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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o zelenej knihe s názvom Od výziev k príležitostiam: Vytváranie spoločného 
strategického rámca financovania výskumu a inovácií v EÚ
(2011/XXXX(INI))

Európsky parlament,

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

– so zreteľom na zelenú knihu Komisie s názvom Od výziev k príležitostiam: Vytváranie 
spoločného strategického rámca financovania výskumu a inovácií EÚ (KOM(2011)0048,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 20. mája 2010 o vykonávaní súčinnosti medzi 
finančnými prostriedkami vyčlenenými na výskum a inováciu v nariadení (ES) 
č. 1080/2006, pokiaľ ide o Európsky fond regionálneho rozvoja a siedmy rámcový 
program pre výskum a vývoj v mestách a regiónoch, ako aj v členských štátoch a Únii1,

– 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 s rozdelením rizika (RSFF) v polovici trvania,

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

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

– 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 závery Rady EÚ pre konkurencieschopnosť (vnútorný trh, priemysel, 
výskum a kozmický priestor) o priebežnom hodnotení siedmeho rámcového programu 
v oblasti výskumných činností (RP7) vrátane finančného nástroja s rozdelením rizika, 
ktoré prijala na svojom 3074. zasadnutí konanom 9. marca 2011,

– so zreteľom na svoje uznesenie z XXXX o Únii inovácií: transformácia Európy pre svet 

                                               
1 Prijaté texty, P7_TA(2010)0189.
2 Prijaté texty, P7_TA(2010)0401.
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po kríze1,

– so zreteľom na svoje uznesenie z XXXX o priebežnom hodnotení siedmeho programu EÚ 
pre oblasť výskumu, technického rozvoja a demonštračných činností2,

– so zreteľom na článok 48 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre priemysel, výskum a energetiku a stanoviská Výboru 
pre zahraničné veci, Výboru pre rozpočet, Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa, 
Výboru pre regionálny rozvoj, Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka a Výboru 
pre rybné hospodárstvo (A7-0000/2011),

A. keďže na základe preskúmania rozpočtu Európska komisia rozhodla o začatí diskusie 
s cieľom zlepšiť účinnosť financovania výskumu a inovácie na úrovni členských štátov 
a na úrovni EÚ,

B. keďže EÚ stanovila za cieľ zvýšiť výdavky na výskum a vývoj, aby do roku 2020 dosiahli 
3 % HDP EÚ,

C. keďže súčasné trendy ukazujú silný tlak na zmrazenie alebo dokonca zníženie európskeho 
rozpočtu v čase vážnych obmedzení vnútroštátnych verejných rozpočtov a keďže oblasť 
výskumu, vývoja a inovácie je jednou z oblastí, kde európska spolupráca ukázala 
skutočnú pridanú hodnotu, čo poukazuje na potrebu prerozdeliť dostupné zdroje EÚ,

D. keďže v súčasnosti prechádzame hospodárskou a spoločenskou krízou (ktorá veľmi 
rôznorodým spôsobom vplýva na členské štáty EÚ) a keďže výskum, vzdelávanie 
a inovácia predstavujú rozhodujúce nástroje hospodárskej obnovy a tvorby pracovných 
miest, ako aj z hľadiska stanovenia modelu udržateľného rastu pre všetkých,

E. keďže iné regióny a krajiny sveta postupne zvyšujú investície do oblasti výskumu, vývoja 
a inovácie a keďže investície EÚ v tejto oblasti by sa preto mali orientovať na posilnenie 
vedeckej kapacity a zlepšenie celkovej konkurencieschopnosti EÚ,

F. keďže napriek tomu, že EÚ zvýšila financovanie oblasti vývoja, výskumu a inovácie, 
z vedeckého a technologického hľadiska rozvinutejšie členské štáty EÚ naďalej 
spotrebujú najväčšiu časť finančných prostriedkov dostupných v rámci rôznych systémov 
a programov financovania (vrátane projektov veľkého rozsahu), čím sa zachováva 
nedostatočné zastúpenie niektorých členských štátov a európskych regiónov z hľadiska 
prístupu k financovaniu aj účasti na ňom,

G. keďže v EÚ naďalej existujú rozdiely, pokiaľ ide o kapacity financovania výskumu 
a vývoja, priemyselné štruktúry a systémy vyššieho vzdelávania na úrovni členských 
štátov,

H. keďže veľký význam MSP pre hospodárstvo EÚ a zamestnanosť sa neodráža v ich úrovni 
prístupu k finančným prostriedkom EÚ pre výskum, vývoj a inováciu,

                                               
1  Prijaté texty, P7_TA(2011)0000 (A7-0162/2011 – prijme sa na májovej plenárnej schôdzi).
2  Prijaté texty, P7_TA(2011)0000 (A7-0160/2011 – prijme sa na júnovej plenárnej schôdzi).
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1. víta zelenú knihu Európskej komisie vymedzujúcu spoločný strategický rámec 
pre financovanie výskumu a inovácie a domnieva sa, že základom tohto nového 
spoločného strategického rámca by malo byť prepojenie výskumných programov EÚ a jej 
systémov financovania;

2. domnieva sa, že finančné prostriedky a programy EÚ zamerané na výskum a finančné 
prostriedky zo štrukturálnych fondov a z Kohézneho fondu sledujú rozličné ciele a mali 
by zostať oddelené, hoci by sa mali navzájom dopĺňať;

3. upozorňuje, že je dôležité zachovať konvergentné politiky, a žiada Komisiu, aby 
vydláždila cestu k dosiahnutiu excelentnosti pre tie členské štáty a regióny, ktoré sú 
nedostatočne zastúpené v rámcovom programe, a to vytvorením vhodných nástrojov 
s cieľom zintenzívniť spoluprácu medzi členskými štátmi s vysokou účasťou a členskými 
štátmi s nízkou účasťou, ako aj v týchto štátoch výrazne posilniť budovanie ľudských 
kapacít a infraštruktúry;

4. pripomína, že hoci sa špičkové výkony považujú za hlavné všeobecné kritérium 
financovania, treba vziať do úvahy to, ako sa špičkové výkony môžu navzájom líšiť 
v závislosti od druhu účastníka alebo skutočnej povahy výskumného a inovatívneho 
projektu (kritérium pre excelentnosť v prípade výskumnej inštitúcie nie je rovnaké ako 
v prípade individuálneho výskumného pracovníka alebo SME, čo platí aj pre projekty 
základného a aplikovaného výskumu);

5. požaduje lepšie prepojenie výskumných a inovačných stratégii na miestnej, regionálnej, 
vnútroštátnej a európskej úrovni, pričom treba rešpektovať špecifiká rôznych prostredí 
a súčasne posilniť možnosti ich vzájomného dopĺňania sa a spolupráce medzi nimi; je 
presvedčený, že pri tom má kľúčový význam výmena informácií a výsledkov;

Vytváranie nového spoločného strategického rámca

6. zdôrazňuje skutočnosť, že spoločný strategický rámec by mal vychádzať z myšlienky, že 
rozdiely medzi projektmi v oblasti výskumu, vývoja a inovácie, čo sa týka ich povahy 
a rozsahu, popri veľkom počte systémov financovania, by sa mali usporiadať tak, aby bola 
zabezpečená súdržnosť, vzájomné prepojenie a komplementárnosť;

7. je presvedčený, že rôzne úlohy v rámci spoločného strategického programu by sa mali 
riešiť oddelene, ale v úzkom prepojení: Európsky technologický inštitút (EIT) by mal 
pôsobiť hlavne ako sieť znalostných a inovačných spoločenstiev, Rámcový programu pre 
konkurencieschopnosť a inovácie (CIP) by sa mal sústreďovať na svoje prednosti 
pri podporovaní inovatívnych MSP, a teda nemusí byť nutne začlenený do budúceho 
rámcového programu, budúci rámcový program by mal zahŕňať výskum ako celok a 
štrukturálne fondy/Kohézny fond by sa síce mali využívať v úzkej spolupráci, ale 
existovať samostatne;

8. požaduje, aby sa objasnili, zjednodušili a reorganizovali rôzne existujúce programy 
a nástroje EÚ, jasne sa vymedzil celkový systém financovania a v ďalšom finančnom 
období od roku 2014 sa zdvojnásobil rozpočet pre výskumné a inovačné programy EÚ 
(okrem rozpočtu pre štrukturálne fondy a EIB), čo by bola primeraná reakcia na súčasnú 
hospodársku krízu a veľké spoločné výzvy; navrhuje preto nový organizačný model 
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založený na troch rozličných úrovniach financovania a zameraný na stabilitu 
a konvergenciu:

Prvá úroveň: Budovanie kapacít a infraštruktúra

9. Táto úroveň sa vzťahuje na fondy EÚ, ktoré sa spájajú s infraštruktúrou (v 
širšom slova zmysle aj s inštitucionálnou infraštruktúrou) a s budovaním 
kapacít;

10. Systém financovania na tejto úrovni zahŕňa finančné prostriedky poskytované z 
Európskeho inovačného a technologického inštitútu (EIT), časť rámcového 
programu, ktorý sa týka programu Kapacity a iniciatív programu Marie Curie, 
súčastí európskeho financovania veľkých projektov, prístup k pôžičkám EIB (na 
projekty presahujúce 50 miliónov EUR), granty, ktoré sa spájajú s uvedenými 
súčasťami rámcového programu, a spoluprácu so štrukturálnymi fondmi, ktoré 
sa týkajú infraštruktúry;

11. zdôrazňuje potrebu financovať veľké projekty, akými sú napríklad ITER, 
Galileo a Globálne monitorovanie pre životné prostredie a bezpečnosť (GMES), 
mimo rámcového programu a vytvoriť pre ne samostatné rozpočtové riadky, aby 
sa zaručila transparentná a spoľahlivá štruktúra financovania;  navrhuje, aby sa 
čiastočne financovali vydaním dlhopisov na projekty Európskou investičnou 
bankou;

Druhá úroveň: Potenciál a konsolidácia

12. Táto úroveň je priestorom pre celkový výskum, základný a aplikovaný, a pre 
spoločenské a humanitné vedy; koordinujúcimi účastníkmi sú univerzity a 
výskumné centrá/inštitúty, hoci podporovať by sa mala aj účasť priemyselného 
odvetvia;

13. kľúčovými slovami sú tu originálnosť, kvalita a potenciál projektov, a nie len 
možné výsledky z ich uvedenia na trh;

14. Na systém financovania v rámci tejto úrovne sa vzťahuje grantový systém 
rámcového programu EÚ a spolupráca so štrukturálnymi fondmi, ktoré sa týkajú 
výskumu, vývoja a inovácií;

15. pripomína, že Európska rada pre výskum (ERC) sa osvedčila ako úspešná a 
posilňujúca súčasť Európskeho výskumného priestoru (ERA); zdôrazňuje, že je 
potrebné zvýšiť časť rozpočtových prostriedkov venovaných grantom pre 
mladých výskumných pracovníkov a posilniť akcie a iniciatívy programu Marie 
Curie, čím sa podporí mobilita; žiada prijať potrebné opatrenia na riešenie 
neistých pracovných podmienok vedeckých pracovníkov v EÚ s cieľom prilákať 
a udržať výskumných pracovníkov a pripomína, že neisté pracovné podmienky 
(ktoré sa ešte stále vyskytujú najmä u žien) predstavujú prekážku na ceste k 
dosiahnutiu excelentnosti v Európe;

Tretia úroveň: Trh a inovácie pri dosahovaní spoločných cieľov 
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16. táto úroveň je priestorom pre uvádzanie výrobkov a služieb na trh a 
produkovanie verejného bohatstva; inovatívne malé a stredné podniky tu 
zohrávajú kľúčovú úlohu pri vývoji novátorských výrobkov a služieb;

17. uznáva, že zapojeniu malých a stredných podnikov by sa mala venovať osobitná 
pozornosť, aby sa umožnilo využívanie nových myšlienok a príležitostí pružným 
a účinným spôsobom hneď, keď sa objavia, čím sa otvárajú nové možnosti pre 
inovácie;

18. systém financovania na tejto úrovni je pokrytý z finančných prostriedkov EÚ 
súvisiacich s CIP, prístupom k úverovému posilneniu EIF a so špeciálnymi 
úvermi od EIB (hlavne pre projekty do 50 miliónov EUR), ako aj 
prostredníctvom spolupráce so štrukturálnymi fondmi spojenými s podnikaním; 
okrem toho navrhuje vytvorenie nového nástroja financovania, banky EÚ 
pre MSP, ktorá by mala pôsobiť v súčinnosti s národnými kontaktnými miestami 
a finančnými inštitúciami určenými členskými štátmi;

19. domnieva sa, že Európsky výskumný priestor (ERA) by mal značný prospech 
z vytvorenia banky EÚ pre MSP, aby sa posilnila inovačná politika EÚ 
vzťahujúca sa na chýbajúci článok: slabú účasť MSP na programoch EÚ;

20. zdôrazňuje, že na zvýšenie účasti MSP sú potrebné primerané nástroje 
financovania reagujúce na ich špecifiká vrátane zvýšeného rozpätia prípustného 
rizika chýb; v rámci tohto scenára by sa mali zvážiť zvýhodnené úvery, ktoré sa 
v prípade úspechu uhradia okrem administratívnych nákladov;

*****

21. zastáva názor, že všetky inovácie sú založené na výskume a nie každý výskum má za cieľ 
inovácie; domnieva sa preto, že navrhovaná reorganizácia by mala pokrývať celý 
inovačný cyklus od návrhu až po trh vrátane netechnologických, ekologických 
a sociálnych inovácií;

22. pripomína, že veľmi konkurenčný charakter vedeckej, technologickej a inovačnej práce 
a zachovanie schopnosti budovať miestnu vedeckú a inovačnú kapacitu závisia do určitej 
miery od zdvojovania úsilia a roztrieštenosti, bez ktorých by výskum založený 
na spolupráci mohol byť ohrozený;

23. dôrazne nabáda na vykonávanie vzdelávacích programov pre všetkých prípadných 
účastníkov, najmä čo sa týka uplatňovania pravidiel riadenia, a vyzýva Komisiu, aby 
vypracovala kritéria výberu, hodnotenia a posudzovania projektov pri zohľadnení 
predpokladov na dosiahnutie excelentnosti;

Niektoré usmernenia pre nasledujúci rámcový program

24. podporuje posun smerom k prístupu založenému na vedeckých poznatkoch a požaduje 
postoj k účastníkom, ktorý by sa zakladal na dôvere a toleroval by riziko, a to vo všetkých 
fázach systému financovania;
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25. požaduje, aby program spolupráce zostal jadrom rámcového programu, čím sa posilní 
spolupráca v nadnárodnom výskume;

26. požaduje upevnenie multidisciplinárneho výskumu a uznanie sociálneho rozmeru 
výskumu; v tejto súvislosti pripomína, že veľké spoločenské výzvy (ako sú zmena klímy, 
demografické starnutie a udržateľnosť zdrojov) nemožno riešiť iba pomocou technológie, 
a preto európsky výskum v spoločenských a humanitných vedách je rozhodujúci pre ich 
úspešné vyriešenie;

27. požaduje zachovanie rovnováhy medzi projektmi iniciovanými zdola (založené 
na spolupráci) a projektmi iniciovanými zhora (veľké spoločenské výzvy), ako aj 
na podporu menších projektov iniciovaných zdola;

28. požaduje zintenzívnenie medzinárodnej spolupráce účinným budovaním kapacít 
a vytvorením spravodlivých partnerstiev s rozvojovými krajinami s cieľom lepšie riešiť 
celosvetové problémy;

29. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

1. Kontext
Komisia iniciovala zverejnenie zelenej knihy, ktorá sa snaží definovať spoločný strategický 
rámec pre financovanie výskumu po roku 2013. Tento rámec kombinuje európske programy –
konkrétne rámcový program pre výskum (RP), Európsky technologický inštitút (EIT) 
a Rámcový programu pre konkurencieschopnosť a inovácie (CIP) – so štrukturálnymi 
fondmi/Kohéznym fondom zameranými na výskum a inováciu.
Navrhnúť spoločný rámec pre všetky nástroje a programy financovania, napriek rozdielnej 
úrovni financovania a stabilite ich pozície v európskom kontexte, ponúka podľa môjho názoru 
príležitosť na posilnenie Európskeho výskumného priestoru a na navrhnutie prístupu, ktorý 
dokáže toto úsilie účinne prepojiť s jasnou stratégiou zbližovania.
V tejto správe navrhujem reorganizáciu existujúcich systémov a programov s cieľom riešiť 
výzvy, ktorým Európa musí čeliť. Okrem toho sa domnievam, že na riešenie osobitných 
prípadov by sa mala zriadiť nová agentúra, Európska banka pre malé a stredné podniky, 
a mali by sa využívať projektové dlhopisy doplňujúce rámec predložený Komisiou.
Hlavným cieľom predloženého návrhu je stabilita a konvergencia. Žiadna spoločná stratégia 
nemá šancu na úspech, ak každú chvíľu budeme meniť „pravidlá hry“. Nech by sme v 
odpovedi na svoju súčasnú hospodársku a sociálnu situáciu prijali akúkoľvek stratégiu, 
investície do výskumu, vývoja a inovácií nemožno považovať za isté, ak prístup k 
dostupnému európskemu financovaniu zostane aj naďalej ohrozovaný nerovnosťami a 
vnútornou asymetriou.

2. Projekt a jeho podpora

Celkové investície Európy do výskumu, vývoja a inovácií nezodpovedajú jej postaveniu 
najbohatšieho regiónu sveta. Spojené štáty, Japonsko a v tomto ohľade aj krajiny BRIC 
investujú viac. Je pravdou, že celkový objem európskych investícií sa v posledných rokoch 
zvýšil, ale Európu to neurobilo súdržnejšou. Medzi členskými štátmi pretrvávajú veľké 
rozdiely, ktoré sa prejavujú najmä dvoma spôsobmi. Vedecky a technicky najpokročilejšie 
krajiny aj naďalej najviac využívajú celoeurópske programy. Možno to vidieť napríklad zo 
zoznamu päťdesiatich najväčších príjemcov z fondov siedmeho rámcového plánu, z ktorého 
vyplýva, že pokiaľ ide o akademické inštitúcie a priemyselné odvetvia, nové členské štáty a 
okrajové ekonomiky majú nedostatočné zastúpenie, alebo nie sú zastúpené vôbec. 
Po druhé, úroveň investícií je v jednotlivých krajinách nesmierne rozdielna. Hoci je 
deklarovaným európskym cieľom zvýšiť celkové investície na 3 % HDP do roku 2020, iba 6 
krajín v súčasnosti investuje viac než 2 % svojho HDP do výskumu a inovácií (Rakúsko, 
Dánsko, Fínsko, Francúzsko, Nemecko a Švédsko), v 10 krajinách sú investície nižšie než 
1 % HDP a v 11 ďalších sa pohybujú medzi 1 % a 2 %. Ak sú uplatňovaným kritériom 
investície na obyvateľa, krajiny umiestnené najvyššie sú krajinami s najvyššou mierou 
investícií. Podľa tohto meradla by sa niektoré krajiny – napríklad Luxembursko – dostali na 
vrchol rebríčkov, hoci ich investície sú menšieho rozsahu v absolútnom vyjadrení aj ako 
percentuálny podiel na HDP. Nové členské štáty a ekonomiky odľahlých oblastí by sa opäť 
umiestnili v spodnej časti rebríčka.
Vzhľadom na súčasnú situáciu v Európe, keď sa zväčšujú rozdiely, musí byť cieľom priblížiť 
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sa štátom, ktoré majú silnejšie postavenie, a zintenzívniť spoluprácu. Na tento účel musí v 
spoločnom rámci zohrávať doplnkovú úlohu financovanie súdržnosti, ktoré by sa však 
naďalej malo považovať za osobitnú položku.
Prístup navrhovaný v tejto správe má za cieľ zabezpečiť, aby spoločný rámec umožnil, že 
znalosti sa nebudú chápať tak úzko, t. j. iba ako potenciálne obchodovateľné aktívum, a že sa 
tak nebude zanedbávať ich význam pre verejné blaho. Samozrejmým predpokladom by malo 
byť to, že inovácie nevyplývajú výhradne z výskumu, ako aj to, že výskum nemusí vždy 
vyústiť do inovácií. Je potrebné vytvoriť základ pre spojenie dostupných zdrojov tak, aby sa 
dospelo k rámcu, ktorý bude zameraný na súdržnosť vo vzťahoch vytvorených medzi zdrojmi 
financovania a povahou a rozsahom projektov. Treba zohľadniť a preskúmať aj sociálny 
rozmer a dosah výskumu a inovácií, pretože nemôžeme účinne pôsobiť, ak nepoznáme 
cieľové spoločnosti.

Bez ohľadu na náš názor na priemyselný projekt ako taký je Airbus príkladom, keď sa 
dimenzia Európy prejavila výrazne silnejšie v oblastiach, o ktorých tu diskutujeme. Tento 
vysoko inovatívny, dlhodobý projekt kombinuje rozličné zdroje a v celosvetovom kontexte sa 
osvedčil ako úspešný. Úspech prepracovania, ktorý navrhuje Komisia, bude závisieť od 
schopnosti prepojiť projekty opísaného druhu s projektmi iných typov koncipovanými na inej 
úrovni, pričom by sa zabezpečila čo najväčšia spolupráca bez toho, aby sa ignorovali alebo 
zmazali charakteristické miestne alebo regionálne a národné črty.

3. Efekt samolepiaceho lístka („post-it“) 

V roku 1968 vyvinul Spencer Silver osobitný druh opätovne použiteľného lepidla, ktoré lepilo 
bez toho, aby zanechávalo stopy. Práve tieto vlastnosti však boli dôvodom neúspechu 
produktu. Počas piatich rokov sa Silver bezvýsledne pokúšal preukázať výhody svojho 
vynálezu. Až v roku 1974 sa člen kostolného zboru Art Fry rozhodol začať používať 
„bezcenné“ lepidlo vynájdené jeho priateľom, pretože ho už nebavilo, že z jeho spevníka 
zakaždým vypadávali záložky, keď ho chcel otvoriť na želanej strane. Vynález Spencera 
Silvera sa začal predávať ako produkt až v roku 1977 a o rok neskôr sa presadil na trhu. Dnes 
už vieme, čo sú lístky „post-it“ a aký majú úspech. Trvalo to však desať rokov. Príklad „post-
it“ jasne ukazuje, že nemôžeme financovať len inovácie či projekty, ktoré ponúkajú zaručený 
okamžitý úspech.

Preto je tak dôležité vedieť jasne rozlišovať medzi povahou podpory a projektov, t. j. či treba 
podporovať siete a projekty, ktorých cieľom je posilniť infraštruktúru, ktorú je potrebné 
konsolidovať, a pre ktoré už existujú podporné systémy, alebo či treba podporovať budovanie 
kapacít alebo výskumné projekty. Práve vďaka tejto schopnosti rozlišovať môžeme jednotlivé 
časti spájať do strategicky súdržného celku. Uvedený príklad takisto poukazuje na potrebu 
uvažovať o spoločnom úsilí, ktoré presahuje krátkodobý a strednodobý horizont.

Pokrok smerujúci k excelentnosti v každom zmysle tohto slova – ktorej kritériá závisia od 
zúčastnených aktérov – nebude možný, ak sa nevyčlenia nevyhnutné zdroje (preto je potrebné 
výrazne zvýšiť objem investičných potrieb) a neprijmú rozhodné kroky na zjednodušenie 
postupov a zníženie nákladov na byrokraciu a režijných nákladov. V dôsledku pretrvávajúcich 
problémov sa často stáva, že sa oceňuje dokonalé znenie návrhov namiesto dokonalosti 
samotných návrhov. V záujme rozšírenia geografickej rozmanitosti a škály účastníkov 
európskych programov je teda nevyhnutné splniť dve uvedené podmienky.  V tomto smere 
však nie je možné dosiahnuť pokrok ani vtedy, ak nezohľadníme veľké množstvo vedeckých 
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disciplín, rôznorodú povahu inovácií, priestor pre originalitu a v prípade potreby aj možnosť 
zlyhania, sociálnu úlohu vedy a inovácií a čas, ktorý sa má poskytnúť na potrebnú 
konsolidáciu, v závislosti od typu a rozsahu daných projektov.
Nakoniec je dôležité poskytnúť prostriedky na dosiahnutie rovnováhy medzi projektmi, ktoré 
majú reagovať na hlavné spoločenské výzvy, a projektmi realizovanými „zdola nahor“ tak, 
aby sa poskytol priestor pre zvedavosť, ktorá zohráva pri konsolidácii vedeckej činnosti 
zásadnú úlohu. Príklad lístkov „post-it“ nám má takisto pripomenúť, že aj keď uplatnenie na 
trhu nemusí byť konečným cieľom vytvárania vedomostí, jedinečné trhové príležitosti sa 
niekedy môžu naskytnúť celkom neočakávane.

4. Súčasná Európa

Cieľom tejto správy je pokúsiť sa reorganizovať súčasné systémy a programy a umožniť nové 
systémy v záujme vytvorenia stratégie, ktorá by bola pre zúčastnené strany celkovo 
prospešná. Výskum a inovácie by sa mali považovať za absolútne nevyhnutné pre 
konsolidáciu každej stratégie rastu, ktorá má byť udržateľná a inkluzívna. Príslušný záväzok 
je osobitne dôležitý vzhľadom na súčasnú hospodársku a sociálnu krízu.
Posilnenie konvergencie a konsolidácia svetovej konkurencieschopnosti EÚ – ktorá by mala 
byť založená na modeli spolupráce – patria medzi prostriedky, ktorými sa má dosiahnuť 
hospodárske oživenie a vytvoriť model rozvoja založený na udržateľnom raste a vytváraní 
pracovných miest.
V súčasnej Európe je veľa rozdielov, pokiaľ ide o vedecké a technologické kapacity a 
štruktúru priemyslu jednotlivých krajín. Existuje však jedna spoločná črta: najväčšiu časť 
európskeho priemyslu, ktorá najväčšmi prispieva k zamestnateľnosti, predstavujú malé a 
stredné podniky. Z tohto dôvodu sa v ostatných rokoch zvýšil počet opatrení, ktoré sa zaviedli 
s cieľom zabezpečiť ich širšie zapojenie. Toto znásobenie však nemalo želaný výsledok, čo je 
jednou zo slabín súčasného návrhu. Do určitej miery je toto nedostatočné zapojenie spôsobené 
skutočnosťou, že existujúce systémy sú vhodnejšie pre akademické inštitúcie a veľké 
spoločnosti. Je preto potrebné zabezpečiť, aby sa v rámci súčasných systémov a programov 
nezaobchádzalo rovnako s javmi, ktoré sú svojou povahou odlišné. S týmto cieľom som 
navrhla trojstupňový model uvedený v tejto schéme:
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Napríklad v prípade akademickej inštitúcie sa výsledky projektu merajú počtom publikácií 
alebo citácií či uznaním vedeckými partnermi, zatiaľ čo v prípade malého alebo stredného 
podniku sa pojem „výsledok“ prejavuje skôr v schopnosti zaviesť výrobok alebo službu na 
trhu.
V krátkosti je cieľom uvedeného modelu umožniť, aby existujúce programy a systémy 
fungovali účinnejšie v spojení s novými systémami a aby sa odstránila súčasná nerovnosť, 
pokiaľ ide o prístup a účasť.

Slovami, ktorými by sa mohli zhrnúť návrhy obsiahnuté v tejto správe, sú: súdržnosť 
a komplexnosť európskeho systému výskumu a inovácií, ktorý zahŕňa každú sféru od 
univerzít až po trh, a zároveň umožnenie účinnejšej účasti občanov a aktérov, ktorí sa tradične 
takéhoto procesu nezúčastňovali, transparentnosť a stanovenie jasných pravidiel.


