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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o zelené knize: Učiňme z problémů výhody: na cestě ke společnému strategickému rámci 
pro financování výzkumu a inovací v EU
(2011/XXXX(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 zelenou knihu Komise Učiňme z problémů výhody: na cestě ke společnému 
strategickému rámci pro financování výzkumu a inovací v EU (KOM(2011)0048),

– s ohledem na své usnesení ze dne 20. května 2010 o provádění součinnosti fondů na 
podporu výzkumu a inovace v nařízení (ES) č. 1080/2006 o Evropském fondu pro 
regionální rozvoj a sedmém rámcovém programu (RP) pro výzkum a vývoj ve městech 
a regionech, jakož i v členských státech a v Unii 1,

– s ohledem na zprávu výboru odborníků 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 Střednědobé hodnocení finančního 
nástroje pro sdílení finančních rizik (FNSR) ze dne 31. července 2010,

– s ohledem na své usnesení ze dne 11. listopadu 2010 o zjednodušení provádění rámcových 
programů pro výzkum 2,

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

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 9. února 2011 s názvem „Sdělení Komise 
Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a 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 závěry průběžného hodnocení sedmého rámcového programu pro výzkum 
(FP7), včetně finančního nástroje pro sdílení rizik, na 3074. zasedání Rady EU pro 
konkurenceschopnost (vnitřní trh, průmysl, výzkum a vesmír) ze dne 9. března 2011,

– s ohledem na své usnesení ze dne XXXX o Unii inovací: Proměna Evropy pro svět po 
krizi3,

                                               
1 Přijaté texty, P7_TA(2010) 0189.
2 Přijaté texty, P7_TA(2010)0401.
3  Přijaté texty, P7_TA(2011)0000 (A7-0162/2011 - které mají být přijaty na plenárním zasedání v květnu).
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– s ohledem na své usnesení ze dne XXXX o průběžném hodnocení sedmého rámcového 
programu EU pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace1,

– s ohledem na článek 48 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku a stanoviska Výboru pro 
zahraniční věci, Rozpočtového výboru, Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů, 
Výboru pro regionální rozvoj, Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova a Výboru pro 
rybolov (A7-0000/2011),

A. vzhledem k tomu, že na základě přezkumu rozpočtu se Evropská komise rozhodla zahájit 
diskusi s cílem zlepšit efektivitu financování výzkumu a inovací na národní a evropské 
úrovni,

B. vzhledem k tomu, že EU stanovila cíl zvýšit do roku 2020 výdaje na výzkum a vývoj na 
úroveň 3 % HDP Evropské unie,

C. vzhledem k tomu, že aktuální trendy ukazují silný tlak na zmrazení nebo dokonce snížení 
evropského rozpočtu, spojený s obdobím přísného omezování veřejných rozpočtů států, 
a vzhledem k tomu, že výzkum, vývoj a inovace jsou jednou z oblastí, kde se ukázalo, že 
evropská spolupráce představuje skutečnou přidanou hodnotu, což poukazuje na potřebu 
přerozdělení dostupných zdrojů EU,

D. vzhledem k tomu, že v současné době zažíváme hospodářskou a sociální krizi (která se 
každého členského státu EU dotýká jinak) a vzhledem k tomu, že výzkum, vzdělávání 
a inovace jsou zásadními nástroji jak pro oživení hospodářství a vytváření pracovních 
míst, tak pro definování modelu udržitelného růstu podporujícího začlenění,

E. vzhledem k tomu, že ostatní regiony a země světa stále více investují do výzkumu, vývoje 
a inovací, a vzhledem k tomu, že investice EU v této oblasti by proto měly být zaměřeny 
na posílení vědecké kapacity a zlepšení celkové konkurenceschopnosti EU,

F. vzhledem k tomu, že i přes rostoucí financování výzkumu, vývoje a inovací ze strany EU 
vědecky a technologicky rozvinutější členské státy EU (ČS) stále absorbují největší část 
dostupných zdrojů v rámci různých režimů a programů financování (včetně velkých 
projektů) a udržují tak situaci nedostatečného zastoupení některých ČS a evropských 
regionů jak z hlediska přístupu k financování, tak z hlediska zapojení,

G. vzhledem k tomu, že stále existují nerovnosti v rámci EU, pokud jde o vnitrostátní úroveň 
schopnosti financování výzkumu a vývoje, průmyslové struktury a systémy 
vysokoškolského vzdělávání,

H. vzhledem k tomu, že velký význam malých a středních podniků pro hospodářství EU 
a zaměstnanost se neodráží v jejich přístupu k prostředkům pro výzkum, vývoj a inovace,

1. vítá zelenou knihu Evropské komise definující společný strategický referenční rámec 
(SSR) pro financování v oblasti výzkumu a inovací, a domnívá se, že novým jádrem SSR 
by mělo být formulování výzkumných programů a režimů financování EU;

                                               
1  Přijaté texty, P7_TA(2011)0000 (A7-0160/2011 - které mají být přijaty na plenárním zasedání v červnu).
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2. zastává názor, že výzkumné fondy a programy EU, jakož i strukturální fondy a Fond 
soudržnosti mají různé cíle a jako takové by měly být odděleny, i když tak, aby se 
vzájemně doplňovaly;

3. upozorňuje na význam zachování politik konvergence a žádá Komisi, aby vytvořila 
předpoklady k dosažení excelence pro ty členské státy a regiony, které jsou málo 
zastoupeny v RP, a to vytvořením vhodných nástrojů k posílení spolupráce mezi 
členskými státy se silnou účastí a se slabší účastí a podstatně zvýšit kapacity lidských 
zdrojů a infrastruktury ve státech se slabší účastí;

4. připomíná, že ačkoli excelence je považována za hlavní obecné kritérium pro financování, 
je třeba pamatovat na to, že jejich povaha se liší podle typu účastníka nebo samotné 
povahy výzkumného a inovačního projektu (kritéria excelence jsou jiná u výzkumné 
instituce a individuálního výzkumného pracovníka nebo malého či středního podniku a liší 
se také u projektů základního a aplikovaného výzkumu);

5. vyzývá k lepšímu skloubení místních, regionálních, národních a evropských strategií 
výzkumu a inovací s ohledem na specifika jednotlivých kontextů a zároveň k rozšíření 
možností jejich vzájemného doplňování a spolupráce; je přesvědčen, že sdílení informací 
a výsledků má v tomto klíčový význam;

Na cestě k novému společnému strategickému rámci (SSR)

6. zdůrazňuje skutečnost, že jádrem SSR musí být myšlenka, že rozdílnou povahu a rozsah 
projektů výzkumu, vývoje a inovací a různorodost režimů jejich financování je třeba 
organizovat tak, aby byla zajištěna soudržnost, skloubení a komplementarita;

7. je přesvědčen, že různé úkoly v rámci SSR by měly být řešeny odděleně, nicméně v úzké 
součinnosti: Evropský technologický institut (ETI) by měl fungovat především jako síť 
znalostních a inovačních společenství (ZIS); rámcový program pro konkurenceschopnost 
a inovace (PKI) by se měl soustředit na své silné stránky při podpoře inovativních malých 
a středních podniků, a proto nemusí být nevyhnutelně zahrnut do příštího RP; další RP by 
měl zahrnout výzkum jako celek; strukturální fondy/fondy soudržnosti by měly být 
využívány v užší spolupráci, ale měly by zůstat oddělené;

8. vyzývá k vyjasnění, zjednodušení a reorganizaci stávajících programů a nástrojů EU, aby 
byl jasně definován celkový systém financování a aby se rozpočet na výzkumné 
a inovační programy EU na další finanční období (s výjimkou rozpočtu určeného pro 
strukturální fondy a EIB) od roku 2014 zdvojnásobil jako přiměřená reakce na současnou 
hospodářskou krizi a velké společné problémy; proto navrhuje nový organizační model 
založený na třech úrovních financování, zaměřený na udržení stability a konvergence:
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1. úroveň: Rozvoj kapacit a infrastruktury

9. tato úroveň pokrývá fondy EU spojené s infrastrukturou (v širším slova smyslu, 
včetně institucionální) a rozvoj kapacit;

10. režim financování na této úrovni zahrnuje financování prostřednictvím ETI, část 
RP týkající se Programu kapacit a iniciativ Marie-Curie, evropské komponenty 
financování velkých projektů, přístup k půjčkám od EIB (pro projekty nad 50 
milionů EUR), granty spojené s výše uvedenými složkami RP a spolupráce se 
Strukturálními fondy spojenými s infrastrukturou;

11. zdůrazňuje potřebu financovat velké projekty, jako je ITER, Galieo a Globální 
monitoring životního prostředí a bezpečnosti (GMES) mimo RP a vytvářet pro 
ně samostatné rozpočtové položky s cílem zajistit transparentní a spolehlivou 
finanční strukturu; doporučuje, aby byly částečně financovány z emisí 
projektových dluhopisů EIB; 

2. úroveň: Potenciál a konsolidace

12. tato úroveň je prostorem pro celkový výzkum, základní i aplikovaný, a pro 
společenské a humanitní vědy; koordinačními partnery jsou zde univerzity 
a výzkumná centra/výzkumné instituty, i když by měla být podporována také 
účast sektoru průmyslu;

13. klíčovými pojmy jsou originalita, kvalita a potenciál projektů a nejenom možné 
tržní výsledky;

14. režim financování na této úrovni zajišťuje systém grantů RP EU a spolupráce se 
strukturálními fondy spojenými s výzkumem, vývojem a inovací.

15. připomíná, že Evropská rada pro výzkum (ERV) se ukázala jako úspěšný 
a posilující prvek Evropského výzkumného prostoru (EVP); zdůrazňuje potřebu 
zvýšit část rozpočtu věnovanou grantům pro mladé výzkumné pracovníky 
a posílit akce a iniciativy „Marie-Curie“ s cílem podpořit mobilitu; vyzývá 
k zavádění nezbytných opatření s cílem řešit nevyhovující podmínky vědeckých 
pracovníků v EU jako prostředek k přilákání a udržení výzkumných pracovníků 
s přihlédnutím k tomu, že nevyhovující pracovní podmínky (které jsou stále 
častější u žen) jsou pro Evropu překážkou na cestě k dosažení excelence;

3. úroveň: Trh a inovace na cestě ke společným cílům 

16. tato úroveň je prostorem pro uvádění výrobků a služeb na trh a vytváření 
veřejného majetku; inovativní malé a střední podniky zde sehrávají klíčovou při 
vývoji nových produktů a služeb;

17. uznává, že by se měla věnovat zvláštní pozornost zapojení malých a středních 
podniků s cílem umožnit pružné a efektivní využívání nových myšlenek 
a příležitostí tak, jak se objevují, a otevírat tak nové cesty pro inovace;
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18. režim financování na této úrovni je pokryt z prostředků EU souvisejících s PKI, 
přístupu k úvěrovému posílení EIF a specifické úvěry od Evropské investiční 
banky (především pro projekty do 50 milionů EUR), a spolupráce se 
strukturálními fondy spojené s podnikáním; navíc navrhuje vytvoření nového 
nástroje financování – banku EU-MSP –, která by měla jednat v součinnosti 
s národními kontaktními místy a finančními institucemi určenými členskými 
státy;

19. je přesvědčen, že vytvoření banky EU-MSP s cílem podpořit inovační politiku 
EU pokrývající chybějící článek – slabou účast MSP v programech EU, by pro 
ERA by bylo velmi prospěšné;

20. zdůrazňuje, že ke zvýšení účasti malých a středních podniků jsou nezbytné 
příslušné finanční nástroje, které odpovídají jejich specifikům, včetně většího 
rozpětí přípustného rizika chyb; v rámci tohoto scénáře by měly být zváženy 
zvýhodněné úvěry, které jsou v případě úspěchu proplaceny s výjimkou 
správních nákladů;

*****

21. zastává názor, že ne všechny inovace jsou založeny na výzkumu a že ne každý výzkum 
má za cíl inovace; je proto přesvědčen, že navrhovaná reorganizace by měla pokrýt celý 
inovační cyklus od návrhu až po trh, včetně netechnologických, ekologických a sociálních 
inovací;

22. připomíná, že vysoce konkurenční charakter vědecké, technologické a inovační práce 
a udržování schopnosti budovat vědecké a inovační kapacity na místní úrovni závisí na 
existenci určité míry zdvojování úsilí a roztříštěnosti, bez nichž by výzkum založený na 
spolupráci mohl být ohrožen;

23. důrazně vyzývá k realizaci vzdělávacích programů pro všechny potenciální účastníky, 
zejména pokud jde o uplatňování pravidel řízení, a vyzývá Komisi, aby vypracovala 
kritéria pro výběr, hodnocení a posuzování projektů s ohledem na vytváření předpokladů 
k dosažení excelence;

Některé pokyny pro příští rámcový program

24. podporuje posun směrem k vědecky podloženému přístupu a vyzývá k postoji vůči 
účastníkům založenému na důvěře a tolerujícímu riziko ve všech fázích systému 
financování;

25. vyzývá k tomu, aby program spolupráce zůstal jádrem RP a posílil spolupráci 
v nadnárodním výzkumu;

26. vyzývá k upevnění multidisciplinárního výzkumu a k uznání sociálního rozměru 
výzkumu; v této souvislosti připomíná, že velké společenské problémy (jako je změna 
klimatu, demografické stárnutí a udržitelnost zdrojů) nemohou být řešeny pouze pomocí 
technologií, a proto je rozhodujícím aktivem pro jejich úspěšné řešení Evropský výzkum 
v společenských a humanitních vědách;
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27. vyzývá k udržení rovnováhy mezi projekty iniciovanými zdola (založené na spolupráci) 
a projekty iniciovanými shora (velké společenské výzvy) a k podpoře menších projektů 
iniciovaných zdola;

28. vyzývá k zintenzivnění mezinárodní spolupráce prostřednictvím účinnějšího budování 
kapacit a nastolení spravedlivých partnerství s rozvojovými zeměmi s cílem lépe řešit 
globální problémy;

29. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

1. Kontext
Evropská komise iniciovala zveřejnění zelené knihy, jež se snaží definovat společný 
strategický rámec pro financování výzkumu a inovací na období po roce 2013. Tento 
společný strategický rámec kombinuje evropské programy – v tomto případě rámcový 
program (RP) pro výzkum, Evropský inovační a technologický institut (EIT) a rámcový 
program pro konkurenceschopnost a inovace (PKI) – se strukturálními fondy/fondy 
soudržnosti zaměřenými na výzkum a inovace.

Navrhnout společný rámec pro soubor nástrojů a finančních programů, i přes rozdílnou 
úroveň jejich financování a zakořenění v evropském kontextu, je podle mého názoru 
příležitostí k posílení Evropského výzkumného prostoru a k definování návrhu, který dokáže 
tuto snahu účinně propojit s jasnou strategií sbližování.

V této zprávě navrhuji reorganizaci stávajících nástrojů a programů na řešení problémů, 
kterým Evropa čelí. Kromě toho navrhuji, v konkrétních případech, vytvoření nového nástroje 
– Evropské investiční banky pro malé a střední podniky (MSP) – a využití projektových 
dluhopisů doplňujícího rámec předložený Komisí.

Hlavními cíli předloženého návrhu jsou stabilita a konvergence. Žádná společná strategie 
nemá šanci na úspěch, pokud budeme každou chvíli měnit „pravidla hry“; žádná strategie 
řešení hospodářské a sociální situace, ve které se dnes nacházíme, nemůže s jistotou počítat 
s investicemi do výzkumu, vývoje a inovací, pokud budou nadále přetrvávat místní nerovnosti 
a asymetrie v přístupu k fondům EU, které jsou k dispozici.

2. Budova a lešení

Evropa je nejbohatším regionem světa, to však neznamená, že by této pozici odpovídaly 
celkové investice do výzkumu, vývoje a inovací. Spojené státy, Japonsko, stejně jako země 
BRIC, investují více. Je pravda, že v posledních letech se celkové evropské investice zvýšily, 
Evropa však pro to není o nic soudržnější a mezi jednotlivými zeměmi přetrvává výrazná 
nerovnost. Tato nerovnost se projevuje ve dvou hlavních směrech. Za prvé, z programů na 
celoevropské úrovni stále nejvíc čerpají vědecky a technicky nejvyspělejší země. Vezměme si 
například seznamy „top 50“ příjemců, kteří doposud čerpali z fondů sedmého rámcového 
programu. Tyto seznamy ukazují, že jak na úrovni akademických institucí, tak na úrovni 
průmyslu jsou nové členské státy a okrajové ekonomiky stále velmi nedostatečně zastoupeny 
anebo nejsou zastoupeny vůbec. Za druhé, mezi jednotlivými zeměmi existují obrovské 
rozdíly v investicích. Přesto, že Evropa oznámila záměr dosáhnout do roku 2020 objem 
globálních investic ve výši 3 %, jenom šest zemí v současné době investuje více než 2 % 
svého HDP do výzkumu a inovací (Rakousko, Dánsko, Finsko, Francie a Švédsko), 10 zemí 
investuje méně než 1 % HDP a 11 zemí mezi 1 až 2 %. Při uplatnění kritéria objemu investic 
na obyvatele se země, které mají vyšší procento investic, shodují se zeměmi na nejvyšších 
příčkách seznamu. Další země, které investují méně jak v absolutních hodnotách, tak 
z hlediska procenta HDP - jako je tomu v případě Lucemburska – obsazují nejvyšší příčky, 
pokud je kritériem objem investic na obyvatele. Na nižších pozicích se umísťují nové členské 
státy a okrajové ekonomiky.
V Evropě, kde se k již existující nerovnosti přidává další, je proto nezbytné zajistit, aby 
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vytyčená cesta vedla k přibližování k těm, kteří jsou na tom lépe, k posílení spolupráce, 
a proto je také nutné, aby fondy soudržnosti byly do společného rámce začleněny jako 
doplňkové, aniž by přitom ztratily svou svébytnost.
Tento návrh se snaží reflektovat společný rámec, který bere v úvahu, že znalosti nelze vnímat 
jenom jako majetek, který lze zpeněžit, a zachovává tak dimenzi znalostí jako veřejného 
majetku, že inovace nejsou výhradně výsledkem výzkumu a že ne každý výzkum musí mít za 
cíl inovace, že je nezbytné vytvořit základnu pro spojení různých dostupných zdrojů tak, 
abychom v konečném důsledku dospěli k rámci odpovídajícímu vztahům nastoleným mezi 
zdroji financování a povahou a měřítkem projektů. Je také nutné vzít v úvahu sociální rozměr 
a sociální dopady výzkumu a inovací a jejich studium, protože na společnost, kterou neznáme, 
nemůžeme účinně působit.
Bez ohledu na to, jak si interpretujeme průmyslový projekt jako takový, příklad Airbusu 
představuje projekt, který v oblastech, o kterých zde hovoříme, jednoznačně posílil. Tento 
dlouhodobý, vysoce inovativní projekt kombinuje různé prostředky a stal se příkladem 
úspěchu v globálním měřítku. Chápu, že úspěch změny navržené Komisí bude záviset na 
schopnosti propojit projekty tohoto typu s dalšími projekty odlišného rozsahu a povahy 
a maximalizovat spolupráci při současném respektování a zachování místních nebo 
regionálních a národních rozdílů.

3. „Post-it“ efekt

V roce 1968 vyvinul Spencer Silver speciální lepidlo: lepilo bez toho, aby zanechávalo stopy, 
a mohlo se použít opakovaně. Právě tyto vlastnosti však produkt odsoudily k neúspěchu. 
Autor se pět let snažil ukázat výhody své inovace, ale bez úspěchu. Teprve v roce 1974 se Art 
Fry, člen kostelního sboru, rozhodl začít používat „neúspěšné“ lepidlo vyvinuté jeho přítelem, 
protože ho už nebavilo neustále sbírat záložky, které mu vypadly pokaždé, když si na 
příslušné stránce otevřel zpěvník. Výtvor Spencera Silvera se začal prodávat až v roce 1977, 
ale trh jej začal akceptovat až o rok později. Dnes už víme, co to post-it je a jaký má úspěch. 
Trvalo to deset let. Příklad post-it nám jasně ukazuje, že nemůžeme financovat jenom inovace 
nebo projekty, které mají zaručený okamžitý úspěch.

Právě proto je tak důležité umět jasně rozlišit povahu podpory a projektů, tedy co je to 
podpora sítím nebo projektům s již konsolidovanou strukturou na rozdíl od podpory zaměřené 
na posílení infrastruktur, které je třeba konsolidovat, nebo co je to podpora pro odbornou 
přípravu či výzkumné projekty. Právě díky schopnosti rozlišovat můžeme znovu vytvořit 
koordinované a strategické spojení. Výše uvedený příklad je také příkladem potřeby 
přemýšlet o společné snaze, která přesahuje krátkodobé a střednědobé horizonty.

Cesta k excelenci – jejíž kritéria závisí na uvedených činitelích – není možná bez vyčlenění 
nezbytných zdrojů (proto je nezbytné výrazně zvýšit objem investic) a bez sázky na 
zjednodušení a omezení byrokratických a administrativních „nákladů“. Přetrvávající 
problémy znamenají, že se často víc odměňuje dokonalost zpracování než dokonalost návrhů 
jako takových. Pro větší zeměpisný záběr a rozmanitost účastníků evropských programů jsou 
nezbytné dvě výše uvedené podmínky. Tuto cestu však také nelze urazit bez přihlédnutí 
k množství vědeckých disciplín, k rozmanitosti inovací, k prostoru pro originalitu a, je-li to 
nutné, pro neúspěch, ke společenské roli vědy a inovací a k nezbytným obdobím konsolidace 
podle typu a rozsahu projektu.
V neposlední řadě je také velmi důležité vyhradit prostor pro rovnováhu mezi projekty, které 
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mají reagovat na hlavní společenské výzvy, a projekty iniciované zdola s cílem dát prostor 
zvídavosti, která je zásadní dimenzí vědeckého bádání. Příklad lepidla post-it nám také 
připomíná, že i když uplatnění na trhu není jediným cílem produkce znalostí, mohou se 
naskytnout vynikající tržní příležitosti právě tehdy, když tento předpoklad chybí. 

4. Naše Evropa

Tato zpráva se snaží reorganizovat stávající nástroje a programy společně s využitím nových 
nástrojů a jejím cílem je vytvořit strategii s pozitivním součtem pro jednotlivé aktéry. Je 
zřejmé, že výzkum a inovace jsou základními nástroji pro konsolidaci strategie růstu, která má 
být udržitelná a přístupná všem. Toto zaměření je ještě důležitější, vezmeme-li v úvahu 
současný kontext ekonomické a sociální krize. 

Posílení sbližování spolu s konsolidací globální konkurenceschopnosti Evropské unie –
založené na modelu spolupráce – jsou součástí reakce na potřebu hospodářské obnovy 
a modelu rozvoje založeného na udržitelném růstu a na tvorbě pracovních míst. 
V Evropě máme mnoho vnitřních rozdílů, pokud jde o vědecké a technologické kapacity 
a průmyslové zázemí jednotlivých zemí. Existuje však jeden společný prvek: největší část 
evropského průmyslu, která nejvíce přispívá k tvorbě pracovních míst, tvoří malé a střední 
podniky. Z tohoto důvodu se v posledních letech znásobil počet nástrojů k zajištění jejich 
většího zapojení. Toto znásobení však nemělo zamýšlený efekt, což je jedna z nejzávažnějších 
dimenzí současné situace. Jedním z důvodů tohoto nedostatečného zapojení je nedostatečnost 
stávajících nástrojů, které zvýhodňují akademické instituce a hlavní průmyslová odvětví. Je 
proto nezbytné zajistit, aby stávající nástroje a programy nekladly na stejnou úroveň to, co je 
svou povahou odlišné. S tímto vědomím jsem navrhl model uspořádaný do tří vrstev, které 
zde schematicky předkládám:
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Kupříkladu, jsou-li výsledky projektu v případě akademické instituce poměřovány počtem 
publikací nebo citací a uznáním vědeckou obcí, v případě malé a střední firmy se takto 
chápaný výsledek odráží spíš ve schopnosti zavést na trh produkt nebo službu.
Stručně řečeno, cílem zde předloženého modelu je zlepšit koordinaci stávajících programů 
a nástrojů s novými nástroji a odstranit stávající nerovnováhu, pokud jde o přístup a zapojení.
Konzistence a pokrytí evropského systému pro výzkum a inovace od univerzit až po trh při 
současném účinnějším zapojení občanů a aktérů, kteří k tomuto procesu tradičně neměli 
přístup, transparentnost a stanovení jasných pravidel pak mohou posloužit k syntéze zde 
obsažených návrhů.


