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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o přezkumu 7. rámcového programu pro výzkum v polovině období
(2011/2043(INI))

Evropský parlament,

– s ohledem na Smlouvu o Evropské unii (SEU) a Smlouvu o fungování Evropské unie 
(SFEU), zejména články týkající se výzkumu,

– s ohledem na rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady ze dne 18. prosince 2006 týkající 
se sedmého rámcového programu Evropského společenství (jež se stalo po Lisabonské 
smlouvě Evropskou unií) pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace (2007–2013)1,

– s ohledem zejména na článek 7 výše uvedeného rozhodnutí týkající se sledování, 
hodnocení a přezkumu 7. rámcového programu, 

– s ohledem na čl. 182 odst. 2 SFEU o úpravě rámcového programu na základě měnících se 
okolností,

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 9. února 2011 s názvem „Sdělení Komise 
Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému s sociálnímu výboru a 
Výboru regionů v odpovědi na zprávu skupiny odborníků o průběžném hodnocení 
sedmého rámcového programu pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace a na 
zprávu skupiny odborníků o průběžném hodnocení finančního nástroje pro sdílení rizik“ 
(KOM(2011)0052),

– s ohledem na závěrečnou zprávu skupiny odborníků s názvem „Průběžné hodnocení 
sedmého rámcového programu“ ze dne 12. listopadu 2010, 

– s ohledem na své usnesení ze dne 11. listopadu 2010 o zjednodušení provádění rámcových 
programů pro výzkum2,

– s ohledem na zprávu skupiny odborníků s názvem „Hodnocení šestého rámcového 
programu pro výzkum a technologický rozvoj na léta 2002–2006“ z února 2009,

– s ohledem na zprávu skupiny odborníků s názvem „Směrem k organizaci pro hraniční 
výzkum na světové úrovni“ – přezkum struktur a mechanismů Evropské rady pro výzkum 
ze dne 23. července 2009,

– s ohledem na zprávu skupiny nezávislých odborníků s názvem „Hodnocení finančního 
nástroje pro sdílení rizik v polovině období“ ze dne 31. července 2010,

– s ohledem na zprávu expertní komise s názvem „První průběžné hodnocení společného 
podniku iniciativy pro inovativní léčiva“ ze dne 20. prosince 2010,

– s ohledem na zprávu expertní komise s názvem  „První průběžné hodnocení společných 

                                               
1 Úř. věst. L 412, 30.12.2006, s.1
2 Přijaté texty, P7_TA(2010)0401.
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technologických iniciativ ARTEMIS a ENIAS ze dne 30. července 2010,

– s ohledem na zprávu komise nezávislých odborníků s názvem „Průběžné hodnocení 
společného programu Asistované žití v domácím prostředí“  z prosince 2010,

– s ohledem na stanovisko Výboru regionů přijaté na plenárním zasedání ve dnech 27. a 28. 
ledna 2011 a týkající se zjednodušení provádění rámcových programů pro výzkum,

– s ohledem na zvláštní zprávu Evropského účetního dvora č. 9/2007 ze dne 22. listopadu 
2007 s názvem „Hodnocení rámcových pro výzkum a technologický rozvoj (RDT) 
Evropské unie: je možné zlepšit přístup Komise?“,

– s ohledem na zvláštní zprávu Evropského účetního dvora č. 8/2009 týkající se sítí 
excelence a integrovaných projektů politiky Společenství v oblasti výzkumu,

– s ohledem na zvláštní zprávu Evropského účetního dvora č. 2/2010 týkající se účelnosti 
programů podpory, přípravných studií a budování nových infrastruktur šestého rámcového 
programu pro výzkum,

– s ohledem na článek 48 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku a stanoviska 
Rozpočtového výboru a Výboru pro regionální rozvoj (A7-0000/2011),

A. vzhledem k tomu, že 7. rámcový program Evropského společenství pro akce v oblasti 
výzkumu, technického rozvoje a demonstrací je nejširším nástrojem podpory výzkumu na 
světové úrovni a představuje základní nástroj výzkumné politiky Evropské unie,

B. vzhledem k tomu, že je nutné revidovat 7. RP v polovině období vzhledem k četným 
změnám, k nimž došlo od jeho sjednání a přijetí v roce 2006 (nové instituce, nové 
politické orgány, hospodářská krize), ale rovněž ke značným finančním prostředků, jež 
zbývá využít do jeho skončení,

C. vzhledem k tomu, že Lisabonská smlouva učinila z uskutečnění Evropského výzkumného 
prostoru konkrétní cíl evropské politiky, 

D. vzhledem k tomu, že „strategie Evropa 2020“ učinila z výzkumu a z inovací základní 
prvek inteligentního, udržitelného a solidárního růstu,

E. vzhledem k tomu, že EU a její členské státy musí získat prostředky, kterými budou moci 
společně reagovat na velké společenské výzvy, s nimiž jsou konfrontovány evropské 
národy,

F. vzhledem k tomu, že Evropa si konkuruje se státy velikosti kontinentů (Čínou, Indií, 
Brazílií, Austrálií, Spojenými státy americkými a Ruskem), ale že Evropa není státem, ale 
unií států a že naše schopnost jednat a koordinovat naše úsilí, zejména v oblasti výzkumu, 
mezi Evropskou unií a konkrétním členským státem velmi výrazně ovlivňuje naši 
hospodářskou konkurenceschopnost, a tedy možnost financovat naše sociální ambice a 
dodržet naše závazky vůči životnímu prostředí;
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G. vzhledem k tomu, že zpožďování investic v Evropě v porovnání s ostatními světovými 
mocnostmi je zejména zapříčiněno nedostatkem soukromých investic, a přitažlivost 7. RP 
pro odvětví průmyslu se tedy plně neprokázala; avšak  rovněž s ohledem na to, že bez 
ohledu na vyčleněné částky se jasně projevuje nutnost lepší koordinace mezi členskými 
státy a Unií,

H. vzhledem k tomu, že je nutno dospět k lepšímu vztahu mezi akademickou obcí a 
průmyslovými odvětvími, aby bylo možné přetvořit výsledky výzkumu do produktů a 
služeb zajišťujících hospodářský růst,

I. vzhledem k tomu, že z částky 54,6 miliardy EUR programu bylo 25,8 miliardy využito v 
průběhu prvních čtyř let (2007–2010), tj. v průměru ročně 6,5 miliardy a že zbývá 
investovat 28,8 miliardy během tří posledních let programu (2011 až 2013), tj. v průměru 
9,6 miliardy ročně,

J. vzhledem k tomu, že roky 2011 až 2013 jsou problematickými roky, které vyžadují 
okamžitě zvláštní pozornost, pokud jde o faktory konkurenceschopnosti, k nimž patří 
výzkum a inovace,

K. vzhledem k tomu, že administrativní náročnost zůstává hlavním nedostatkem 7. RP, a že 
tedy její zjednodušení představuje pro budoucnost programu hlavní výzvu,

1. vítá kvalitu expertních zpráv pro bezprostřední hodnocení 7. RP, a to přes obecnou 
povahu mandátu, který expertní skupiny měly; lituje nicméně, že nebylo provedeno 
celkové hodnocení kroků členských států a Unie;

2. neumí si vysvětlit zpoždění Komise, která zveřejnila své sdělení dne 9. února 2011, 
přičemž měla povinnost tak učinit nejpozději v roce 2010, a vyjadřuje politování nad 
nedostatečností sdělení Komise, pokud jde o současné výzvy;

Výsledky 7. rámcového programu

3. domnívá se, že výsledky 7. RP neprokazují v oblasti iniciativ výzkumu a vývoje 
dostatečnou přidanou hodnotu na evropské úrovni;

4. vítá dosaženou úroveň účasti a excelence při výběru projektů; lituje nicméně, že míra 
úspěchu tohoto programu zůstává obecně dosti slabá a nepřesvědčivá zejména pro MSP;

5. konstatuje, že nárůst finančních prostředků a lidských zdrojů, znásobení cílů a 
pokrývaných oblastí a diverzifikace nástrojů snížila schopnost 7. RP sloužit přesně 
stanovenému evropskému cíli;

6. schvaluje posílení programu „Spolupráce“, který je i nadále velmi aktuální v souvislosti se 
současnými vědeckými a technickými výzvami; zdůrazňuje jeho úlohu v rozvoji 
„kritického množství“ iniciativ výzkumu a vývoje, které by nebylo možno dosáhnout 
stejným způsobem na úrovni jednotlivých států/regionů, čímž se prokazuje přidaná 
evropská hodnota; doporučuje rozvíjení akcí založených na budoucích a nových 
technologiích a zobecnění používaných plánů na všechna témata;  požaduje dále pružné 
stanovování témat výzev, prahů a stropů pro financování rozlišující mezi velkými a 
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malými projekty;

7. navrhuje urychlení výzkumu v oblastech stanovených v kapitole „Spolupráce“ 7. 
rámcového programu: zdravotnictví, léky, agropotraviny, biotechnologie, informační a 
komunikační technologie, nanověda a nanotechnologie, materiály, znečištění, energie, 
životní prostředí (včetně změny klimatu, dřeva, lesnictví), ekologické technologie, 
zachycování CO2, doprava, hospodářské, sociální a humanitní vědy, vesmír a bezpečnost; 
prioritou se musí stát rovněž výzkum v oblasti vod;

8. vítá, že v programu „Myšlenky“ byly dosaženy slibné výsledky na zasedání Evropské
rady pro výzkum (ERV) a že má úlohu posílit viditelnost a přitažlivost evropských 
výzkumných organizací;  zdůrazňuje potřebu učinit z ERV nezávislý právní subjekt 
s rozhodovací pravomocí a přímo odpovědný za své vědecké strategie a administrativní 
řízení;

9. podporuje, jako součást programu „Lidé“, akce s názvem „Marie Curie“, jež jsou cenné 
pro kariéry výzkumných pracovníků;

10. je skeptický k různorodosti cílů programu „Kapacity“ a problémů z nich vyplývajících, 
zejména v oblasti mezinárodní spolupráce a akcí pro malé a střední podniky a pro 
inovativní malé a střední podniky; domnívá se však, že projekty ERA-NET, ERA- NET + 
a iniciativy na základě článku 185 plní svou roli při strukturování Evropského 
výzkumného prostoru (EVP); 

11. uznává, že „společné technologické iniciativy“ (JTI) jsou užitečné pro 
konkurenceschopnost evropského průmyslu;  nicméně lituje právních a administrativních 
překážek (právní subjektivita, duševní vlastnictví, finanční pravidla) a vysokých 
provozních nákladů spojených s řádným fungováním při „rozjezdu“ společných
technologických iniciativ;  požaduje, aby byl více zapojen do politické kontroly těchto 
nástrojů;

12. vyjadřuje výhrady, pokud jde o systematičtější využívání příliš otevřených výzev k 
podávání návrhů (vzestupný přístup) a upřednostňuje zachovat rovnováhu mezi oběma 
přístupy (zdola nahoru a shora dolů), které vyhovují konkrétním potřebám;

13. žádá Komisi o provedení analýzy v zájmu lepšího propojení mezi vnitrostátními a 
evropskými akcemi;  žádá, aby výzvy k předkládání návrhů, včetně výzev z července 
2011, byly vydávány na základě konzultací s členskými státy, aby nedocházelo k duplicitě 
nebo konkurenci s vnitrostátními iniciativami, ale aby se tyto iniciativy vzájemně 
doplňovaly;  navrhuje, aby 7. RP získal hojné aktéry spravující vnitrostátní programy 
zahrnuté do společného plánování, aby se rámcové programy pro výzkum a vývoj 
rozvíjely podle logiky projektového řízení a řízení programu; žádá, aby byly poslední tři 
roky 7. RP věnovány podpoře strukturování Evropského výzkumného prostoru;

14. navrhuje, aby byl přijat ambiciózní plán evropského výzkumu v oblasti technologií a 
obrany mezi Unií a členskými státy, a uznává, že je třeba na počátku vynaložit značné 
finanční prostředky mezi 7. RP a Evropskou obrannou agenturou na základě čl. 45, odst. 1 
písm. d) Smlouvy o EU pro posílení průmyslové a technologické základny v oblasti 
obrany při současném zvyšování účinnosti veřejných výdajů na vojenské účely;
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Účast v 7. RP 

15. zdůrazňuje, že se nezdá, že by se průmysl více zapojil ve srovnání s předchozími RP, 
zvláště v programu „Spolupráce“; žádá proto, aby Komise provedla podrobnou analýzu 
schopnosti tohoto programu přilákat investice ze soukromého sektoru;

16. vítá výsledky 7. RP pro malé a střední podniky, a to pokud jde o 15% cíl stanovený jak 
v programu „Spolupráce“, tak v programu „EUROSTARS“;  je přesvědčen, že lepší 
koordinace 7. RP se strukturálními fondy by mohla usnadnit účast nedostatečně 
zastoupených členských států;

17. navrhuje, aby politiky v oblasti výzkumu a vývoje byly chápány územně;

18. domnívá se, že by 7. RP měl potvrzovat své priority v oblasti mezinárodní spolupráce, a 
zastává názor, že výběr zemí a témat, na které se zaměří akce mezinárodní spolupráce, by 
měl probíhat v součinnosti se členskými státy s cílem ověřit vhodnost a zájem, který by u 
nich tyto akce měly vzbuzovat.

Financování

19. domnívá se, že úroveň financování 7. rámcového programu musí být zachována; 
připomíná, že RDI je dlouhodobou investicí a je klíčovým prvkem pro dosažení cílů 
strategie 2020;

20. zdůrazňuje, že financování výzkumné infrastruktury by mělo těžit z lepší koordinace mezi 
7. RP, nástroji EIB, strukturálními fondy a národními a regionálními politikami;

21. vyzývá členské státy a EU, aby splnily své finanční závazky vyplývající z mezinárodních 
dohod v oblasti výzkumu;

Úloha inovací

22. domnívá se, že v parametrech budoucích výzev k předkládání projektů 7. rámcového 
programu v oblasti inovací  by měla být zahrnuta možnost komercializace;

23.  uznává, že evropské technologické platformy, informační a telekomunikační technologie 
a  partnerství veřejného a soukromého sektoru přispívají k větší účasti průmyslu;

Sledování opatření ke zjednodušení

24. je znepokojen přílišnou administrativní zátěží 7. RP; podporuje navrhovanou revizi 
finančního nařízení za účelem zjednodušení postupů;

25. znovu opakuje, že je důležité bezodkladně zavést opatření zaměřená na zjednodušení
postupů, správy a finančních záležitostí v současném řízení 7. RP, jak je uvádí usnesení 
Parlamentu ze dne 11. listopadu 2010; žádá Komisi, aby předložila návrhy na tato opatření 
zjednodušení v souvislosti se stávajícím 7. rámcovým programem a doplnila tak své 
původní návrhy;  znovu vyjadřuje přání, aby spory probíhající v současnosti mezi Komisí 
a příjemci všech těchto rámcových programů byly urychleně vyřešeny a byla přitom 
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respektována zásada svědomité správy veřejných prostředků;

26. vítá doporučení zkrátit čas přidělování a zavést moratorium na tvorbu nových nástrojů v 7. 
rámcovém programu;

Finanční nástroj pro sdílení rizik (MFPR)

27. domnívá se, že MFPR hrál rozhodující roli vedoucí ke zvýšení investic do iniciativ pro 
výzkum a vývoj v době krize, kdy bankovní sektor již nebyl schopen tuto roli vykonávat, 
což v prvních letech přineslo 8 miliard EUR ve formě půjček, jež vytvořily investice za 
více než 20 miliard EUR;

28. doporučuje, aby používání tohoto inovativního finančního nástroje pokračovalo a zvýšilo 
se v 8. RP, pokud jde o lepší přístup k financování a podporu soukromých investic;

29. projevuje nicméně své znepokojení nad směšnou částkou přidělenou na výzkumné 
infrastruktury, univerzity a výzkumné organizace a malé a střední podniky, zejména 
inovativní MSP, a nad existencí notoricky známých zeměpisných a odvětvových rozdílů v 
poskytování půjček; podporuje doporučení expertní skupiny pro zlepšení účasti některých 
nedostatečně zastoupených cílových skupin;

Celkový závěr

30. žádá, aby se při  využívání 7. RP braly v úvahu důsledky hospodářské krize pro léta na 
konci programu (2011 až 2013), vzhledem ke značným finančním částkám (28,8 miliardy 
EUR na více než 3 roky), jež zbývá naprogramovat, k cílům, kterých má být dosaženo v 
rámci strategie  EU 2020, a k přípravě Evropského výzkumného prostoru a Inovační unie;

31. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a členským státům.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Smířit vědu s občanem 

„Toto XXI. století nám nabízí zvláštní paradox: zatímco klade důležité vědecké výzvy a 
vědeckotechnické dopady jsou v našem každodenním životě všudypřítomné, nikdy se vědy 
nezdály tak vzdálené, nepřístupné a znepokojující“   – Claudie Haigneré, předsedkyně 
UNIVERSCIENCE, bývalá ministryně pro výzkum (2002–2004) a bývalá ministryně pro 
evropské záležitosti (2004–2005) Francouzské republiky, lékařka a kosmonautka.

Na zasedání Evropské rady ve dnech 23. a 24. března 2000 v Lisabonu byl pro Evropskou 
unii (EU) stanoven ambiciózní strategický cíl: stát se do roku 2010 nejkonkurenceschopnější 
a nejdynamičtější znalostní ekonomikou na světě. V této strategii byla přiznána  ústřední 
úloha výzkumu.
Tento cíl se zdál na dosah 15 prestižních států, které tvoří Unii, z nichž některé, v nostalgii 
nad zánikem jejich impéria, vidí v EU naději na novou společnost.
Tato tzv. Lisabonská strategie skončila neúspěchem, aniž by Unie skutečně analyzovala jeho 
příčiny.
Je to chybou států, které neplní evropské závazky, k nimž se zavázaly?
Je to chybou lidí, kteří se cítí nedostatečně zapojeni a draze to elitám spočítají?
Je to vinou elit, které nepochopily touhu národů porozumět smyslu toho, co se jim navrhuje?
Je to vinou nepříznivých politických událostí, které byly silnější než Unie a její členové?
Historici budou muset rozluštit, k čemu došlo v tak těžkém desetiletí 2000–2010, které se 
pravděpodobně nachází na konci cyklu míru, prosperity a bratrství mezi národy Evropy, který 
začal po druhé světové válce a skončil pádem Berlínské zdi a jeho důsledky.
Toto desetiletí se započíná zavedením eura jako velké naděje pro měnovou stabilitu, které se 
ale změnilo v obrovské rozpočtové fiasko, neboť se zapomnělo, že není možné mít měnovou 
unii bez unie hospodářské a členské státy nedodržují Pakt stability, který podepsaly.
Pokračuje  Smlouvou z Nice, která  vstoupila v platnost dne 1. února 2003 a byla tak 
katastrofální a složitá, že se její signatáři rozhodli zapojit bez prodlení do „rozpravy o 
budoucnosti Evropské unie“, jež měla vést k novému textu.
Unie zakusila nesmírnou radost, když došlo konečně ke sjednocení kontinentu v letech 2004 a 
2007 přistoupením 12 členských států, z toho deseti státy postkomunistickými, ale nástup 
krize vedl ke vzestupu národního egoismu, který ovlivnil veřejné mínění v některých zemích.
Byla svědkem zmatku lidí, kteří v roce 2005 s Francií a Nizozemskem vyjádřili své přání 
porozumět a nebýt zapomenuti při budování Evropy, jemuž již nerozuměli. Ať se Francie a 
Nizozemsko neobviňují:  kdyby se v roce 2005 konalo 27 referend, hlasovaly by proti více 
než 2 státy.
Desetiletí skočilo finanční a hospodářskou krizí, která začala v roce 2008.
Končí v roce 2009 novými institucemi, novou Evropskou komisí (EK) a novým Evropským 
parlamentem (EP).
Mezitím se Unie zapojila do dvou důležitých projektů:  GALILEO a ITER, pro jejichž úspěch 
jsou věda a výzkum stěžejní a jejichž obtíže ilustrují tvrdou evropskou realitu.
Jak by bylo možné si za těchto politických událostí představit, že můžeme doufat, že se 
staneme první a nejkonkurenceschopnější znalostní ekonomikou na světě?
V tomto uplynulém desetiletí  musely EU a členské státy čelit obrovské výzvě:  zajistit svým 
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národům prosperitu a sociální pokrok na planetě, na níž probíhá rychlý a čím dál složitější 
vývoj. 
Státům trvalo nějakou dobu než pochopily poté, co je přešla nostalgie po bývalých říších, že 
se staly příliš malými a že se musí sjednotit.
Evropě bude trvat určitou dobu, než pochopí, že již není velkým kontinentem.
Evropa musí pochopit, že jejími konkurenty jsou rovněž státy velikosti kontinentů:  Čína, 
Rusko, Indie, Brazílie, aniž bychom zapomínali na Spojené státy a Austrálii.
Ale my nejsme jedním národem, nýbrž tvoříme unii států.
Musíme se sjednotit, abychom stanovili naše priority.
V tomto kontextu je věda pravděpodobně sjednocujícím prvkem, pokud se provádí svědomitě 
a přirozeně nezávisle na zájmech, jež jsou Unii cizí.
Tato zpráva je navržena v tomto duchu:  prozkoumat, zda přezkum 7. rámcového programu 
pro výzkum a technologický rozvoj (7. RP) není možností, jak upevnit zlatý trojúhelník 
znalostí, vzdělání, výzkumu, které jsou pro osud Evropanů klíčové.
Proč to navrhnout při přezkumu 7. RP a nevyčkat na 8. RP?
Protože se od roku 2006, kdy EP a Rada rozhodly o konečném 7. RP, objevily čtyři nové 
prvky, které mají vliv na výzkum a vědu:

 po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost po 1. prosinci 2009 máme nové orgány,
 máme novou EK a nový EP;
 máme nový program Evropa 2020,
 prošli jsme velmi významnou finanční a hospodářskou krizí, která začala po jednáních 

o 7. RP na konci roku 2007 a v průběhu roku 2008, a roky na sklonku plánovacího 
období (2011–2013) jsou citlivými roky, pokud jde o růst a překonání krize: nic se 
tedy nesmí ponechat náhodě.

Sedmý rámcový program je pro EU příležitostí, jak sladit svoji výzkumnou politiku se svými 
hospodářskými a sociálními ambicemi, a zejména upevnit Evropský výzkumný prostor. 
(EVP). S rozpočtem v řádu 54 miliard EUR na období 2007–2013 se 7. RP stal během let 
jedním z nejvýznamnějších programů na podporu výzkumu ve světě a tvoří hlavní nástroj 
výzkumné politiky EU. Byly stanoveny čtyři hlavní cíle odpovídající čtyřem konkrétním 
programům, které musí strukturovat cíle evropského výzkumu:  program Spolupráce, program 
Myšlenky, program Lidé a program Kapacity. Cílem je umožnit EU reagovat na velké 
společenské výzvy, které se týkají všech členských států a na něž tyto státy nemohou 
odpovědět samy (demografické stárnutí a zdravotnictví, zásobování energií, vodou a 
potravinami, udržitelný rozvoj, boj proti změně klimatu atd.) a rovněž rozvíjet znalosti 
umožňující našim podnikům nadále provádět inovace a posilovat svoji konkurenceschopnost.

Aby bylo zajištěno, že 7. RP bude vždy odpovídat na potřeby evropské politiky, počítá se s 
průběžným hodnocením do konce roku 2010 založeným na konkrétních údajích a na čl. 7 
odst. 2 rozhodnutí EP a Rady č. 1982/2006/ES ze dne 18. prosince 2006.
Zpravodaj EP vítá kvalitní práci, již odvedly expertní skupiny na průběžném hodnocení 7. RP 
a mechanismu financování se sdílením rizik, přes velmi široký mandát, který by si zasluhoval 
mnohem techničtější přístup, a doufá tedy, že bude tento přístup použit u příštích rámcových 
programů. Zpravodaj však lituje zpoždění se zveřejněním sdělení EK na toto téma, sdělení se 
totiž očekávalo již koncem roku 2010, avšak nakonec bylo vypracováno až v únoru 2011.
Zpravodaj zejména lituje, že toto hodnocení dostatečně nezohlednilo globální aspekty 
výzkumu mezi EU a členskými státy.
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Toto hodnocení rovněž zohledňuje značné částky, které zbývá vyčlenit v rámci programu: 
28,8 miliardy EUR během 3 let (2011–2013) ve srovnání s 25,8 miliardy naplánovanými na 
první 4 roky 7. RP (2007 až 2010) a se 17 miliardami ze 6. RP (2002–2006).  Na rok 2011 jde 
o více než 8,5 miliardy EUR, na rok 2012 o více než 9,5 miliardy EUR a na rok 2013 o více 
než 10,5 miliardy EUR, jež by měly být věnovány na výzkum.  Tyto částky si zasluhují 
konkrétní analýzu, aby upřednostnily účast dotčených aktérů a abychom se vyhnuly 
rozplynutí finančních prostředků v programech, které nefungují nebo neodpovídají 
příslušným potřebám.. Zpravodaj EP se domnívá, že je nutné zdravé řízení veřejných 
prostředků, ať již v období krize či mimo ni, ale že jakákoli změna nebo přesměrování musí 
probíhat s přesměrováním stability celkové soudržnosti a právní jistoty založené na vzájemné 
důvěře zúčastněných stran.

Některé hlavní směry pro tento přezkum v polovině období:
– zjednodušení: již uváděné v usnesení ze dne 11. listopadu 2010 o zjednodušení provádění 
rámcových výzkumných programů; je nezbytné se tedy k němu vrátit, aby byly uspokojeny 
žádosti EP. Jednou ze zjištěných obtíží je totiž složitost a těžkopádnost administrativních 
postupů, jež mají za důsledek, že vědci se odvracejí od evropského financování a usilují o 
získání vnitrostátních finančních prostředků a že se Evropa v oblasti výzkumu stává 
nepopulární.  Tento problém se zhoršil nedávnou politikou finančních auditů ze strany EK. 
Zdá se dnes čím dál tím nezbytnější vyřešit problémy z minula, zejména 6. RP, a vyhnout se 
jejich opakování v 7. RP nebo budoucích rámcových programech.  Vyřešení minulých 
problémů bez zásahu soudů a současně i budoucí zjednodušení při respektování řádné správy 
veřejných prostředků je nezbytnou podmínkou pro to, aby věda, výzkum a inovace mohly být 
řešeny v evropském měřítku zejména v perspektivě jednání se členskými státy o 8. RP, pokud 
si přejeme dát výzkumu evropštější rozměr a konečně dospět k evropskému výzkumnému 
prostoru.
– zapojení malých a středních podniků: je často považováno za jednu ze slabin rámcových 
programů, u nichž je ještě třeba vyvinout značné úsilí, ale již dochází ke zlepšení, například 
cíle 15% účasti MSP již bylo téměř dosaženo.
— inovace:  v současnosti můžeme konstatovat posílení rozměru inovací, a je tedy důležité 
směřovat poslední roky k tomuto typu projektu.  Zpravodaj EP by nicméně rád zdůraznil to, 
že v Evropě narážíme na odmítání propojovat výzkum a inovace s uváděním na trh a že 
potenciál uvedení na trh je třeba vždy zohlednit;
— mechanismus financování se sdílením rizik:  zavedení tohoto mechanismu mělo velmi 
kladné dopady a na konci 7. RP a v budoucích programech je v něm třeba pokračovat a 
posilovat tuto stránku;
— zpravodaj navrhuje, aby politiky výzkumu a vývoje byly prováděny na územním základě, 
aby docházelo k harmonickému rozdělování výzkumu do všech vysokých škol.  Spojení s 
špičkovostí, jež často nacházíme v městském prostředí, by bylo možné posílit prostřednictvím 
nehmotných vazeb, např. trvalými videokonferencemi a inteligentním propojením 
výzkumných středisek a špičkových pracovišť,
— zpravodaj rovněž navrhuje, aby byl mezi Evropskou unií a členskými státy přijat 
ambiciózní výzkumný plán v oblasti obranných technologií podle čl.  45 písm. d) Smlouvy o 
EU s výhledem na posílení průmyslové a technické základny odvětví obrany, zároveň 
zlepšení účinnosti vynakládání veřejných prostředků ve vojenské oblasti.  Tento plán by měl 
mít za cíl upevnit evropský obranný průmysl.

Obecněji, a pokud jde o výzvy k předkládání projektů, které zbývá vyhlásit, navrhuje 
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zpravodaj, aby byly vedeny snahou upevnit Evropský výzkumný prostor a prokázat, že je 
možné dosáhnout přidané hodnoty na evropské úrovni  - to vše s cílem jednat s členskými 
státy o tom, jak dát v budoucím finančním výhledu od roku 2014 výzkumu evropštější 
rozměr.


