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

SL Združena v raznolikosti SL

EVROPSKI PARLAMENT 2009 - 2014

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko

2009/2243(INI)

19.3.2010

MNENJE
Odbora za industrijo, raziskave in energetiko

za Odbor za regionalni razvoj

o uresničevanju sinergij med namenskimi sredstvi za raziskave in inovacije po 
Uredbi (ES) št. 1080/2006 o Evropskem skladu za regionalni razvoj in sedmem 
okvirnem programu za raziskave in razvoj v mestih, regijah, državah članicah 
in Uniji
(2009/2243(INI))

Pripravljavec mnenja: Jorgo Chatzimarkakis

(*) Pridruženi odbor – člen 50 poslovnika



PE431.061v02-00 2/5 AD\808948SL.doc

SL

PA_NonLeg



AD\808948SL.doc 3/5 PE431.061v02-00

SL

POBUDE

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko poziva Odbor za regionalni razvoj kot pristojni 
odbor, naj v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. meni, da so raziskave in inovacije odločilne pri odzivu na svetovne izzive ter da se 
inovacije lahko učinkoviteje obravnavajo na regionalni ali lokalni ravni;

2. je prepričan, da je zaveza političnih voditeljev potrebni pogoj za skladnost politike za 
raziskave in inovacije ter instrument za njeno krepitev; zato poziva k oblikovanju 
strateškega političnega okvira za raziskave in inovacije, prilagojenega napredku, novim 
informacijam in spreminjajočim se okoliščinam ter skladne z nacionalnimi cilji in 
prednostnimi nalogami za gospodarski in družbeni napredek;

3. z zadovoljstvom ugotavlja, da je za obdobje 2007–2013 v strukturnih skladih za podporo 
inovacijam namenjenih 86 milijard EUR (25 % celotnega zneska), pri tem pa je za 
temeljne raziskave in tehnološki razvoj namenjenih 50 milijard EUR, kar je toliko kot 
celotni proračun sedmega okvirnega programa za raziskave;

4. meni, da je mogoče učinek namenjenih sredstev še izboljšati z dodatno uporabo in 
boljšim usklajevanjem regionalne politike ter politike za raziskave in inovacije na ravni 
EU, regionalni in lokalni ravni; poziva Komisijo, naj posebno pozornost nameni takemu 
usklajevanju ter naj države članice spodbuja k sprejemanju nadaljnjih ukrepov za 
učinkovito čeznacionalno sodelovanje z razvijanjem skladnih regionalnih ali nacionalnih 
strategij za doseganje sinergij;

5. meni, da upravna kultura, ki spodbuja sodelovanje med sektorji in stalni dialog med 
različnimi političnimi skupnostmi prispeva h krepitvi politične skladnosti;

6. meni, da različni predpisi, postopki in prakse po nepotrebnem ovirajo učinkovito 
izvajanje, pri čemer pa priznava, da imajo programi Skupnosti, kot so strukturni skladi, 
sedmi okvirni program ter program za konkurenčnost in inovacije, različen osrednji 
poudarek, mehanizem in upravljanje; poziva k bolj usklajenemu pristopu (glede pravil o 
upravičenosti, standardnih stroškov na enoto, pavšalov itd.), boljšemu usklajevanju 
(časovnih razporedov razpisov za zbiranje predlogov, tematik in vrst razpisov itd.) in 
večji izmenjavi informacij med različnimi programi; ugotavlja, da je na regionalni ravni 
nedvomno potrebnega več strokovnega znanja o vlaganju zahtevkov za financiranje 
Skupnosti, o upravnih in finančnih postopkih, upravljanju sredstev in finančnem 
inženiringu; v zvezi s tem poziva Komisijo, naj deluje kot posrednica in naj v predhodnih 
navodilih določi skupne smernice o možnostih financiranja, ki jih ponuja Skupnost;

7. glede na to, da organi za izvajanje zadevnih instrumentov EU obstajajo na različnih 
ravneh (nadnacionalni, nacionalni in podnacionalni) in da delujejo po različnih načelih 
(npr. kohezija ali odličnost), meni, da je zagotavljanje resnične skladnosti politike velik 
izziv, zlasti „na terenu“, kjer se instrumenti EU prepletajo z nacionalnimi in regionalnimi 
politikami;

8. ugotavlja, da so dejanske sinergije z vidika neposrednega upravičenca do financiranja 
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odvisne od njegove organizacijske in strateške sposobnosti za kombiniranje pomoči iz 
različnih instrumentov EU; poziva regionalne akterje, naj pripravijo regionalne strategije, 
ki lahko olajšajo kombiniranje financiranja; zato poziva Komisijo, naj oceni možnost za 
zagotavljanje dodatne strokovne pomoči v obliki „navodil za uporabo“ in načina za 
izmenjavo dobre prakse;

9. poziva regionalne in lokalne organe, naj bolje uporabijo strukturne sklade, da bi v svojih 
regijah povečali zmogljivosti na področju raziskav, znanja in inovacij, na primer z 
vzpostavljanjem raziskovalne infrastrukture, s katerimi bi lahko sodelovali v dejavnostih 
Evropske unije na področju raziskav in inovacij; spodbuja regije, naj določijo prednostne 
naloge na področju raziskav in razvoja, ki dopolnjujejo prednostne naloge v sedmem 
okvirnem programu;

10. poziva Komisijo, naj poenostavi birokratske postopke za sedmi okvirni program in 
program za konkurenčnost in inovacije, da bi se okrepili sinergijski učinki s strukturnimi 
skladi ter zagotovila analiza zmogljivosti in potreb na področju raziskav in inovacij na 
regionalni ravni ter analiza medsebojnih odnosov z drugimi instrumenti v ocenjevalni 
študiji katerega koli od treh instrumentov, da bi se zagotovile skupne smernice;

11. podpira tesnejše sodelovanje med nacionalnimi kontaktnimi točkami za sedmi okvirni 
program, vodji programov za raziskave in razvoj ter agencijami za inovacije, da bi lahko 
različne vidike ali stopnje v projektih raziskav in inovacij financirali iz različnih virov; 
priporoča tesnejše sodelovanje med mrežo Enterprise Europe Network in organi za 
upravljanje strukturnih skladov ter močnejšo povezavo med pobudo za vodilni trg, 
tehnološkimi platformami in regionalnimi tehnološkimi načrti;

12. poziva države članice in Komisijo, naj več sredstev iz strukturnih skladov namenijo za 
raziskave in inovacije, zlasti trajnostne inovacije, okrepijo raziskovalne zmogljivosti, 
podprejo inovativne regionalne grozde, bogate z znanjem, ter nove skupnosti znanja in 
inovacij; poziva k trajnostnemu razvoju regionalnih raziskovalnih in strateških okvirov za 
inovacije v sodelovanju z zasebnim sektorjem, univerzami in raziskovalnimi inštituti;

13. poudarja, da so raziskave in inovacije, zlasti za doseganje nizkih ali ničnih emisij ogljika 
ter prihranek energije, zelo pomembne za spoprijemanje z globalnimi izzivi, kot so 
podnebne spremembe in zanesljiva oskrba z energijo, pa tudi za izboljšanje 
konkurenčnosti na regionalni in lokalni ravni;

14. poziva Komisijo, naj zagotovi, da bo pri pripravi prihajajočega načrta za raziskave in 
inovacije upoštevana okrepitev sinergij med strukturnimi skladi in okvirnimi programi za 
raziskave in inovacije (sedmi okvirni program, program za konkurenčnost in inovacije);

15. meni, da dejstvo, da ni dovoljeno mešano financiranje med strukturnimi skladi in 
okvirnimi programi, onemogoča regijam, da uporabljajo oba instrumenta hkrati, ter da 
učinkoviti strateški procesi s pristopom „od spodaj navzgor“ na regionalni in nacionalni 
ravni lahko pomagajo pri odpravljanju vrzeli ali preprečevanju prekrivanja pri 
financiranju iz strukturnih skladov, sedmega okvirnega programa in programa za 
konkurenčnost in inovacije; poleg tega poziva k dolgoročnemu načrtovanju na regionalni 
ravni za dosego sinergij, ki izhajajo iz tematskega dopolnjevanja med finančnimi 
instrumenti.
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