateľov, vytvoriť nové pracovné miesta s vysokou 
pridanou hodnotou a riešiť závažné spoločenské problémy;

6. zdôrazňuje význam vytvárania sietí excelentnosti a integrovania politík a stratégií EÚ, 
ktoré začali realizovať členské štáty, prostredníctvom posilnenej úlohy regionálnych a 
miestnych vlád; zastáva názor, že zlučovaním finančných prostriedkov, ktoré členské štáty 
vyčleňujú na výskum a inovácie, by sa z hľadiska výsledkov, teda vytvárania nových 
príležitostí na financovanie veľkých strategických projektov, dosiahla väčšia pridaná 
hodnota;

7. odporúča, aby bol Európsky technologický inštitút v plnej miere začlenený do spoločného 
strategického rámca, a to s cieľom vybudovať európske centrum excelentnosti pre 
podnikanie a priemysel, ktoré by mohlo byť v rámci podnecovania a podporovania 
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schopností v oblasti inovácií EÚ a jej konkurencieschopnosti porovnateľné 
s akademickými inštitúciami celosvetového významu, a zároveň s cieľom zabraňovať 
úniku mozgov, priťahovať odborníkov z krajín mimo Európskej únie a investovať do 
rastúcej znalostnej ekonomiky;

8. zdôrazňuje, že je dôležité podporovať zakladanie verejno-súkromných partnerstiev; žiada 
zjednodušiť spoločné technologické iniciatívy tak, aby sa zabránilo prideľovaniu 
rozsiahlych finančných zdrojov len niekoľkým projektom a žiada, aby sa pravidlá o štátnej 
pomoci zjednodušili zavedením úplnej transparentnosti a prostredníctvom účinných a 
nebyrokratických postupov dohľadu, s cieľom neobmedzovať inovácie zdĺhavými 
procesmi;

9. žiada o uvoľnenie kúpnej sily verejného sektora na podnietenie inovácií prostredníctvom 
verejného obstarávania, vrátane obstarávania vo fáze pred komerčným využitím, čo môže 
verejným orgánom umožniť podieľať sa s poskytovateľmi na rizikách i ziskoch, a to bez 
účasti štátnej pomoci; zdôrazňuje, že je dôležité zabezpečiť, aby obstarávatelia 
rešpektovali dôvernosť inovačných riešení, a to najmä pokiaľ ide o vedomosti, ktoré 
podniky uchádzajúce sa o verejné zákazky prinášajú; navrhuje, aby sa príslušné pravidlá 
upravujúce štátnu pomoc a verejné obstarávanie zjednodušili a spružnili; vyzýva na 
aktívnu politiku prostredníctvom podpory a odbornej prípravy, ako aj na právnu istotu pre 
verejné orgány a dodávateľov, ktorí si chcú vyberať inovačné riešenia;

10. naliehavo žiada Komisiu, aby vykonala finančný audit rozpočtových priorít EÚ v 
budúcom finančnom rámci a aby uprednostňovala projekty Európskej únie s pridanou 
hodnotou, ktoré sú schopné zvýšiť konkurencieschopnosť EÚ a posilniť integráciu v 
oblasti výskumu, vedomostí a inovácií;

11. víta zámer Komisie zlepšiť rámcové podmienky na inovácie pre podniky, a to 
predovšetkým pokiaľ ide o práva duševného vlastníctva, prijatie patentu EÚ a európskych 
právnych predpisov o normalizácii; zdôrazňuje potrebu práv duševného vlastníctva na 
zabezpečenie rovnováhy medzi využívaním a transferom technológií na jednej strane a 
prístupom k vedeckým výsledkom a ich rýchlym šírením na strane druhej; vyjadruje 
presvedčenie, že novým inovačným podnikom by sa mala v súvislosti s registráciou 
patentov poskytovať podpora, a to predovšetkým v rámci zavádzania patentu EÚ;

12.  je presvedčený, že vládne výdavky na výskum a inovácie by mali byť hodnotené 
kvalitatívne na základe výpočtu verejných výdavkov v súvislosti s hodnotením 
strednodobých rozpočtových cieľov;

13. preto sa nazdáva, že Európska komisia a členské štáty by mali uznať význam malých a 
stredných podnikov pri podporovaní inovácií v Európe; zdôrazňuje skutočnosť, že na 
podporu výskumných činností malých a stredných podnikov, uľahčenie ich zapojenia do 
programov výskumu a inovácií EÚ a na ich riadne informovanie sú potrebné ďalšie 
opatrenia; domnieva sa, že Komisia by mala zlepšiť prístup k financovaniu a prideliť časť 
rozpočtu na výskum malým subjektom, malým výskumným inštitúciám, malým a veľmi 
malým výskumným podnikom a malým a stredným podnikom, ktoré vedú mladí ľudia a 
ženy podnikateľky, a tým podporiť budovanie sietí a zoskupení;

14. žiada preskúmať nové a inovatívne metódy financovania, ako sú projektové dlhopisy EÚ a 
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kupóny pre inovácie EÚ, ktoré by podnikom umožnili vynaložiť tieto prostriedky priamo 
v akreditovaných výskumných centrách; na takéto kupóny by sa nemala vzťahovať 
povinnosť vykazovať náklady, lebo ich využitie by potvrdzovali centrá, v ktorých by sa 
kupóny minuli; akreditačné centrá by mohli byť zriadené na úrovni jednotlivých štátov 
alebo regiónov a schvaľoval by ich orgán Európskej únie, napríklad Spoločné výskumné 
centrum;

15. odporúča, aby sa podporovala účasť rizikových kapitálových fondov a subjektov 
nepochádzajúcich z EÚ na projektoch;

16. zdôrazňuje, že s cieľom udržať krok s globálnymi zmenami a umožniť aktualizáciu 
politických priorít je potrebné zjednodušiť postupy a zabezpečiť, aby systém obsahoval 
pružné mechanizmy;

17. domnieva sa, že rozhodujúci význam pre úspešné prepojenie výskumu s potrebami 
spoločnosti má súčinnosť národných a regionálnych správnych orgánov, univerzít 
a výskumných centier, spoločností a malých a stredných podnikov a občianskej 
spoločnosti; zdôrazňuje, že je potrebné, aby sa vytvoril systém, ktorým by sa aktívne 
podporovala mobilita výskumných a vedeckých pracovníkov medzi európskymi 
univerzitami a akademickými centrami, a to aj uľahčením uznávania odbornej kvalifikácie 
a zabezpečením prevoditeľnosti dôchodku; zdôrazňuje, že týmto by sa podporila výmena 
vedomostí a bolo by to veľmi prospešné pre inovácie a pre vytvorenie európskej 
znalostnej ekonomiky;

18. žiada posilniť úlohu spoločného výskumného centra ako vnútorného dodávateľa 
vedeckých a ekonomických analýz rozvojovej politiky v súlade so stratégiou Európa 
2020; domnieva sa, že príspevok spoločného výskumného centra na inovácie podľa 
rámcového programu by mal zahŕňať rozšírenú spoluprácu s priemyslom;

19. pamätajúc na skutočnosť, že Európska únia je najväčším trhom na svete a že svetová 
ekonomika sa stáva v čoraz väčšej miere znalostnou sa domnieva, že rozličné nástroje EÚ 
pre výskum a inovácie by sa mali stále prispôsobovať a reagovať na vývoj na trhu, pričom 
by sa malo brať do úvahy hľadisko spotrebiteľa;

20. navrhuje, aby Komisia stanovila konkrétne kritériá, ktorými by sa merala inovačná 
výkonnosť a pokrok v rámci všetkých jednotlivých nástrojov výskumu a inovácií EÚ; 
nazdáva sa, že s cieľom zvýšiť pochopenie inovačného procesu a bližšie oboznámiť 
občanov Európskej únie s vedeckým a technickým pokrokom je potrebné, aby sa zlepšilo 
šírenie informácií a výsledkov dosiahnutých v rámci jednotlivých investičných programov 
a projektov;

21. žiada, aby sa v prípade existencie viacerých nástrojov v rámci európskeho výskumného 
priestoru zjednodušili a zefektívnili pravidlá a postupy;

22. pripomína, že cieľ 3 % HDP na výskum a vývoj pozostáva z 2 % zo súkromných zdrojov 
a z 1 % z verejných výdavkov; poznamenáva, že v oblasti výdavkov na výskum zo 
súkromných zdrojov sú stále značné nedostatky, pričom tieto možno odstrániť jedine 
úpravou regulačného rámca pre spoločnosti, a to vrátane malých a stredných podnikov; 
podporuje predovšetkým úsilie Komisie vytvoriť nový hlavný ukazovateľ, ktorý by 
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vychádzal z poskytovania inovácií, keďže tento by bol informatívnejší než meranie 
výkonnosti na základe vyčíslených cieľov;

23. víta program pre inovačný výskum v malých podnikoch EÚ (SBIR), ktorého účelom je 
identifikovanie výziev verejného sektora technickej povahy a financovanie projektov 
výskumu a vývoja, s cieľom objavovať nové riešenia starých, ako aj nových problémov;
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