
AD\808948SK.doc PE431.061v02-00

SK Zjednotení v rozmanitosti SK

EURÓPSKY PARLAMENT 2009 - 2014

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku

2009/2243(INI)

19.3.2010

STANOVISKO
Výboru pre priemysel, výskum a energetiku

pre Výbor pre regionálny rozvoj

k uplatňovaniu synergií prostriedkov vyčlenených na výskum a inováciu 
v nariadení (ES) č. 1080/2006 týkajúcom sa Európskeho fondu regionálneho 
rozvoja a siedmeho rámcového programu v oblasti výskumu a rozvoja 
v mestách a regiónoch, ako aj v členských štátoch a Únii
(2009/2243(INI))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko (*): Jorgo Chatzimarkakis

(*) Postup pridružených výborov – článok 50 rokovacieho poriadku



PE431.061v02-00 2/6 AD\808948SK.doc

SK

PA_NonLeg



AD\808948SK.doc 3/6 PE431.061v02-00

SK

NÁVRHY

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku vyzýva Výbor pre regionálny rozvoj, aby ako 
gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. zastáva názor, že výskum a inovácie majú kľúčový význam pri riešení globálnych výziev 
a že inováciami sa dá účinnejšie zaoberať na regionálnej alebo miestnej úrovni;

2. je presvedčený, že záväzok zo strany politického vedenia je nevyhnutným predpokladom 
pre súdržnosť výskumnej a inovačnej politiky a zároveň nástrojom na jej posilnenie; so 
zreteľom na túto skutočnosť vyzýva k vytvoreniu strategického politického rámca pre 
výskum a inovácie, ktorý by zohľadňoval pokrok, nové informácie a meniace sa 
okolnosti a ktorý by bol v súlade s národnými cieľmi a prioritami pre hospodársky 
a sociálny rozvoj;

3. s uspokojením konštatuje, že v rámci štrukturálnych fondov je v období rokov 2007 –
2013 na podporu inovácií pridelená suma 86 miliárd EUR (25 % celkovej sumy), z čoho 

50 miliárd tvoria prostriedky pridelené na základný výskum, čo sa rovná celkovému 
rozpočtu siedmeho rámcového programu v oblasti výskumu (FP7);

4. domnieva sa, že je možné ďalej zvyšovať účinnosť týchto pridelených finančných 
prostriedkov prostredníctvom doplnkového využívania regionálnych, výskumných 
a inovačných politík na úrovni EÚ, na regionálnej, ako aj miestnej úrovni, a ich lepšej 
koordinácie; vyzýva Komisiu, aby tejto koordinácii venovala náležitú pozornosť 
a pobáda členské štáty, aby prijali ďalšie opatrenia zamerané na účinnú nadnárodnú 
spoluprácu prostredníctvom vyvíjania ucelených regionálnych alebo národných stratégií 
na dosiahnutie synergií;

5. je presvedčený, že administratívna kultúra, ktorá podporuje medziodvetvovú spoluprácu 
a nepretržitý dialóg medzi rôznymi politickými spoločenstvami, prispieva k posilňovaniu 
politickej súdržnosti;

6. konštatuje, že rozmanité predpisy, postupy a procesy sú zbytočnou prekážkou účinného 
vykonávania, zároveň však uznáva, že programy Spoločenstva, ako napr. štrukturálne 
fondy, FP7 a rámcový program pre konkurencieschopnosť a inovácie (CPI) sa odlišujú vo 
svojom primárnom zameraní, mechanizmoch a správe; vyzýva na harmonizovanejší 
prístup (k pravidlám oprávnenosti, štandardným jednotkovým nákladom, paušálnym 
sumám atď.), lepšiu koordináciu (harmonogramov výziev na predkladanie návrhov, 
predmetov a typov výziev atď.) a rozsiahlejšiu výmenu informácií medzi rozličnými 
programami; uvedomuje si jasnú potrebu väčšieho množstva odborných znalostí na 
regionálnej úrovni, pokiaľ ide o podávanie žiadostí o financovanie zo strany 
Spoločenstva, administratívne a finančné postupy, správu fondov a finančné inžinierstvo; 
v tejto súvislosti vyzýva Komisiu, aby tento proces uľahčovala a poskytla spoločné 
usmernenia v oblasti programov finančnej podpory Spoločenstva prostredníctvom vopred 
poskytnutých metodických pokynov;

7. je presvedčený – vzhľadom na skutočnosť, že vykonávacie orgány príslušných nástrojov 
EÚ pôsobia na rôznych úrovniach (na nadnárodnej, národnej a nižšej než národnej 
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úrovni) a riadia sa rôznymi logickými princípmi (napr. súdržnosť verzus výnimočnosť), 
že zabezpečenie skutočnej súdržnosti politík predstavuje významnú výzvu, a to najmä 
priamo „v mieste“, kde sa nástroje EÚ prelínajú s národnými a regionálnymi politikami;

8. konštatuje, že skutočné synergie z hľadiska priameho príjemcu finančných prostriedkov 
závisia od organizačnej a strategickej schopnosti príjemcu skombinovať podporu 
z rôznych nástrojov EÚ; vyzýva regionálnych aktérov, aby vypracovali regionálne 
stratégie, ktoré môžu uľahčiť kombinovanie financovania; žiada preto Komisiu, aby 
posúdila možnosť poskytnúť dodatočnú odbornú podporu prostredníctvom „príručky“, 
ako aj prostriedky na výmenu osvedčených postupov;

9. vyzýva regionálne a miestne orgány, aby lepšie využívali štrukturálne fondy na 
budovanie výskumných, vedomostných a inovačných kapacít vo svojich regiónoch, 
napríklad prostredníctvom vytvorenia výskumnej infraštruktúry, čím im umožnia 
podieľať sa na výskumných a inovačných aktivitách EÚ; povzbudzuje regióny, aby si 
stanovili priority v oblasti výskumu a vývoja, ktoré budú dopĺňať priority stanovené 
v rámci FP7;

10. vyzýva komisiu, aby zjednodušila byrokraciu v súvislosti s FP7 a CPI s cieľom zvýšiť 
účinky synergií so štrukturálnymi fondmi a zabezpečiť analýzu výskumného 
a inovačného potenciálu a potrieb na regionálnej úrovni, ako aj analýzu vzájomných 
vzťahov s ostatnými nástrojmi v rámci hodnotiacich štúdií týkajúcich sa ktoréhokoľvek 
z troch nástrojov financovania, a mohla tak poskytnúť spoločné usmernenia;

11. podporuje užšiu spoluprácu medzi kontaktnými miestami pre FP7, manažérmi programov 
výskumu a vývoja a agentúrami pre inovácie, čím sa umožní financovanie rôznych 
aspektov alebo fáz projektov výskumu a vývoja z rozličných zdrojov; odporúča užšiu 
spoluprácu medzi európskou sieťou podnikov a riadiacimi orgánmi štrukturálnych fondov 
a užšie prepojenie medzi iniciatívou vedúcich trhov, technologickými platformami 
a regionálnymi technologickými plánmi;

12. vyzýva členské štáty a Komisiu, aby pridelili viac finančných prostriedkov zo 
štrukturálnych fondov oblasti výskumu a inovácií – predovšetkým udržateľných inovácií, 
posilnili výskumné kapacity a podporovali najmä európske znalostné regionálne inovačné 
zoskupenia a nové znalostné a inovačné spoločenstvá; požaduje udržateľný rozvoj 
regionálnych výskumných a strategických rámcov zameraných na inovácie v spolupráci 
so súkromným sektorom, univerzitami a výskumnými ústavmi;

13. zdôrazňuje, že výskum a inovácie, najmä v oblasti rozvoja nízkouhlíkových alebo 
bezuhlíkových emisií a úspor energie, majú kľúčový význam pri riešení globálnych 
výziev, ako je napríklad zmena klímy, bezpečnosť dodávok energie a zlepšovanie 
konkurencieschopnosti na regionálnej a miestnej úrovni;

14. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, že pripravovaný výskumný a inovačný plán sa 
vypracuje s cieľom posilniť synergie medzi štrukturálnymi fondmi a rámcovými 
programami pre výskum a inovácie (FP7, CIP);

15. je presvedčený, že skutočnosť, že miešané financovanie medzi štrukturálnymi fondmi 
a rámcovými programami nie je povolené, bráni regiónom využívať finančné prostriedky 
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súčasne z oboch nástrojov, a že účinné vzostupné strategické procesy na regionálnej, ako 
aj vnútroštátnej úrovni by mohli pomôcť odstrániť medzery alebo prekrývanie pri 
financovaní zo zdrojov štrukturálnych fondov, z FP7 a CIP; okrem toho žiada o dlhodobé 
plánovanie na regionálnej úrovni s cieľom dosiahnuť synergie vyplývajúce zo 
vzájomného tematického dopĺňania sa medzi nástrojmi financovania.



PE431.061v02-00 6/6 AD\808948SK.doc

SK

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia 18.3.2010

Výsledok záverečného hlasovania +:
–:
0:

47
0
0

Poslanci prítomní na záverečnom 
hlasovaní

Jean-Pierre Audy, Zigmantas Balčytis, Zoltán Balczó, Bendt Bendtsen, 
Jan Březina, Reinhard Bütikofer, Maria Da Graça Carvalho, Giles 
Chichester, Pilar del Castillo Vera, Ioan Enciu, Adam Gierek, Norbert 
Glante, Fiona Hall, Jacky Hénin, Romana Jordan Cizelj, Sajjad Karim, 
Arturs Krišjānis Kariņš, Judith A. Merkies, Angelika Niebler, Jaroslav 
Paška, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Michèle Rivasi, Paul 
Rübig, Francisco Sosa Wagner, Britta Thomsen, Patrizia Toia, Evžen 
Tošenovský, Ioannis A. Tsoukalas, Claude Turmes, Marita Ulvskog, 
Vladimir Urutchev, Adina-Ioana Vălean, Kathleen Van Brempt, Alejo 
Vidal-Quadras, Henri Weber

Náhradníci prítomní na záverečnom 
hlasovaní

António Fernando Correia De Campos, Rachida Dati, Andrzej Grzyb, 
Jolanta Emilia Hibner, Oriol Junqueras Vies, Ivailo Kalfin, Marian-
Jean Marinescu, Vladko Todorov Panayotov, Silvia-Adriana Ţicău, 
Hermann Winkler

Náhradníci (čl. 187 ods. 2) prítomní na 
záverečnom hlasovaní

Britta Reimers


