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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o hodnotení v polovici trvania 7. rámcového programu pre výskum
(2011/2043(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii (ZEÚ) a Zmluvu o fungovaní Európskej únie 
(ZFEÚ), najmä na články týkajúce sa výskumu,

– so zreteľom na rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady z 18. decembra 2006 
o siedmom rámcovom programe Európskeho spoločenstva (ktoré sa po nadobudnutí 
platnosti Lisabonskej zmluvy stalo Európskou úniou) v oblasti výskumu, technického 
rozvoja a demonštračných činností (2007 – 2013)1,

– so zreteľom na článok 7 uvedeného rozhodnutia týkajúci sa monitorovania, hodnotenia 
a preskúmania siedmeho rámcového programu,

– so zreteľom na článok 182 ods. 2 ZFEÚ týkajúci sa prispôsobovania rámcového programu 
podľa vývoja situácie;

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 9. februára 2011 s názvom Oznámenie Komisie 
Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru 
a Výboru regiónov o odpovedi na správu skupiny odborníkov o priebežnom hodnotení 
siedmeho rámcového programu v oblasti výskumu, technického rozvoja 
a demonštračných činností a na správu skupiny odborníkov o priebežnom hodnotení 
finančného nástroja s rozdelením rizika (KOM(2011)0052),

– so zreteľom na záverečnú správu skupiny odborníkov s názvom Predbežné hodnotenie 
siedmeho rámcového programu z 12. novembra 2010,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 11. novembra 2010 o zjednodušení realizácie rámcových 
programov pre výskum2,

– so zreteľom na správu skupiny odborníkov z februára 2009 s názvom Hodnotenie šiesteho 
rámcového programu pre výskum a technologický rozvoj 2002 až 2006,

– so zreteľom na správu výboru odborníkov z 23. júla 2009 s názvom Smerom k organizácii 
realizujúcej špičkový výskum na hraniciach súčasného poznania: preskúmanie štruktúr 
a mechanizmov Európskej rady pre výskum,

– so zreteľom na správu skupiny nezávislých odborníkov z 31. júla 2010 s názvom 
Hodnotenie finančného nástroja na zdieľania rizík (RSFF) v polovici trvania,

– so zreteľom na správu výboru odborníkov z 20. decembra 2010 s názvom Prvé priebežné 
hodnotenie spoločného podniku Iniciatívy pre inovačné lieky,

                                               
1 Ú. v. EÚ L 412, 30.12.2006, s. 1.
2 Prijaté texty, P7_TA(2010)0401.
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– so zreteľom na správu výboru odborníkov z 30 júla 2010 s názvom Prvé priebežné 
hodnotenie spoločných technologických iniciatív ARTEMIS a ENIAC,

– so zreteľom na správu výboru nezávislých odborníkov z 20. decembra 2010 s názvom 
Priebežné hodnotenie spoločného programu pomoci starším alebo chorým osobám pri 
samostatnom bývaní,

– so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov prijaté počas plenárneho zasadnutia 
27. a 28. januára 2011 týkajúce sa zjednodušenia realizácie rámcových programov pre 
výskum,

– so zreteľom na osobitnú správu Dvora audítorov č. 9/2007 z 22. novembra 2007 
o hodnotení rámcových programov EÚ v oblasti výskumu a technologického rozvoja – je 
možné zlepšiť prístup Komisie?,

– so zreteľom na osobitnú správu Dvora audítorov č. 8/2009 týkajúcu sa sietí dokonalosti 
a integrovaných projektov politiky Spoločenstva v oblasti výskumu,

– so zreteľom na osobitnú správu Dvora audítorov č. 2/2010 týkajúcu sa účinnosti 
podporných akcií, projektových štúdií a budovania nových infraštruktúr v rámci šiesteho 
rámcového programu pre výskum,

– so zreteľom na článok 48 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre priemysel, výskum a energetiku a stanovisko Výboru 
pre regionálny rozvoj (A7-0000/2011),

A. keďže siedmy rámcový program Európskeho spoločenstva v oblasti výskumu, 
technického rozvoja a demonštračných činností (RP7) je najrozsiahlejším nástrojom na 
podporu výskumu v celosvetovom meradle a predstavuje základný nástroj politiky 
v oblasti výskumu Európskej únie,

B. keďže revízia RP7 v polovici trvania je potrebná z dôvodu mnohých zmien, ktoré sa udiali 
od jeho prerokovania a prijatia v roku 2006 (nové inštitúcie, nové politické orgány, 
hospodárska kríza), ale aj z dôvodu značnej výšky finančných čiastok, ktoré sú 
k dispozícii do jeho ukončenia,

C. keďže Lisabonská zmluva vytvára z realizácie európskeho priestoru výskumu osobitný 
cieľ európskej politiky,

D. keďže stratégia Európa 2020 vytvára z výskumu a inovácie kľúčový prvok inteligentného, 
trvalo udržateľného a solidárneho rastu,

E. keďže EÚ a jej členské štáty musia nájsť prostriedky na to, aby priniesli spoločnú 
odpoveď na veľké spoločenské výzvy, ktorým sú vystavené európske národy,

F. keďže Európa je vystavená hospodárskej súťaži so štátmi veľkosti kontinentov (Čína, 
India, Brazília, Austrália, Spojené štáty americké, Rusko), avšak Európa nie je jedným 
národom, ale úniou štátov, a keďže naša schopnosť zjednotiť a skoordinovať úsilie, najmä 
v oblasti výskumu, medzi Európskou úniou a členskými štátmi vo veľkej miere 
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podmieňuje našu hospodársku konkurencieschopnosť, a teda možnosť financovať naše 
sociálne ambície a dodržiavanie našich záväzkov v oblasti životného prostredia,

G. keďže omeškania investovania v Európe v porovnaní s inými svetovými mocnosťami je 
spôsobené predovšetkým nedostatočným súkromným financovaním a keďže sa atraktivita 
RP7 pre priemyselné odvetvie teda nepreukázala v plnej miere, ale keďže sa jednoznačne 
preukazuje, a to aj bez ohľadu na výšku financovania, potreba lepšej koordinácie medzi 
členskými štátmi a Úniu,

H. keďže lepšie vzťahy medzi akademickou sférou a priemyselným odvetvím sú nevyhnutné 
v záujme umožnenia pretvoriť výsledky výskumu do výrobkov a služieb, ktoré vytvárajú 
hospodársky rast,

I. keďže z 54,6 mld. EUR programu bolo počas prvých 4 rokov (od 2007 do 2010) 
vyplatených 25,8 mld., t. j. priemerne 6,5 mld. za rok, a keďže zostáva vyplatiť 28,8 mld. 
počas posledných troch rokov (od 2011 do 2013), t. j. priemerne 9,6 mld. za rok,

J. keďže roky 2011 až 2013 sú krehkými rokmi, ktoré si vyžadujú bezodkladnú osobitnú 
pozornosť z hľadiska faktorov konkurencieschopnosti, ktorých súčasťou sú výskum 
a inovácie,

K. keďže zložitosť administratívneho riadenia je naďalej hlavnou prekážkou pre RP7, a to do 
tej miery, že zjednodušenie sa stalo hlavnou výzvou pre budúcnosť programu,

1. víta kvalitu správ odborníkov o priebežnom hodnotení RP7, a to aj napriek všeobecnému 
mandátu, ktorý bol udelený skupinám odborníkov; vyjadruje ale poľutovanie 
nadskutočnosťou, že sa hodnotenie nezameralo na globálny celok, ktorý je tvorený 
akciami členských štátov a Únie;

2. nerozumie omeškaniu Komisie, ktorá uverejnila svoje oznámenie 9. februára 2011, zatiaľ 
čo mala povinnosť urobiť tak najneskôr do konca roku 2010, a vyjadruje poľutovanie nad 
tým, že sa oznámenie Komisie nevenuje súčasným výzvam v dostatočnej miere;

Výsledky RP7

3. domnieva sa, že výsledky, ktoré dosiahol RP7, nevykazujú dostatočnú európsku pridanú 
hodnotu v oblasti výskumu, vývoja a inovácií (VVI);

4. víta úroveň zapojenia a výnimočnosti v rámci výberu projektov; vyjadruje však 
poľutovanie, že miera úspešnosti tohto programu zostáva vo všeobecnosti nízka 
a odraďujúca, najmä pre MSP;

5. konštatuje, že zvyšovanie finančných a ľudských prostriedkov, znásobovanie 
pokrývaných cieľov a tematík a diverzifikácia nástrojov znížila schopnosť RP7 slúžiť 
v prospech určitého konkrétneho veľkého európskeho cieľa;

6. schvaľuje posilnenie programu Spolupráca, ktorý je aj naďalej aktuálny vzhľadom na 
súčasné vedecké a technologické výzvy; zdôrazňuje jeho úlohu pri rozvoji kritickej 
kapacity VVI, ktorú by nebolo možné dosiahnuť v rovnakej miere na 
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vnútroštátnej/regionálnej úrovni, čím sa preukazuje európska pridaná hodnota; odporúča 
uplatňovanie akcie Technológie budúcnosti a vznikajúce technológie a všeobecné 
rozšírenie tzv. cestovných máp na všetky tematické oblasti; požaduje väčšiu pružnosť pri 
stanovovaní tematík výziev, prahov a stropov financovania, ktorá bude rozlišovať veľké 
projekty od malých;

7. navrhuje urýchliť výskum v odvetviach identifikovaných v kapitole spolupráca RP7: 
zdravie, lieky, agropotravinárstvo, biotechnológie, IKT, nanovedy a nanotechnológie, 
materiály, znečistenie, energia, životné prostredie (vrátane zmeny klímy, dreva, lesov) 
ekotechnológie, zachytávanie CO2, doprava, ekonomické, sociálne a humanitné vedy, 
vesmír a bezpečnosť; výskum týkajúci sa vody by mal byť tiež prioritou;

8. víta, že v programe Myšlienky dosiahla Európska rada pre výskum (ERC) sľubné 
výsledky, ako aj jej úlohu, ktorej cieľom je väčšie zviditeľnenie a zvýšenie príťažlivosti 
európskych výskumných organizácií; zdôrazňuje potrebu vytvoriť z ERC nezávislú 
nezávislý právny subjekt s rozhodovacími právomocami, ktorý bude priamo zodpovedný 
za vedeckú stratégiu a svoje administratívne riadenie;

9. podporuje akcie Marie Curie v rámci programu Ľudia, ktoré majú veľký význam 
z hľadiska kariéry vedcov;

10. vyjadruje pochybnosti v súvislosti s nesúrodosťou cieľov programu Kapacity a 
ťažkosťami, ktoré s toho vyplývajú, najmä v oblasti medzinárodnej spolupráce a akcií 
v prospech MSP a inovatívnych MSP; domnieva sa však, že projekty ERA-NET, ERA-
NET+ a iniciatívy, ktoré vychádzajú z článku 185 plnia svoju úlohu, ktorej cieľom je 
štruktúrovať Európsky výskumný priestor (EVP);

11. uznáva, že spoločné technologické iniciatívy (STI) sú užitočné pre konkurencieschopnosť 
európskeho priemyslu; vyjadruje však poľutovanie nad právnymi a administratívnymi 
prekážkami (právna forma, duševné vlastníctvo, finančné pravidlá), ako aj nad vysokými 
nákladmi fungovania spojenými so zavádzaním STI; žiada, aby bol vo väčšej miere 
zapojený do politickej kontroly tohto nástroja;

12. vyjadruje výhrady v súvislosti s čoraz systematickejším využívaním výziev na predloženie 
ponúk, ktoré sú príliš otvorené (vzostupný prístup), pričom uprednostňuje rovnováhu 
medzi obidvomi prístupmi (vzostupným a zostupným), ktoré zodpovedajú osobitným 
potrebám;

13. žiada Komisiu, aby predložila analýzu s cieľom zlepšiť prepojiť európske a vnútroštátne 
akcie; žiada, aby výzvy na predloženie ponúk vrátane výziev v júli 2011 boli vydané 
v koordinácii s členskými štátmi bez toho, aby dochádzalo k prelínaniu vnútroštátnych 
iniciatív alebo k súťaži s nimi, ale aby boli voči nim doplnkové; navrhuje, aby RP7 
podporoval aktérov, ktorí riadia vnútroštátne programy a ktorí sú zapojení do spoločného 
programovania, s cieľom transformovať prístup RP založený na projektovom riadení na 
prístup založený na programovom riadení; žiada, aby bol sa RP7 počas posledných troch 
rokov zameriaval na prínos štruktúrovania Európskeho výskumného priestoru;

14. navrhuje, aby sa ustanovil ambiciózny európsky plán výskumu v oblasti technológií a 
obrany medzi Úniou a členskými štátmi a aby sa začalo robustné financovanie medzi PR7 
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a Európskou obrannou agentúrou na základe článku 45 písm. d) Zmluvy o EÚ vo výhľade 
posilnenia priemyselnej a technologickej základne obranného odvetvia a zlepšenia 
efektívnosti vojenských verejných výdavkov;

Zapojenie do RP7

15. zdôrazňuje, že nie je zrejmé, že by bola miera zapojenia priemyslu vyššia v porovnaní 
s predchádzajúcimi RP, najmä v rámci programu Spolupráca; žiada preto Komisiu, aby 
predložila detailnú analýzu jeho schopnosti prilákať investície súkromného odvetvia;

16. víta výsledky RP7 v prospech MSP, čo sa týka cieľa 15 % stanoveného v programe 
Spolupráca, ako aj programu EUROSTARS; domnieva sa, že lepšia koordinácia RP7 so 
štrukturálnymi fondmi by mohla uľahčiť zapojenie podpriemerne zastúpených štátov;

17. navrhuje, aby boli politiky v oblasti výskumu a vývoja územne vymedzené;

18. domnieva sa, že RP7 by mal potvrdiť svoje priority v oblasti medzinárodnej spolupráce, 
že výber krajín a cielených tém pre akcie medzinárodnej spolupráce by sa mal 
uskutočňovať po konzultácii s členskými krajinami s cieľom overiť, či tieto akcie 
vyvolávajú náležitý záujem týchto krajín;

Financovanie

19. domnieva sa, že úroveň financovania RP7 by sa mala zachovať; pripomína, že investície 
v oblasti VVI sú dlhodobými investíciami a predstavujú rozhodujúci prvok umožňujúci 
dosiahnuť ciele stratégie Európa 2020;

20. zdôrazňuje, že financovanie infraštruktúry pre výskum by malo využívať lepšiu 
spoluprácu medzi RP7, nástrojmi EIB, štrukturálnymi fondmi a vnútroštátnymi 
a regionálnymi politikami;

21. vyzýva členské štáty a EÚ, aby dodržiavali svoje finančné záväzky v rámci 
medzinárodných dohôd v oblasti výskumu;

Úloha inovácií

22. domnieva sa, že uvádzanie na trh by malo byť súčasťou budúcich parametrov výziev na 
predloženie projektov RP7 v oblasti inovácií;

23. uznáva, že európske technologické platformy (ETP), ITC a PPP prispievajú k väčšiemu 
zapojeniu priemyselného odvetvia;

Monitorovanie opatrení na zjednodušenie

24. vyjadruje znepokojenie nad nadmernou administratívnou záťažou RP7; podporuje návrh 
na revíziu nariadenia o rozpočtových pravidlách s cieľom uľahčiť postupy;

25. opätovne pripomína význam bezodkladného zavedenia opatrení na procedurálne, 
administratívne a finančné zjednodušenie riadenia súčasného RP7, ktoré boli uvedené 
v uznesení Európskeho parlamentu z 11. novembra2010; žiada Komisiu, aby predložila 
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návrhy k týmto opatreniam na zjednodušenie v súvislosti so súčasným RP7, ktoré doplnia 
jej prvotné návrhy; opätovne pripomína svoju vôľu, aby sa spory, ktoré aktuálne 
prebiehajú medzi Komisiou a príjemcami všetkých rámcových programov, rýchlo 
vyriešili a aby sa dodržala zásada seriózneho spravovania verejných peňazí;

26. pozitívne prijíma odporúčania skrátiť čas obstarávaní a zaviesť moratórium na tvorbu 
nových nástrojov v rámci RP7;

Finančný nástroj s rozdelením rizika (FNRR)

27. domnieva sa, že FNRR zohral úlohu páky na zvýšenie investícií do VVI v čase krízy, 
kedy banky neboli schopné vykonávať túto úlohu, čo ho výsledkom bolo poskytnutie 
v prvých rokoch pôžičiek vo výške 8 mld. EUR, ktorými sa vytvorili investície vo výške 
viac ako 20 mld. EUR;

28. odporúča, aby sa pokračovalo v uplatňovaní tohto inovatívneho finančného nástroja a aby 
došlo k jeho zintenzívneniu v rámci RP8 v súvislosti s prispievaním k zlepšovaniu 
prístupu k financovaniu a napomáhaním súkromných investícií;

29. vyjadruje však svoje znepokojenie v súvislosti so smiešnymi sumami, ktoré boli pridelené 
na infraštruktúru pre výskum, univerzitám, výskumným organizáciám a MSP, najmä 
inovatívnym MSP, ako aj vzhľadom na existenciu všeobecne známej zemepisnej 
a sektorovej nerovnováhy pri prideľovaní pôžičiek; podporuje preto konkrétne 
odporúčania skupiny odborníkov určené na zvýšenie zapojenia niektorých podpriemerne 
zastúpených cieľových skupín;

Všeobecné závery

30. žiada, aby využívanie RP7 zohľadňovalo dôsledky hospodárskej krízy na roky konečnej 
fázy programu (2011 až 2013) vzhľadom na značné sumy (28,8 mld. EUR na tri roky), 
ktoré zostáva vyčleniť na programy, ciele, ktoré sa majú dosiahnuť v súvislosti so 
stratégiou Európa 2020, a prípravou Európskeho výskumného priestoru a Únie inovácií;

31. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii, ako aj členským 
štátom.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Zmieriť vedu s občanom

„Toto XXI. storočie predstavuje zvláštny paradox: napriek tomu, že vytvára dôležité výzvy 
a že vedecké a technické výsledky sú všadeprítomné v našom každodennom živote, zdá sa, že 
veda nebola nikdy natoľko vzdialená, neprístupná a znepokojujúca.“ Claudie Haigneré, 
predsedníčka UNIVERSCIECE, bývalá ministerka pre výskum (2002 až 2004) a bývalá 
ministerka pre európske záležitosti (2004 až 2005) Francúzskej republiky, lekárka 
a astronautka.

Európska rada počas svojho zasadnutia 23. a 24. marca 2000 v Lisabone stanovila pre 
Európsku úniu ambiciózny strategický cieľ: stať sa v roku 2010 najkonkurencieschopnejšou 
a najdynamickejšou znalostnou ekonomikou na svete. V tejto stratégii bola uznaná hlavná 
úloha výskumu.
Tento cieľ sa zdá byť dosiahnuteľný pre 15 prestížnych štátov, ktoré tvoria Úniu, z ktorých 
niektoré – nostalgické za stratou svojho impéria – vidia v EÚ nádej novej spoločnosti.
Táto stratégia, tzv. Lisabonská stratégia, bola neúspechom, ktorého príčiny Únia v skutočnosti 
neanalyzovala.
Je to chybou štátov, ktoré nedodržiavajú európske záväzky, ktoré prevzali?
Je to chybou národov, ktoré sa cítia nedostatočne zapojené a dajú to tvrdo pocítiť elitám?
Je to chybou elít, ktoré nepochopili vôľu národov porozumieť zmyslu toho, čo im 
navrhujeme?
Je to spôsobené silou mrzutých politických činov, ktorá bola väčšia, ako sila Únie a jej 
členov?
Bude na historikoch, aby odhalili, čo sa stalo počas tohto citlivého desaťročia 2000 – 2010, 
ktoré je pravdepodobne koncom cyklu mieru, prosperity a bratstva medzi európskymi 
národmi, ktorý sa začal po skončení druhej svetovej vojny a uzatvoril pádom berlínskeho 
múru a jeho dôsledkymi.
Toto desaťročie sa začína zavedením eura, veľkou nádejou menovej stability, ktorá sa 
premieňa na obrovské rozpočtové zlyhanie, pretože sme zabudli, že nemôžeme mať menovú 
úniu bez hospodárskej únie a pretože štáty nedodržiavajú pakt stability, ktorý podpísali.
Pokračuje Zmluvou z Nice, ktorá nadobudla platnosť 1. februára 2003 a ktorá bola natoľko 
katastrofálna a zložitá, že zmluvné strany bezodkladne začali s diskusiou o budúcnosti Únie, 
ktorá mala viesť k prijatiu nového textu.
Zažíva obrovskú radosť po tom, ako sa kontinent opätovne zjednotil v rokoch 2004 a 2007 
pristúpením 12 štátov, z ktorých 10 bolo postkomunistických, avšak príchod krízy rozdúchava 
národné egoizmy, ktoré ovplyvňujú určitú kategóriu verejnej mienky.
Je svedkom zmetenia národov, ktoré v roku 2005 vo Francúzsku a v Holandsku vyjadrili 
svoju vôľu pochopiť budovanie Európy, ktorej nerozumejú, a neupadnúť pri ňom do 
zabudnutia. Francúzsko a Holandsko by sa nemali cítiť vinnými: Ak by sa v roku 2005 
uskutočnilo 27 referend, viac, ako dva štáty by hlasovali PROTI.
Desaťročie sa završuje finančnou a hospodárskou krízou so začiatkom v roku 2008.
Končí sa v roku 2009 novými inštitúciami, novou Európskou komisiou (EK) a novým 
Európskym parlamentom (EP).
Počas tohto obdobia sa Únia zaviazala uskutočniť dva významné projekty: GALILEO 
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a ITER, ktorých úspech závisí od vedy a výskumu a ktorých obtiaže vyjadrujú tvrdú európsku 
realitu.
Ako môžeme vzhľadom na takéto politické udalosti dúfať, že sa staneme 
najkonkurencieschopnejšou znalostnou ekonomikou na svete?
Po skončení tohto desaťročia sa EÚ a členské štáty ocitli vystavené obrovskej výzve: 
zabezpečiť svojim národom prosperitu a sociálny progres na planéte, ktorá sa rýchlo mení 
a stáva sa čoraz zložitejšou.
Štátom trvalo určitý čas, kým po opadnutí nostalgie za impériami pochopili, že sa stali príliš 
malými a že sa musia zjednotiť.
Európe bude určitý čas trvať, kým pochopí, že už nie je veľkým kontinentom.
Európa musí pochopiť, že jej samotní konkurenti sú štátmi-kontinentmi: Čína, Rusko, India, 
Brazília a samozrejme USA a Austrália.
Ale my nie sme jedným národom: sme Úniou štátov.
Musíme sa zjednotiť, aby sme si stanovili naše priority.
V tejto súvislosti je veda pravdepodobne oblasťou, ktorá spája, keďže sa vykonáva 
s uvedomelosťou, a prirodzene, nezávisle od záujmov, ktorú sú cudzie záujmom Únie.
Návrh tejto správy vychádza z týchto predpokladov: preskúmať či revízia siedmeho 
rámcového programu v oblasti výskumu a technického rozvoja (RP7) nepredstavuje 
príležitosť na konsolidáciu tzv. zlatého trojuholníka: vedomostí, vzdelávania a výskumu, 
ktoré sú kľúčom k budúcnosti Európanov.
Prečo prichádzať s tými to návrhmi v rámci revízie RP7 a nepočkať na RP8?
Pretože od roku 2006, kedy EP a Rada prijali konečné rozhodnutie o RP7, sa objavili tieto 
štyri prvky, ktoré ovplyvňujú výskum a vedu:

 od nadobudnutia platnosti Lisabonskej zmluvy 1. decembra 2009 máme nové 
inštitúcie;

 máme novú EK a EP;
 máme novú stratégiu Európa 2020;
 sme vystavení veľmi významnej finančnej a hospodárskej kríze, ktorá sa začala po 

prerokovaní RP7 koncom roka 2007/začiatkom roka 2008 a roky konca programového 
obdobia (2011 až 2013) sú krehkými rokmi v súvislosti s rastom a východiskom 
z krízy, a teda nič nesmie byť ponechané na náhodu.

RP7 je pre EÚ príležitosťou postaviť politiku v oblasti výskumu na úroveň svojich 
hospodárskych a sociálnych ambícií najmä prostredníctvom skonsolidovania Európskeho 
výskumného priestoru (EVP). S rozpočtom vo výške 54 mld. EUR na obdobie od 2007 do 
2013 sa RP7 stal v priebehu rokov jedným z najvýznamnejších programov na podporu 
výskumu na svete a predstavuje hlavný nástroj politiky v oblasti výskumu EÚ. Boli 
identifikované štyri hlavné ciele, ktoré zodpovedajú štyrom osobitným programom, do 
ktorých sa musí sústreďovať úsilie európskeho výskumu: program Spolupráca, program 
Myšlienky, program Ľudia a program Kapacity. Cieľom je umožniť EÚ, aby priniesla riešenia 
k veľkým spoločenským výzvam, ktoré sa týkajú všetkých členských štátov a ktoré tieto štáty 
nemôžu vyriešiť samostatne (demografické starnutie a zdravie, energetické dodávky, dodávky 
vody alebo potravín, trvalo udržateľný rozvoj, boj proti zmene klímy atď.), ako aj rozvinúť 
znalosti umožňujúce našim podnikom inovovať vo väčšej miere a posilniť ich 
konkurencieschopnosť.

V záujme zabezpečenia, aby RP7 neustále zodpovedal potrebám európskych politík, bolo do 
konca roku 2010 naplánované na článku 7 ods. 2 rozhodnutia EP a Rady č. 1982/2006/ES 
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z 18. decembra 2006 hodnotenie v polovici trvania vychádzajúce z konkrétnych údajov.
Spravodajca EP víta, že skupina odborníkov vykonala pri hodnotení RP7 v polovici trvania 
a finančného nástroja s rozdelením rizika dobrú prácu napriek veľmi širokému mandátu, ktorý 
by si vyžadoval oveľa technickejší prístup, a vyjadruje presvedčenie, že tomu bude tak v 
prípade budúcich rámcových programov. Spravodajca však vyjadruje poľutovanie nad 
oneskorením uverejnenia oznámenia EK na túto tému, ktoré sa očakávalo koncom roka 2010, 
ale uskutočnilo sa až vo februári 2011.
Spravodajca vyjadruje poľutovanie najmä nad tým, že toto hodnotenie nezohľadnilo 
dostatočne globálne aspekty výskumu medzi EÚ a členskými štátmi.

Toto hodnotenie treba dať do súvislosti s významnými sumami, ktoré zostáva vyčleniť na 
programy: 28,8 mld. EUR počas troch rokov (2011 až 2013) v porovnaní s 25,8 mld. EUR 
vyčlenenými na programy počas prvých štyroch rokov RP7 (2007 až 2010) a so 17 mld. EUR 
RP6 (2002 až 2006). V roku 2011 to predstavuje 8,5 mld. EUR, v roku 2012 viac ako 9,8 mld. 
EUR a v roku 2013 viac ako10,5 mld. EUR, ktoré by mali byť venované výskumu.  Takéto 
sumy si zasluhujú konkrétnu analýzu s cieľom uprednostňovať zapojenie aktérov, ktorých sa 
to týka, a predchádzať roztriešteniu financovania do programov, ktoré preukazujú 
nefunkčnosť alebo nezodpovedajú potrebám. Spravodajca EP sa domnieva, že zdravé 
spravovanie verejných peňazí je nevyhnutné bez ohľadu na to, či sa nachádzame v období 
krízy, alebo nie, ale že každá zmena alebo presmerovanie sa musí uskutočniť tak, aby sa 
rešpektovala stabilita, celková súdržnosť a právna istota, ktoré sú základom pre vzájomnú 
dôveru zúčastnených strán.

Niektoré hlavné orientácie tejto revízie sú tieto:
– zjednodušenie: zameralo sa na ňu už uznesenie z 11. novembra 2010 o zjednodušení 
realizácie rámcových programov pre výskum, je však treba vrátiť sa k nemu s cieľom 
monitorovať požiadavky EP. Jednou z konštatovaných ťažkostí je zložitosť a ťažkopádnosť 
administratívnych postupov, ktorých dôsledkom je presmerovanie výskumníkov od 
európskeho financovania k vnútroštátnemu financovaniu a vytvorenie Európy v oblasti 
výskumu nepopulárnou. 
Tento problém sa ešte zhoršil nedávnou politikou finančných auditov EK.
 Zdá sa, že dnes viac ako kedykoľvek doposiaľ potrebné vyriešiť problémy minulosti, najmä 
problémy RP6, a predchádzať tomu, aby sa opakovali v RP7 alebo v budúcich rámcových 
programoch. Vyriešenie sporov z minulosti bez zapojenia súdneho dvora a súčasné a budúce 
zjednodušovanie, v rámci ktorého sa dodržiava zdravé spravovanie verejných peňazí, sú 
nevyhnutnými podmienkami na to, aby bolo možné zaoberať sa vedou, výskumom 
a inováciami na európskej úrovni, najmä v súvislosti s rokovaniami s členskými štátmi o RP8, 
ak chceme, aby bol výskum vo väčšej miere európsky a v záujme dospieť k Európskemu 
výskumnému priestoru.
– zapojenie MSP: je často považované za slabú stránku rámcového programu a v tomto 
zmysle ešte treba vynaložiť úsilie, avšak konštatujeme už zlepšenie, napríklad cieľ 15 % 
zapojenia MSP do programu Spolupráca sa už takmer dosiahol;
– inovácie: v súčasnosti konštatujeme posilnenie rozmeru inovácií, v posledných rokoch sa 
preto treba zamerať na tento druh projektov. Spravodajca EP však pokladá za potrebné 
poukázať na odmietanie prepojenia medzi výskumom-inováciami a uvádzaním na trh 
v Európe, pričom naopak, potenciál uvádzania na trh by sa mal vždy zohľadňovať;
– finančný nástroj s rozdelením rizika: zavedenie mechanizmu mal veľmi pozitívny vplyv, 
malo by sa v ňom pokračovať a ku konci RP7 a v budúcich programoch by sa malo 
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zintenzívniť;
– spravodajca navrhuje, aby politiky v oblasti výskumu a vývoja boli územne vymedzené 
s cieľom rovnomerného prerozdelenia výskumu vo vzťahu k všetkým univerzitám. Spojenie 
s excelentnosťou, ktorá často existuje v mestských oblastiach, by sa mohlo uskutočniť 
prostredníctvom zintenzívnenia nefyzických vzťahov, napríklad prostredníctvom stálych 
videokonferencií a inteligentného vzájomného prepojenia medzi územne rozlíšenými 
výskumnými strediskami a strediskami excelentnosti.
– spravodajca tiež navrhuje, aby sa ustanovil ambiciózny európsky plán výskumu v oblasti 
technológií a obrany medzi Úniou a členskými štátmi na základe článku 45 písm. d) Zmluvy 
o EÚ vo výhľade posilnenia priemyselnej a technologickej základne obranného odvetvia 
a zlepšenia efektívnosti vojenských verejných výdavkov; Cieľom tohto plánu by mala byť 
konsolidácia európskeho obranného priemyslu.

Všeobecnejšie a v súvislosti s výzvami na predloženie projektov, ktoré zostáva vyhlásiť, 
spravodajca navrhuje, aby sa zameriavali na konsolidáciu EVP a potvrdenie toho, že európska 
pridaná hodnota môže existovať; toto všetko vo výhľade prerokovania širšieho európskeho 
rozmeru pre výskum s členskými štátmi a v súvislosti s budúcimi finančnými výhľadmi po 
roku 2014.


