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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 spoločný strategický rámec na podporu koordinácie medzi programami výskumu a 
inovácií a kohéznymi fondmi; 

2. vyzdvihuje význam vytvárania sietí špičkových centier a integrovania politík a stratégií 
EÚ, ktoré začali realizovať členské štáty, prostredníctvom posilnenej úlohy regionálnych a 
miestnych vlád;

3. zdôrazňuje, že je dôležité podporovať zakladanie verejno-súkromných partnerstiev; žiada 
zjednodušiť spoločné technologické iniciatívy tak, aby sa zabránilo prideľovaniu 
rozsiahlych finančných zdrojov len na niekoľko projektov a žiada, aby sa pravidlá o 
štátnej pomoci zjednodušili takými mechanizmami ako tichým súhlasom a blokovými 
výnimkami s cieľom neohroziť inovácie zdĺhavými procesmi;

4. domnieva sa, že Komisia by mala prideliť časť rozpočtu na výskum malým a stredným 
podnikom, ktoré vedú mladí ľudia a ženy-podnikateľky, a tým podporiť budovanie sietí a 
zoskupení;

5. žiada, aby sa overovali nové metódy financovania, ako sú kupóny pre inovácie EÚ, ktoré 
by podnikom umožnili vynaložiť pridelené zdroje priamo v akreditovaných výskumných 
centrách;

6. odporúča, aby sa podporovala účasť na projektoch rizikových kapitálových fondoch a 
subjektoch mimo EÚ;

7. zdôrazňuje, že je potrebné zabezpečiť pružnosť systémov s cieľom udržať krok s 
globálnymi zmenami a umožniť aktualizáciu politických priorít;

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


