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NÁVRHY

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

1. domnívá se, že výzkum a vývoj jsou zásadní pro hledání řešení globálních problémů a že 
inovaci lze účinněji provádět na regionální a místní úrovni;

2. je přesvědčen, že nezbytnou podmínkou pro zajištění soudržnosti politik v oblasti 
výzkumu a inovace i nástrojem k jejímu zvyšování je závazný postoj politického vedení; 
v této souvislosti vyzývá ke zřízení strategického rámce politiky pro výzkum a inovaci, 
který by zohledňoval pokrok, nové informace a měnící se podmínky a který by byl 
v souladu s národními cíli a prioritami v oblasti hospodářského a sociálního rozvoje;

3. s uspokojením konstatuje, že na období 2007–2013 byla v rámci strukturálních fondů 
(SF) jako podpora na inovaci (25 % z celkové částky) přidělena částka 86 miliard EUR, 
ze které tvoří 50 miliard EUR prostředky přidělené na základní výzkum a technologický 
rozvoj (R&D), což představuje celkový rozpočet sedmého rámcového programu pro 
výzkum (FP7);

4. domnívá se, že přínos těchto prostředků vyčleněných na výzkum a inovace by bylo 
možné dále zvýšit prostřednictvím doplňkového využívání regionálních politik a politik 
pro výzkum a inovaci na úrovni EU a na regionální a místní úrovni a prostřednictvím 
jejich lepší koordinace; v této souvislosti vyzývá Komisi, aby této koordinaci věnovala 
zvláštní pozornost, a členské státy, aby přijaly další opatření pro účinnou nadnárodní 
spolupráci prostřednictvím rozvoje promyšlených regionálních a národních strategií pro 
dosažení součinnosti;

5. zastává názor, že správní kultura, která podporuje spolupráci napříč jednotlivými 
odvětvími a stálý dialog mezi různými politickými kruhy, přispívá k posílení politické 
soudržnosti;

6. zastává názor, že přestože se programy Společenství, jako např. SF, FP7 a rámcový 
program pro konkurenceschopnost a inovaci (CIP), liší ve svém hlavním zaměření, 
mechanismech a správě, tvoří různé předpisy, postupy a procesy zbytečné překážky 
účinného provádění; vyzývá k harmonizovanějšímu přístupu (k pravidlům způsobilosti, 
standardním jednotkovým nákladům, paušálním částkám atd.), lepší koordinaci 
(plánování výzev k předkládání návrhů, témat a typů návrhů atd.) a k obsáhlejší výměně 
informací mezi rozličnými programy; shledává, že na regionální úrovni je zapotřebí více 
odborných znalostí, pokud jde o podávání žádostí o financování ze strany Společenství, 
správní a finanční postupy, spravování fondů a finanční inženýrství; v této souvislosti 
vyzývá Komisi, aby vystupovala jako zprostředkovatel v tomto procesu a poskytla 
společné pokyny v oblasti programů finanční podpory Společenství prostřednictvím 
metodických pokynů ex ante;

7. zastává názor, že vzhledem k tomu, že prováděcí orgány příslušných nástrojů EU působí 
na různých úrovních (nadnárodní, národní a nižší než národní) a řídí se odlišnými 
principy (např. soudržnost oproti výkonnosti), představuje zabezpečení skutečné 
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soudržnosti politik významnou výzvu, a to zejména přímo „v místě“, kde se nástroje EU 
stýkají s vnitrostátními a regionálními politikami;

8. poznamenává, že z hlediska přímého příjemce finančních prostředků závisí skutečná 
součinnost na organizačních a strategických schopnostech příjemce kombinovat čerpání 
podpory z několika různých nástrojů EU; vyzývá regionální činitele, aby vytvořili 
regionální strategie, které mohou kombinované čerpání finančních prostředků usnadnit; 
žádá proto Komisi, aby zhodnotila, zda je možné poskytnout doplňující odbornou pomoc 
prostřednictvím „uživatelské příručky“ a prostředky k výměně osvědčených postupů;

9. vyzývá regionální a místní orgány, aby lépe využívaly strukturální fondy pro vytváření 
výzkumných, vědomostních a inovačních kapacit ve svých regionech, například 
vytvářením infrastruktury pro výzkum, čímž jim umožní podílet se na výzkumné 
a inovační činnosti EU; povzbuzuje regiony ke stanovení priorit v oblasti výzkumu 
a vývoje, které budou doplňovat priority stanovené v rámci FP7;

10. vyzývá Komisi, aby zjednodušila administrativní postupy rámcového programu pro 
výzkum a rámcového programu pro konkurenceschopnost a inovaci, a posílila tak účinky 
součinnosti se strukturálními fondy a zajistila analýzu výzkumného a inovačního 
potenciálu na regionální úrovni, jakož i analýzu vztahů s dalšími nástroji v rámci 
hodnotících studií těchto tří finančních nástrojů, a mohla tak poskytnout společné 
pokyny;

11. podporuje užší spolupráci mezi kontaktními místy pro FP7, manažery programů výzkumu 
a vývoje a agenturami pro inovaci, což umožní financování různých aspektů nebo fází 
projektů výzkumu a vývoje z různých zdrojů; doporučuje užší spolupráci mezi Evropskou 
sítí na podporu podnikání a správními orgány strukturálních fondů a těsnější spojení mezi 
iniciativou „rozhodujících trhů“, technologickými platformami a regionálními 
technologickými plány;

12. vyzývá členské státy a Komisi, aby vyčlenily více prostředků ze strukturálních fondů na 
výzkum a inovaci, a to zejména na oblast udržitelných inovací, posílily výzkumné 
kapacity, a podporovaly zejména inovativní regionální uskupení působící ve znalostně 
náročných oborech a nové znalostní a inovační společenství; vyzývá k udržitelnému 
rozvoji regionálního výzkumu a strategických rámců zaměřených na inovaci ve 
spolupráci se soukromým sektorem, vysokými školami a výzkumnými ústavy;

13. zdůrazňuje, že výzkum a inovace, obzvláště s ohledem na rozvoj technologií s nízkými 
nebo nulovými emisemi uhlíku a technologií na úsporu energie, mají zásadní význam pro 
řešení globálních výzev, jako je změna klimatu a zajištění bezpečnosti dodávek energie, 
ale i pro zlepšení konkurenceschopnosti na regionální a místní úrovni;

14. vyzývá Komisi, aby zajistila, že připravovaný výzkumný a inovační plán bude navržen 
s ohledem na posílení součinnosti mezi strukturálními fondy a rámcovými programy pro 
výzkum a inovaci (FP7, CIP);

15. domnívá se, že skutečnost, že není povoleno smíšené financování ze strukturálních fondů 
a z rámcových programů regionům často brání v současném využívání finančních 
prostředků z obou nástrojů a že účinné strategické procesy „zdola-nahoru“ na regionální 
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a vnitrostátní úrovni by mohly pomoci odstranit mezery nebo překrývání v rámci 
financování z SF, FP7 a CIP; vyzývá dále k dlouhodobému plánování na regionální úrovni 
za účelem dosažení součinnosti, která vyplyne z toho, že se finanční nástroje tematicky 
doplňují.
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