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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o vmesnem pregledu 7. okvirnega programa za raziskave
(2011/2043(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji (PEU) in Pogodbe o delovanju Evropske unije 
(PDEU) ter zlasti členov o raziskavah,

– ob upoštevanju Sklepa št. 1982/2006/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
18. decembra 2006 o Sedmem okvirnem programu Evropske skupnosti (z začetkom 
veljavnosti Lizbonske pogodbe preimenovane v Evropsko unijo) za raziskave, tehnološki 
razvoj in predstavitvene dejavnosti (2007–2013)1,

– zlasti ob upoštevanju člena 7 zgoraj navedenega sklepa v zvezi s spremljanjem, oceno in 
pregledom 7OP,

– ob upoštevanju člena 182(2) PDEU v zvezi s prilagoditvijo okvirnega programa glede na 
spremenjene okoliščine,

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 9. februarja 2011 z naslovom „Sporočilo 
Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in 
Odboru regij Odziv na poročilo strokovne skupine o vmesni oceni Sedmega okvirnega 
programa za raziskave, tehnološki razvoj in predstavitvene dejavnosti ter na poročilo 
strokovne skupine o vmesni oceni Sklada za financiranje na osnovi delitve tveganja“ 
(KOM(2011)0052),

– ob upoštevanju končnega poročila strokovne skupine z naslovom „Interim Evaluation of 
the Seventh Framework Programme“ z dne 12. novembra 2010,

– – ob upoštevanju svoje resolucije z dne 11. novembra 2010 o poenostavitvi izvajanja 
raziskovalnih okvirnih programov2 ,

– ob upoštevanju končnega poročila strokovne skupine z naslovom „Evaluation of the Sixth 
Framework Programmes for Research and Technological Development 2002-2006“ iz 
februarja 2009,

– ob upoštevanju poročila strokovne skupine z naslovom „Towards a world class Frontier 
research Organisation - Review of the European Research Council's Structures and 
Mechanisms“ z dne 23. julija 2009,

– ob upoštevanju poročila neodvisne strokovne skupine z naslovom „Mid-Term Evaluation 
of the Risk-Sharing Financial Facility (RSFF)“ z dne 31. julija 2010,

– ob upoštevanju poročila strokovne skupine z naslovom „First Interim Evaluation of the 
Innovative Medicines Initiative Joint Undertaking“ z dne 20. decembra 2010,

                                               
1 UL L 412, 30.12.2006, str. 1.
2 Sprejeta besedila, P7_TA(2010)0401.
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– ob upoštevanju poročila strokovne skupine z naslovom „First Interim Evaluation of the 
ARTEMIS and ENIAC Joint Technology Initiatives“ z dne 30. julija 2010,

– ob upoštevanju poročila neodvisne strokovne skupine z naslovom „Interim Evaluation of 
the Ambient Assisted Living Joint Programme“ iz decembra 2010,

– ob upoštevanju mnenja Odbora regij o poenostavitvi izvajanja raziskovalnih okvirnih 
programov, sprejetega na plenarnem zasedanju 27. in 28. januarja 2011,

– ob upoštevanju Posebnega poročila Evropskega računskega sodišča št. 9/2007 z dne 
22. novembra 2007 o „ocenjevanju okvirnih programov EU za raziskave in tehnološki 
razvoj (RTR) – je mogoče pristop Komisije izboljšati?“,

– ob upoštevanju posebnega poročila Evropskega računskega sodišča št. 8/2009 z naslovom 
„Mreže odličnosti“ in „integrirani projekti“ v raziskovalni politiki Skupnosti: ali so 
dosegli svoje cilje?,

– ob upoštevanju Posebnega poročila Evropskega računskega sodišča št. 2/2010 z naslovom 
„Uspešnost podpornih shem za načrtovalne študije in izgradnjo novih infrastruktur v 
okviru šestega okvirnega programa za raziskave“,

– ob upoštevanju člena 48 svojega poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za industrijo, raziskave in energetiko ter mnenj Odbora za 
proračunski nadzor in Odbora za regionalni razvoj (A7-0000/2011),

A. ker je Sedmi okvirni program Evropske skupnosti za raziskave, tehnološki razvoj in 
predstavitvene dejavnosti (7OP) najobsežnejši instrument za podpiranje raziskav na 
svetovni ravni in glavni instrument raziskovalne politike Evropske unije,

B. ker je potreben vmesni pregled 7OP zaradi številnih sprememb, ki so se zgodile po 
pogajanjih in sprejetju tega programa leta 2006 (nove institucije, novi politični organi, 
gospodarska kriza), vendar tudi zaradi obsega finančnih sredstev, ki bodo na voljo do 
konca tega okvirnega programa,

C. ker je z Lizbonsko pogodbo Evropski raziskovalni prostor postal poseben cilj evropske 
politike,

D. ker so v „Strategiji Evropa 2020“ raziskave in inovacije osrednji element pametne, 
trajnostne in vključujoče rasti,

E. ker morajo EU in države članice najti načine, da skupaj odgovorijo na pomembne 
družbene izzive, s katerimi se srečujejo evropski narodi,

F. ker Evropa tekmuje z državami, ki se raztezajo čez cele celine (Kitajsko, Indijo, Brazilijo, 
Avstralijo, Združenimi državami Amerike in Rusijo), vendar Evropa ni en narod, temveč 
zveza držav, od naše sposobnosti združevati in usklajevati prizadevanja, zlasti na 
raziskovalnem področju, med Evropsko unijo in državami članicami pa je zelo odvisna 
naša gospodarska konkurenčnost in torej možnost financirati naše socialne ambicije in 
spoštovanje naših okoljskih zavez,
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G. ker so zamude pri vlaganjih v Evropi v primerjavi z drugimi svetovnimi silami predvsem 
posledica nezadostnih zasebnih naložb in ker privlačnost 7OP za industrijski sektor ni v 
celoti dokazana; ker pa se poleg potrebe po finančnih sredstvih jasno kaže tudi potreba po 
boljšem usklajevanju med državami članicami in Unijo,

H. ker so boljši odnosi med akademskim okoljem in industrijo nujno potrebni, da se omogoči 
preoblikovanje rezultatov raziskav v proizvode in storitve, ki zagotavljajo gospodarsko 
rast,

I. ker je bilo od 54,6 milijarde EUR, namenjene programu, 25,8 milijarde porabljene v prvih 
štirih letih (2007–2010) oziroma povprečno 6,5 milijarde na leto, in ker je ostalo 
28,8 milijarde za zadnja tri leta (2011–2013) oziroma povprečno 9,6 milijarde na leto,

J. ker je obdobje 2011–2013 občutljivo obdobje, ki zahteva takojšnjo posebno pozornost 
glede dejavnikov konkurenčnosti, med katerimi so raziskave in inovacije,

K. ker zapletenost upravnega vodenja ostaja velika pomanjkljivost 7OP, tako da je njegova 
poenostavitev velik izziv za prihodnost programa;

1. pozdravlja kakovost poročil strokovnih skupin o vmesni oceni 7OP, in to kljub splošnosti
pooblastila, ki jim je bilo dano; vseeno izraža razočaranje, da ocena ni pokrila vseh 
dejavnosti držav članic in Unije;

2. ne razume zamude Komisije, ki je sporočilo objavila šele 9. februarja 2011, čeprav bi ga 
morala objaviti najpozneje leta 2010, in izraža razočaranje zaradi pomanjkljivosti tega 
sporočila z vidika sedanjih izzivov;

Rezultati 7OP

3. meni, da rezultati, ki jih je dosegel 7OP, ne izkazujejo zadostne evropske dodane 
vrednosti na področju raziskav, razvoja in inovacij;

4. pozdravlja stopnjo udeležbe in odličnosti pri izbiri projektov; vendar izraža razočaranje, 
da uspeh tega programa na splošno ostaja precej majhen in odvračilen, zlasti za MSP;

5. ugotavlja, da se je zaradi povečevanja finančnih in človeških virov, množenja 
obravnavanih ciljev in tem ter razvejanja instrumentov zmanjšala sposobnost 7OP, da 
koristi natančno določenemu velikemu evropskemu cilju;

6. odobrava okrepitev dela „Sodelovanje“, ki ostaja pomemben glede na sedanje znanstvene 
in tehnološke izzive; poudarja njegovo vlogo pri razvoju kritične mase na področju 
raziskav, razvoja in inovacij, ki je na tak način ni mogoče doseči na nacionalni/regionalni 
ravni, in tako dokazuje evropsko dodano vrednost; priporoča uporabo dejavnosti v zvezi s 
„prihodnjimi in nastajajočimi tehnologijami“ ter posplošitev „načrtov“ na vsa tematska 
področja; zahteva večjo prožnost pri določanju pomembnih tem, pragov in zgornjih meja 
za financiranje, ob razlikovanju med velikimi in malimi projekti;

7. predlaga pospešitev raziskav v sektorjih, ki so opredeljeni v poglavju 7OP z naslovom 
„Sodelovanje“: zdravje, kmetijsko-živilski sektor, biotehnologija, IKT, nanoznanosti in 
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nanotehnologije, materiali, onesnaževanje, energija, okolje (vključno s podnebnimi 
spremembami, lesom, gozdovi), ekotehnologije, zajemanje CO2, promet, družbeno-
ekonomske in humanistične znanosti, vesolje in varnost; prednostna naloga bi morale biti 
tudi raziskave o vodi;

8. pozdravlja obetavne rezultate, ki jih je v delu „Zamisli“ dosegel Evropski raziskovalni 
svet (ERC), in njegovo vlogo pri povečevanju razpoznavnosti in privlačnosti evropskih 
raziskovalnih institucij; poudarja, da mora ERC postati neodvisen pravni subjekt, ki bo 
imel pristojnost za odločanje in bo neposredno odgovoren za svojo znanstveno strategijo 
in upravno vodenje;

9. podpira dragocene dejavnosti „Marie Curie“ za poklicne poti raziskovalcev v delu 
„Ljudje“;

10. izraža dvom o raznovrstnosti ciljev dela „Zmogljivosti“ in težav, ki izhajajo iz tega, zlasti 
na področju mednarodnega sodelovanja in ukrepov za MSP in inovativna MSP; vseeno 
meni, da projekta ERA-NET, ERA-NET+ in pobude, ki temeljijo na členu 185, 
izpolnjujejo nalogo, ki je strukturirati Evropski raziskovalni prostor (ERP);

11. priznava, da so „skupne tehnološke pobude“ koristne za konkurenčnost evropske 
industrije; vseeno izraža razočaranje zaradi pravnih in upravnih ovir (pravna osebnost, 
intelektualna lastnina, finančni predpisi) in visokih operativnih stroškov, povezanih z 
zagonom IKT; prosi, da bi bil bolj vključen v politični nadzor teh instrumentov;

12. izraža zadržke v zvezi z bolj sistematično uporabo preveč odprtih razpisov za zbiranje 
predlogov (pristop od spodaj navzgor), ker želi ohraniti ravnovesje med obema 
pristopoma (od spodaj navzgor in od zgoraj navzdol), ki ustrezata posebnim potrebam;

13. poziva Komisijo, naj pripravi analizo za boljše usklajevanje evropskih in nacionalnih 
dejavnosti; poziva, naj se razpisi za zbiranje predlogov, skupaj s tistimi, ki bodo objavljeni 
julija 2011, pripravijo v dogovoru z državami članicami, da ne bi podvajali nacionalnih 
pobud in tekmovali z njimi, temveč da bi jih dopolnjevali; predlaga, naj 7OP financira 
akterje, ki upravljajo nacionalne programe, vključene v skupno načrtovanje, da bi okvirni 
programi za raziskave in razvoj prešli s sistema vodenja projektov na sistem upravljanja 
programov; poziva, naj se zadnja tri leta 7OP namenijo prispevanju k oblikovanju 
Evropskega raziskovalnega prostora;

14. predlaga, naj se Unija in države članice dogovorijo o velikopoteznem evropskem načrtu za 
raziskave na področju obrambne tehnologije, za katerega naj znatna finančna sredstva 
zagotovita 7OP in Evropska obrambna agencija na podlagi člena 45(d) Pogodbe EU, da se 
okrepijo industrijski in tehnološki temelji obrambnega sektorja in hkrati izboljša 
učinkovitost vojaških javnih odhodkov;

Sodelovanje v 7OP

15. poudarja, da ni videti, da je stopnja udeležbe industrije večja v primerjavi s prejšnjimi OP, 
zlasti v delu „Sodelovanje“; zato poziva Komisijo, naj pripravi podrobno analizo 
zmogljivosti tega dela, da pritegne naložbe zasebnega sektorja;
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16. pozdravlja rezultate 7OP v korist MSP, kar zadeva cilj 15 %, določen v delu 
„Sodelovanje“, in program „EUROSTARS“; meni, da bi boljše usklajevanje 7OP s 
strukturnimi skladi lahko olajšalo sodelovanje držav članic, ki so nezadostno zastopane;

17. predlaga ozemeljsko porazdelitev raziskovalnih in razvojnih politik;

18. meni, da bi 7OP moral potrditi svoje prednostne naloge na področju mednarodnega 
sodelovanja; meni, da je treba ciljne države in področja za dejavnosti mednarodnega 
sodelovanja izbirati v dogovoru z državami članicami, da se preverita njihova ustreznost 
in interes, ki ga te dejavnosti vzbujajo v teh državah;

Zagotavljanje sredstev

19. meni, da je treba ohraniti raven financiranja 7OP; opozarja, da so naložbe v raziskave, 
razvoj in inovacije dolgoročne in odločilen element za doseganje ciljev strategije 2020;

20. poudarja, da bi financiranje raziskovalnih infrastruktur moralo pripomoči k boljšemu 
usklajevanju med 7OP, instrumenti EIB, strukturnimi skladi ter nacionalnimi in 
regionalnimi politikami;

21. poziva države članice in EU, naj spoštujejo svoje finančne obveznosti v okviru 
mednarodnih sporazumov na področju raziskav;

Vloga inovacij

22. meni, da je treba uvedbo na trg vključiti v merila prihodnjih razpisov za zbiranje 
predlogov za 7OP na področju inovacij;

23. priznava, da evropske tehnološke platforme, IKT in javno-zasebna partnerstva prispevajo 
k večji udeležbi industrijskega sektorja;

Spremljanje ukrepov za poenostavitev

24. izraža zaskrbljenost zaradi čezmernega upravnega bremena 7OP; podpira predlog revizije 
finančne uredbe za poenostavitev postopkov;

25. ponavlja, da je pomembno v sedanje upravljanje 7OP takoj uvesti postopkovne, upravne 
in finančne ukrepe za poenostavitev, kot so bili opredeljeni v resoluciji Parlamenta z dne 
11. novembra 2010; poziva Komisijo, naj pripravi predloge teh ukrepov za poenostavitev 
v okviru sedanjega 7OP, tako da dopolni svoje prve predloge; znova izraža željo, da se 
obstoječi spori med Komisijo in upravičenci vseh okvirnih programov rešijo hitro in ob 
spoštovanju načela dobrega upravljanja javnih sredstev;

26. pozdravlja priporočila za skrajšanje trajanja postopka javnega razpisa in uvedbo 
moratorija za oblikovanje novih instrumentov v okviru 7OP;

Sklad za financiranje na osnovi delitve tveganja (RSFF)

27. meni, da je imel RSFF odločilno vlogo vzvoda pri povečanju naložb v raziskave, razvoj in 
inovacije med krizo, ko bančni sektor ni mogel več opravljati te naloge, saj je v prvih letih 
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sklenil posojila v višini 8 milijard EUR, ki so ustvarila naložbe v višini več kot 
20 milijard EUR;

28. priporoča, naj se uporaba tega inovativnega finančnega instrumenta nadaljuje in okrepi v 
8OP, ker prispeva k izboljšanju dostopa do finančnih sredstev in spodbujanju zasebnih 
naložb;

29. vseeno izraža zaskrbljenost zaradi nezadostnih sredstev, dodeljenih raziskovalnim 
infrastrukturam, univerzam in raziskovalnim institucijam ter MSP, zlasti inovativnim 
MSP, ter zaradi znanega geografskega in sektorskega neravnovesja pri dodeljenih 
posojilih; zato podpira konkretna priporočila strokovne skupine za izboljšanje udeležbe 
nekaterih ciljnih skupin, ki niso zadostno zastopane;

Splošna sklepna ugotovitev

30. poziva, naj se pri izvajanju 7OP upoštevajo posledice gospodarske krize v zadnjih letih 
programa (2011–2013) glede na obsežna sredstva (28,8 milijarde EUR za tri leta), katerih 
porabo je še treba načrtovati, cilje, ki jih je treba doseči za EU 2020, ter pripravo 
Evropskega raziskovalnega prostora in Unije inovacij;

31. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji ter državam 
članicam.
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OBRAZLOŽITEV

Uskladiti znanost in državljane

„To 21. stoletje nam ponuja nenavadno protislovje: medtem ko postavlja velike znanstvene 
izzive ter so znanstveni in tehnični učinki vseprisotni v našem vsakdanjem življenju, pa se 
znanosti še nikoli niso zdele tako oddaljene, nedostopne in skrb vzbujajoče.“ Claudie 
Haigneré, predsednica UNIVERSCIENCE, nekdanja ministrica za raziskave (2002–2004) in 
nekdanja ministrica za evropske zadeve (2004–2005) Francoske republike, zdravnica in 
astronavtka

Evropski svet, ki se je sestal v Lizboni, je 23. in 24. marca 2000 za Evropsko unijo (EU) 
določil velikopotezen strateški cilj: da do leta 2010 postane najbolj konkurenčno in 
dinamično, na znanju temelječe gospodarstvo na svetu. V tej strategiji se je raziskavam 
priznala osrednja vloga.
Ta cilj se je zdel razumljiv 15 uglednim državam, ki so sestavljale Unijo in med katerimi so 
nekatere, ki z nostalgijo gledajo na izginjanje svojega imperija, v EU videle upanje za novo 
družbo.
Ta strategija, imenovana „lizbonska strategija“, je bila neuspešna, ne da bi Unija v resnici 
analizirala vzroke.
Ali so krive države, ki ne spoštujejo evropskih zavez, ki so jih sprejele?
Ali so krivi narodi, ki se ne počutijo dovolj povezani, kar morajo drago plačati elite?
Ali so krive elite, ki niso razumele želje narodov, da bi razumeli pomen tega, kar so jim 
predlagale?
Ali je bila moč neprijetnih političnih dejanj večja od moči Unije in njenih članic?
Zgodovinarji bodo morali razvozlati, kaj se je zgodilo v tem težavnem desetletju 2000–2010, 
ki verjetno označuje konec obdobja miru, blaginje in bratstva evropskih narodov, ki se je 
začelo po drugi svetovni vojni ter končalo s padcem berlinskega zidu in njegovimi 
posledicami.
To desetletje se je začelo z uvedbo eura, ki je pomenil veliko upanje za denarno stabilnost, 
vendar se je spremenil v velik proračunski polom, saj smo pozabili, da monetarne unije ni 
mogoče imeti brez gospodarske unije in da države članice ne upoštevajo pakta za stabilnost, 
ki so ga podpisale.
Nadaljevalo se je s Pogodbo iz Nice, ki je začela veljati 1. februarja 2003 in je bila tako 
porazna in zapletena, da so podpisnice nemudoma začele „razpravo o prihodnosti Unije“, ki 
naj bi privedla do sprejetja novega akta.
Občutilo je izjemno veselje, ko se je celina končno združila leta 2004 in 2007 s pristopom 12 
držav, od tega 10 postkomunističnih, vendar je prihod krize podžgal nacionalna samoljubja, ki 
vplivajo na nekatere dele javnosti.
To desetletje je priča občutku nemoči narodov, ki od leta 2005 skupaj s Francijo in 
Nizozemsko izražajo željo po razumevanju in tem, da jih ne bi pozabili pri evropskem 
združevanju, ki ga ne razumejo več. Naj se Francija in Nizozemska ne počutita krivi: če bi 
bilo leta 2005 27 referendumov, bi več kot dve državi glasovali PROTI.
Desetletje se je končalo s finančno in gospodarsko krizo, ki traja od leta 2008.
Leto 2009 se je končalo z novimi institucijami, novo Evropsko komisijo (EK) in novim 
Evropskim parlamentom (EP).
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Medtem se je Unija lotila dveh pomembnih projektov: GALILEO in ITER, pri katerih so 
znanost in raziskave temelj uspeha in katerih težave kažejo na težko evropsko stvarnost.
Kako bi si lahko ob takih političnih dogodkih predstavljali, da lahko upamo postati prvo in 
najbolj konkurenčno, na znanju temelječe gospodarstvo na svetu?
Zdaj, ko se je to desetletje izteklo, se EU in države članice spopadajo z velikim izzivom: 
zagotoviti svojim narodom blaginjo in družbeni napredek na planetu, ki gre tako hitro in ki 
postaja vedno bolj zapleten.
Države so potrebovale čas, da so, potem ko jih je minila nostalgija po imperijih, razumele, da 
postajajo premajhne in da se morajo združiti.
Evropa bo potrebovala čas, da bo razumela, da ni več velika celina.
Evropa mora razumeti, da so njene konkurentke države, ki se raztezajo čez cele celine: 
Kitajska, Rusija, Indija, Brazilija in ne smemo pozabiti Združenih držav in Avstralije.
Vendar mi nismo en narod: smo zveza držav.
Moramo se združiti, da bi določili prednostne naloge.
V teh razmerah je znanost verjetno tisto področje, ki omogoča združevanje, ker se izvaja 
zavestno in seveda neodvisno od interesov, ki Unije ne zadevajo.
To poročilo sledi temu duhu: preučiti, ali ni pregled Sedmega okvirnega programa za 
raziskave in tehnološki razvoj (7OP) priložnost za utrditev zlatega trikotnika, ki ga sestavljajo 
znanje, izobraževanje in raziskave in ki je ključ do usode Evropejcev.
Zakaj je treba to predlagati pri pregledu 7OP in ne počakati na 8OP?
Ker so se od leta 2006, ko sta Parlament in Svet sprejela končno odločitev o 7OP, pojavili 
štirje novi dejavniki, ki vplivajo na raziskave in znanost:

 z Lizbonsko pogodbo, ki velja od 1. decembra 2009, smo dobili nove institucije:
 imamo novo EK in nov EP;
 imamo nov načrt za EU 2020;
 doživljamo zelo veliko finančno in gospodarsko krizo, ki se je začela po pogajanjih o 

7OP, ki so potekala konec leta 2007 in v letu 2008, zadnja leta načrtovanja (2011–
2013) pa so negotova leta za rast in izhod iz krize: torej ne smemo ničesar prepustiti 
naključju.

7OP je priložnost za EU, da svojo raziskovalno politiko uskladi z gospodarskimi in 
družbenimi ambicijami, tako da zlasti utrdi Evropski raziskovalni prostor (ERP). 7OP je s 
proračunom 54 milijard EUR za obdobje 2007–2013 z leti postal eden najpomembnejših 
programov za podpiranje raziskav na svetu in je glavni instrument raziskovalne politike EU. 
Opredeljeni so bili štirje glavni cilji, ki ustrezajo štirim posebnim programom, s katerimi bo 
treba strukturirati evropska prizadevanja na področju raziskav: programi Sodelovanje, 
Zamisli, Ljudje in Zmogljivosti. Cilj je omogočiti EU, da odgovori na velike družbene izzive, 
ki zadevajo vse države članice in na katere ne morejo odgovoriti same (staranje prebivalstva 
in zdravje, oskrba z energijo, vodo in hrano, trajnostni razvoj, boj proti podnebnim 
spremembam itd.), ter razvije znanja, ki bodo našim podjetjem omogočila večjo inovativnost 
in povečala njihovo konkurenčnost.

Da bi preverili, ali 7OP še vedno izpolnjuje potrebe evropskih politik, je bilo v členu 7(2) 
Sklepa št. 1982/2006/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 
predvideno, da se pred koncem leta 2010 pripravi z dokazi podprta vmesna ocena.
Poročevalec EP pozdravlja dobro opravljeno delo strokovne skupine v zvezi z vmesno oceno 
7OP in Sklada za financiranje na osnovi delitve tveganja, čeprav je imela zelo široko 
pooblastilo, ki bi zaslužilo dosti bolj tehničen pristop, in torej upa, da bo ta uporabljen za 
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prihodnje okvirne programe. Vendar poročevalec izraža razočaranje zaradi zamude pri objavi 
poročila EK o tej temi, saj je bila njegova objava pričakovana za konec leta 2010, nazadnje pa 
je bilo objavljeno šele februarja 2011.
Poročevalec izraža razočaranje predvsem zato, ker se pri tej oceni niso dovolj upoštevali 
splošni vidiki raziskav v EU in državah članicah.

To oceno je treba primerjati z velikimi sredstvi, za katere je še treba pripraviti načrt: 
28,8 milijarde EUR za tri leta (2011–2013) v primerjavi s 25,8 milijardami, uporabljenimi za 
prva štiri leta 7OP (2007–2010) in 17 milijardami za 6OP (2002–2006). Tako bi bilo treba za 
raziskave nameniti več kot 8,5 milijarde EUR leta 2011, več kot 9,5 milijarde EUR leta 2012 
in več kot 10,5 milijarde EUR leta 2013. Za take zneske je treba pripraviti konkretno analizo, 
da bi spodbudili udeležbo zadevnih akterjev in preprečili razpršitev sredstev med programe, ki 
kažejo pomanjkljivosti ali ne izpolnjujejo potreb. Poročevalec EP meni, da je potrebno dobro 
upravljanje javnih sredstev ne glede na to, ali smo v obdobju krize ali ne, vendar bo treba vse 
spremembe ali preusmeritve sprejeti ob upoštevanju stabilnosti, splošne doslednosti in pravne 
varnosti, na katerih temelji medsebojno zaupanje zainteresiranih strani.

Nekaj glavnih usmeritev za ta vmesni pregled
– poenostavitev: čeprav je bila obravnavana že v resoluciji z dne 11. novembra 2010 o 
poenostavitvi izvajanja raziskovalnih okvirnih programov, je treba znova razmisliti o njej 
zaradi spremljanja zahtev EP. Ena od ugotovljenih težav so namreč zapleteni in težavni 
upravni postopki, zaradi česar raziskovalci namesto za evropska sredstva raje zaprosijo za 
nacionalna, Evropa pa je nepriljubljena na področju raziskav. Ta težava se je še poslabšala 
zaradi nedavne politike finančnih revizij EK. Zdaj se zdi več kot potrebno rešiti težave iz 
preteklosti, zlasti tiste, povezane s 6OP, in preprečiti, da se ponovijo v 7OP ali prihodnjih 
okvirnih programih. Reševanje preteklih sporov brez vključevanja Sodišča ter sedanja in 
prihodnja poenostavitev ob upoštevanju dobrega upravljanja javnih sredstev so bistveni pogoj, 
da je znanost, raziskave in inovacije mogoče obravnavati na evropski ravni, zlasti v 
pričakovanju pogajanj z državami članicami o 8OP, če želimo bolj evropeizirati raziskave in 
nazadnje ustvariti Evropski raziskovalni prostor;
– udeležba MSP: pogosto se obravnava kot ena od pomanjkljivosti okvirnih programov in 
zahteva še veliko truda, vendar je opazno izboljšanje, na primer, cilj 15-odstotne udeležbe 
MSP v programih „Sodelovanje“ je skoraj dosežen;
– inovacije: zdaj ugotavljamo okrepitev razsežnosti „inovacije“, torej je pomembno, da se 
zadnja leta usmerimo v tovrstne projekte. Poročevalec EP želi vseeno poudariti zavračanje v 
Evropi, da se raziskave in inovacije povežejo s trženjem, čeprav bi bilo treba vedno upoštevati 
možnost trženja;
– Sklad za financiranje na osnovi delitve tveganja: vzpostavitev tega sklada je imela zelo 
pozitiven vpliv, zato bi bila potrebna njegovo nadaljevanje in okrepitev za konec 7OP in 
prihodnje programe;
– poročevalec predlaga ozemeljsko usmerjene raziskovalne in razvojne politike, da se 
raziskave usklajeno razdelijo med vse univerze. Povezavo z odličnostjo, ki pogosto obstaja v 
mestnem okolju, bi bilo mogoče ustvariti s krepitvijo dematerializiranih odnosov, na primer, s 
stalnimi videokonferencami in inteligentnim medsebojnim povezovanjem med lokalnimi 
raziskovalnimi središči in centri odličnosti;
– poročevalec predlaga še, naj se Unija in države članice dogovorijo o velikopoteznem 
evropskem načrtu za raziskave na področju obrambne tehnologije na podlagi člena 45(d) 
PEU, da se okrepijo industrijski in tehnološki temelji obrambnega sektorja in hkrati izboljša 
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učinkovitost javnih vojaških odhodkov; cilj tega načrta bi morala biti utrditev evropske 
obrambne industrije.

Poročevalec splošneje in v zvezi z razpisi za zbiranje predlogov, ki jih je še treba objaviti, 
predlaga, naj bo njihov namen utrditi ERP in dokazati, da je evropska dodana vrednost 
mogoča; vse to v pričakovanju pogajanj z državami članicami o prihodnjih finančnih 
perspektivah od leta 2014 za evropeizacijo raziskav.


