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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. zastává názor, že výzkum a inovace mají zásadní význam pro řešení globálních výzev a že
s inovacemi je možné se nejefektivněji zabývat na regionální úrovni;

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

3. zastává názor, že účinek těchto vyčleněných prostředků by mohl být dále prohlouben 
doplňkovým využíváním a ještě lépe koordinací mezi regionálními, výzkumnými
a inovačními politikami, jak na úrovni EU, tak na regionální úrovni;

4. zastává názor, že (i přesto, že se programy Společenství, jako např. SF, FP7 a rámcový 
program pro konkurenceschopnost a inovaci), liší ve svém hlavním zaměření, 
mechanizmech a správě) různé předpisy, postupy a procesy tvoří zbytečnou překážku 
účinného provádění; vyzývá k harmonizovanějšímu přístupu, lepší koordinaci a obsáhlejší 
výměně informací mezi rozličnými programy; vyzývá Komisi, aby tento proces 
ulehčovala a poskytla společné vedení v oblasti programů finanční podpory Společenství 
prostřednictvím metodických pokynů ex ante;

5. vyzývá regionální orgány, aby lépe vyžívaly strukturální fondy na budování výzkumných, 
vědomostních a inovačních kapacit ve svých regionech, 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; 

6. podporuje užší spolupráci mezi kontaktními místy pro FP7, manažery programů výzkumu
a vývoje a regionálními agenturami pro inovaci, což umožní financování různých aspektů 
nebo fází projektů výzkumu a vývoje z různých zdrojů; 

7. vyzývá členské státy, aby vyčlenily více prostředků ze strukturálních fondů na výzkum
a inovaci, posílili výzkumné kapacity, podporovaly inovační postupy a rozvíjely
a prováděly regionální inovační strategie ve spolupráci se soukromým sektorem;


