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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 
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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 najúčinnejšie zaoberať na regionálnej úrovni;

2. s uspokojením konštatuje, že v rámci štrukturálnych fondov je v období 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);

3. domnieva sa, že je možné ďalej zvyšovať účinnosť týchto pridelených finančných 
prostriedkov prostredníctvom doplnkového využívania regionálnych, výskumných a 
inovačných politík na úrovni EÚ a na regionálnej úrovni a ich lepšej koordinácie;

4. konštatuje, že rozmanité predpisy, postupy a procesy sú zbytočnou prekážkou účinnej 
implementácie, zároveň však uznáva, že programy Spoločenstva, ako napr. štrukturálne 
fondy, FP7 a CIP sa odlišujú vo svojom primárnom zameraní, mechanizmoch a správe; 
vyzýva na harmonizovanejší prístup, lepšiu koordináciu a väčšiu výmenu informácií 
medzi rozličnými programami; vyzýva Komisiu, aby tento proces uľahčovala a poskytla 
spoločné usmernenia v oblasti programov finančnej podpory Spoločenstva 
prostredníctvom metodických pokynov poskytnutých vopred;

5. vyzýva regionálne orgány, aby lepšie využívali štrukturálne fondy na budovanie 
výskumných, vedomostných a inovačných kapacít vo svojich regiónoch, 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 tie stanovené v  rámci 
FP7;

6. podporuje užšiu spoluprácu medzi kontaktnými miestami pre FP7, manažérmi programov 
výskumu a vývoja a regionálnymi agentúrami pre inovácie, čím sa umožní financovanie 
rôznych aspektov alebo fáz projektov výskumu a vývoja z rozličných zdrojov;

7. vyzýva členské štáty, aby pridelili vyššie finančné prostriedky zo štrukturálnych fondov 
oblasti výskumu a vývoja, aby posilnili výskumné kapacity, podporili inovačné 
zoskupenia a v spolupráci so súkromným sektorom vytvorili a uplatnili regionálne 
inovačné stratégie;


