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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o zeleni knjigi: Spremeniti izzive v priložnosti: na poti k skupnemu strateškemu okviru 
za financiranje raziskav in inovacij v EU
(2011/XXXX(INI))

Evropski parlament,

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

– ob upoštevanju zelene knjige Komisije z naslovom Spremeniti izzive v priložnosti: na poti 
k skupnemu strateškemu okviru za financiranje raziskav in inovacij v EU 
(KOM(2011)0048),

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 20. maja 2010 o uresničevanju sinergij med sredstvi 
za raziskave in inovacije iz Uredbe (ES) št. 1080/2006 o Evropskem skladu za regionalni 
razvoj ter Sedmim okvirnim programom za raziskave in razvoj v mestih in regijah ter 
državah članicah in Uniji1,

– ob upoštevanju poročila z naslovom Na poti k organizaciji za pionirske raziskave 
svetovnega merila – pregled struktur in mehanizmov Evropskega raziskovalnega sveta, ki 
ga je strokovna skupina pripravila 23. julija 2009,

– ob upoštevanju poročila neodvisne strokovne skupine o vmesni oceni Sklada za 
financiranje na osnovi delitve tveganja z dne 31. julija 2010,

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

– ob upoštevanju končnega poročila strokovne skupine o vmesni oceni sedmega okvirnega 
programa z dne 12. novembra 2010,

– 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 sklepov 3074. zasedanja Sveta Evropske unije za konkurenčnost (notranji 
trg, industrija, raziskave in vesolje) z dne 9. marca 2011 o vmesni oceni sedmega 
okvirnega programa za raziskave (7OP), skupaj s skladom za financiranje na osnovi 
delitve tveganja,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne XXXX o Uniji inovacij: preoblikovanje Evrope za 

                                               
1 Sprejeta besedila, P7_TA(2010)0189.
2 Sprejeta besedila, P7_TA(2010)0401.



PE464.836v01-00 4/12 PR\866690SL.doc

SL

obdobje po krizi1,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne XXXX o vmesnem pregledu 7. okvirnega programa 
za raziskave, tehnološki razvoj in predstavitev2,

– ob upoštevanju člena 48 svojega poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za industrijo, raziskave in energetiko ter mnenj Odbora za 
zunanje zadeve, Odbora za proračun, Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov, 
Odbora za regionalni razvoj, Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja ter Odbora za 
ribištvo (A7-0000/2011),

A. ker se je Evropska komisija na podlagi pregleda proračuna odločila, da sproži razpravo za 
izboljšanje učinkovitosti financiranja raziskav in inovacij na nacionalni ravni in na ravni 
EU,

B. ker je EU določila cilj, da je treba do leta 2020 porabo za raziskave in razvoj povečati na 
3 % BDP EU,

C. ker je iz sedanjega trenda razviden velik pritisk za zamrznitev ali celo zmanjšanje 
evropskega proračuna, ki je povezan z obdobjem hudih omejitev za nacionalne proračune, 
in ker so raziskave, razvoj in inovacije eno od področij, na katerih se je pokazala prava 
dodana vrednost evropskega sodelovanja, iz česar je razvidna potreba po prerazporeditvi 
razpoložljivih sredstev EU,

D. ker prestajamo gospodarsko in socialno krizo (ki zelo različno vpliva na države članice 
EU) in ker so raziskave, izobraževanje in inovacije bistveni instrumenti za oživitev 
gospodarstva in ustvarjanje delovnih mest, pa tudi za opredelitev trajnostnega in 
vključujočega modela rasti,

E. ker druge regije in države sveta vedno več vlagajo v raziskave, razvoj in inovacije ter bi 
morale biti zato naložbe EU na tem področju usmerjene v krepitev znanstvenih 
zmogljivosti in izboljšanje splošnih konkurenčnih sposobnosti EU,

F. ker se financiranje EU za raziskave, razvoj in inovacije sicer povečuje, vendar največji del 
razpoložljivih sredstev v okviru različnih shem in programov financiranja (vključno z 
obsežnimi projekti) še vedno dobijo znanstveno in tehnološko naprednejše države članice 
EU, zaradi česar ostajajo nekatere države članice in evropske regije slabše zastopane glede 
dostopa do financiranja, pa tudi udeležbe,

G. ker so znotraj EU še vedno neenakosti glede nacionalnih ravni financiranja raziskav in 
razvoja, industrijskih struktur in sistemov visokošolskega izobraževanja,

H. ker se velik pomen malih in srednjih podjetij za gospodarstvo in zaposlovanje v EU ne 
odraža v ravni njihovega dostopa do evropskih sredstev za raziskave, razvoj in inovacije,

1. pozdravlja zeleno knjigo Komisije, ki opredeljuje skupni strateški okvir za financiranje 

                                               
1  Sprejeta besedila, P7_TA(2011)0000 (A7-0162/2011 – predvidoma sprejeto na majskem zasedanju).
2  Sprejeta besedila, P7_TA(2011)0000 (A7-0160/2011 – predvidoma sprejeto na junijskem zasedanju).
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raziskav in inovacij, ter meni, da bi bilo treba v novem jedru tega okvira opredeliti 
raziskovalne programe in sheme financiranja EU;

2. meni, da imajo raziskovalni skladi in programi ter strukturni skladi in kohezijski sklad 
različne cilje in morajo zato ostati ločeni, čeprav se morajo dopolnjevati;

3. opozarja, da je pomembno ohraniti konvergenčne politike, ter poziva Komisijo, naj utrdi 
pot k odličnosti za tiste države članice in regije, ki so v okvirnem programu premalo 
zastopane, in sicer z razvojem ustreznih instrumentov za okrepitev sodelovanja med 
državami članicami z močno udeležbo in tistimi s šibkejšo udeležbo, ter naj v slednjih 
bistveno okrepi gradnjo kadrovskih zmogljivosti ter infrastrukturo;

4. opozarja, da odličnost sicer velja za glavno splošno merilo financiranja, vendar je treba 
upoštevati, da se narava odličnosti razlikuje glede na vrsto udeleženca ali naravo 
raziskovalnega in inovacijskega projekta (merilo odličnosti za raziskovalno ustanovo ni 
enako kot za posameznega raziskovalca ali za mala in srednja podjetja, razlikuje se pa tudi 
med temeljnimi in uporabnimi projekti);

5. poziva k boljšemu razlikovanju v opredelitvi med lokalnimi in regionalnimi, nacionalnimi 
in evropskimi raziskovalnimi in inovacijskimi strategijami, pri čemer je treba spoštovati 
posebnosti različnih okolij, obenem pa povečati možnosti za komplementarnost in 
sodelovanje med njimi; meni, da je pri tem bistvena izmenjava informacij in rezultatov;

Na poti k novemu skupnemu strateškemu okviru

6. poudarja, da bi morala biti v jedru skupnega strateškega okvira ideja, da je treba različno 
naravo in obseg raziskovalnih, razvojnih in inovacijskih projektov, skupaj z 
raznovrstnostjo shem financiranja, organizirati tako, da bo poskrbljeno za skladnost, 
opredelitve in komplementarnost;

7. je prepričan, da je treba različne naloge znotraj skupnega strateškega okvira obravnavati 
posebej, vendar ob natančnem upoštevanju opredelitve: Evropski tehnološki inštitut naj 
deluje predvsem kot mreža skupnosti znanja in inovacij, okvirni program za 
konkurenčnost in inovativnost pa naj se osredotoči na njegovo moč pri podpiranju 
inovativnih malih in srednjih podjetij ter ga zato ni nujno treba vključiti v naslednji 
okvirni program; naslednji okvirni program naj obravnava raziskave kot celoto; strukturne 
sklade in kohezijski sklad pa je treba uporabiti ob tesnejšem sodelovanju, vendar morajo 
ostati ločeni;

8. poziva k pojasnitvi, poenostavitvi in reorganizaciji različnih sedanjih programov in 
instrumentov EU, k jasni opredelitvi splošnega sistema financiranja ter k podvojitvi 
proračuna za raziskovalne in inovacijske programe EU za naslednje finančno obdobje od 
leta 2014 (z izjemo proračuna za strukturne sklade in Evropsko investicijsko banko), saj bi 
bil to primeren odziv na sedanjo gospodarsko krizo in na velike skupne izzive; zato 
predlaga nov organizacijski model, temelječ na treh različnih ravneh financiranja, 
katerega cilj bosta stabilnost in konvergenca;
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Prva raven: Gradnja zmogljivosti in infrastruktura

9. ta raven zajema sredstva EU za infrastrukturo (v širšem smislu, sem sodi tudi 
institucionalna infrastruktura) in gradnjo zmogljivosti;

10. shema financiranja na tej ravni zajema sredstva iz Evropskega tehnološkega 
inštituta, del okvirnega programa za program Zmogljivosti in pobude Marie 
Curie, evropski del financiranja za obsežne projekte, dostop do posojil Evropske 
investicijske banke (ki krijejo projekte, večje od 50 milijonov EUR), nepovratna 
sredstva, povezana z zgoraj omenjenimi deli okvirnega programa, in sodelovanje 
s strukturnimi skladi za infrastrukturo;

11. poudarja, da je treba obsežne projekte, kot so reaktor ITER, Galileo in globalni 
nadzor okolja in varnosti (GMES) financirati zunaj okvirnega programa, in sicer 
z oblikovanjem ločenih proračunskih vrstic zanje, s čimer bi zagotovili 
pregledno in zanesljivo strukturo financiranja; predlaga, naj se ti projekti deloma 
financirajo z izdajo projektnih obveznic Evropske investicijske banke;

Druga raven: Potencial in konsolidacija

12. ta raven je namenjena splošnim temeljnim in uporabnim raziskavam, 
družboslovju in humanistiki; udeleženci koordinacije so univerze in raziskovalni 
centri/inštituti, čeprav bi morali k sodelovanju spodbuditi tudi industrijski 
sektor;

13. tu so ključne besede izvirnost, kakovost in potencial projektov, ne pa samo 
morebitni rezultati na trgu;

14. shemo financiranja na tej ravni krije sistem nepovratnih sredstev EU v okvirnem 
programu ob sodelovanju s strukturnimi skladi za raziskave, razvoj in inovacije;

15. opominja, da se je Evropski raziskovalni svet izkazal za uspešno prvino 
evropskega raziskovalnega prostora in ga še krepi; poudarja, da je treba povečati 
delež proračuna, namenjenega nepovratnim sredstvom za mlade raziskovalce, ter 
okrepiti dejavnosti in pobude Marie Curie in s tem okrepiti mobilnost; poziva k 
izvajanju potrebnih ukrepov za spoprijemanje z negotovim položajem 
znanstvenih delavcev v EU, s čimer bi pritegnili in obdržali raziskovalce, ob 
čemer je treba upoštevati, da prav negotove delovne razmere (ki so še vedno v 
največji meri značilne za ženske) onemogočajo, da bi Evropa dosegla odličnost;

Tretja raven: Trg in inovacije za skupne cilje 

16. ta raven je namenjena trženju proizvodov in storitev ter ustvarjanju javne 
blaginje; pri tem imajo osrednjo vlogo mala in srednja podjetja, saj razvijajo 
nove proizvode in storitve;

17. se zaveda, da je treba udeležbi malih in srednjih podjetij nameniti posebno 
pozornost, da se jim na prožen in učinkovit način omogoči uporaba novih 
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zamisli in priložnosti, saj to odpira nove poti za inovacije;

18. shemo financiranja za to raven krijejo sredstva EU v povezavi s programom za 
konkurenčnost in inovacije, pa tudi z dostopom do možnosti za izboljšanje 
kreditne kvalitete pri Evropskem investicijskem skladu in do posebnih posojil 
pri Evropski investicijski banki (predvsem za kritje projektov, vrednih do 
50 milijonov EUR) ter v sodelovanju s strukturnimi skladi za podjetništvo; poleg 
tega predlaga oblikovanje novega instrumenta financiranja – banko EU za mala 
in srednja podjetja, ki bi se morala pri delovanju usklajevati z nacionalnimi 
kontaktnimi točkami in finančnimi institucijami, ki bi jih imenovale države 
članice;

19. je prepričan, da bi evropskemu raziskovalnemu prostoru močno koristilo 
oblikovanje investicijske banke EU za mala in srednja podjetja, s čimer bi 
okrepili inovacijsko politiko EU in zajeli manjkajoči člen – premajhno udeležbo 
malih in srednjih podjetij v programih EU;

20. poudarja, da so za večjo udeležbo malih in srednjih podjetij potrebni ustrezni 
instrumenti financiranja, ki bodo prilagojeni njihovim posebnostim, med drugim 
večje dopustno tveganje napake; po tem scenariju bi morali razmisliti o 
„mehkih“ posojilih, ki bi jih prejemniki vrnili v primeru uspeha, vendar brez 
upravnih stroškov;

*****

21. meni, da ne izvirajo vse inovacije iz raziskav, pa tudi, da inovacije niso cilj vseh raziskav; 
zato meni, da bi morala predlagana reorganizacija pokriti ves inovacijski ciklus, od 
zasnove do trga, vključno z netehnološkimi, ekološkimi in socialnimi inovacijami;

22. opominja, da sta izredno tekmovalna narava znanstvenega, tehnološkega in inovacijskega 
dela ter ohranjanje lokalne gradnje znanstvenih in inovacijskih zmogljivosti odvisna od 
določene stopnje podvajanja in razdrobljenosti, saj brez tega sodelovalne raziskave ne bi 
bile mogoče;

23. močno spodbuja izvajanje programov za usposabljanje vseh morebitnih udeležencev, 
zlasti o izvajanju pravil upravljanja, in poziva Komisijo, naj razvije merila za izbiro, 
vrednotenje in ocenjevanje projektov, pri čemer naj upošteva utrjevanje poti k odličnosti;

Nekaj smernic za naslednji okvirni program

24. zagovarja premik k pristopu na podlagi znanosti in poziva k pristopu na podlagi zaupanja 
in s sprejemljivim ozračjem glede tveganja za vse udeležence in v vseh fazah sistema 
financiranja;

25. poziva, naj bo program sodelovanja v osrčju okvirnega programa, saj krepi sodelovalne 
nadnacionalne raziskave;

26. poziva h konsolidaciji večdisciplinarnih raziskav in priznanju njihove socialne 
razsežnosti; ob tem želi spomniti, da velikih družbenih izzivov (na primer glede 
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podnebnih sprememb, staranja prebivalstva in trajnosti virov) ne moremo reševati samo s 
tehnološkim odzivanjem, zato so evropske družboslovne in humanistične raziskave 
poglavitno orodje za uspešno spoprijemanje z njimi;

27. poziva k ravnovesju med projekti od spodaj navzgor (sodelovalnimi) in projekti od zgoraj 
navzdol (veliki družbeni izzivi), pa tudi k večjemu omogočanju manjših projektov od 
spodaj navzgor;

28. poziva, naj se z učinkovito okrepitvijo gradnje zmogljivosti poglobi mednarodno 
sodelovanje in vzpostavijo pravična partnerstva z državami v razvoju, da bi bolje reševali 
svetovne izzive;

29. naroči svojemu predsedniku, da to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji.
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OBRAZLOŽITEV

1. Ozadje
Komisija je prevzela pobudo in objavila zeleno knjigo, s katero želi določiti skupni strateški 
okvir za financiranje raziskav in inovacij po letu 2013, in sicer s kombiniranjem evropskih 
programov (zlasti raziskovalnega okvirnega programa, Evropskega tehnološkega inštituta in 
okvirnega programa za konkurenčnost in inovacije) ter financiranja iz strukturnih 
skladov/kohezijskega sklada, dodeljenega za raziskave in inovacije.
Predlog skupnega okvira, ki bi obsegal vse finančne sheme in programe kljub neenakostim v 
financiranju in trdnosti njihovih stališč v evropskem kontekstu, po mojem mnenju ponuja 
priložnost, da se okrepi evropski raziskovalni prostor in pripravi pristop, s katerim bi se ta 
konsolidacija učinkovito zasidrala v jasno strategijo zbliževanja.
V tem poročilu predlagam preureditev obstoječih shem in programov, zato da bi se Evropa 
lahko soočila z nastalimi izzivi. Menim tudi, da bi bilo treba za obravnavo specifičnih 
primerov ustanoviti novo agencijo – investicijsko banko za evropska mala in srednja podjetja 
– in projektne obveznice, ki bi jih uporabljali za dopolnitev okvira Komisije.
Glavna cilja takšnega pristopa bi bila stabilnost in konvergenca. Vsaka skupna strategija je 
obsojena na neuspeh, če bomo ves čas prestavljali svojo „tarčo“. Dokler dostop do 
razpoložljivih evropskih skladov zaznamujejo neenakosti in notranja neenakomernost, 
investicij v raziskave, razvoj in inovacije ne bi smeli jemati z gotovostjo ne glede na 
strategijo, sprejeto v odziv na sedanje gospodarske in socialne razmere.

2. Struktura in njena podpora

Skupne naložbe v raziskave, razvoj in inovacije v Evropi ne sovpadajo z njenim statusom 
najbogatejše regije na svetu. Združene države, Japonska in tudi države BRIK vlagajo v veliko 
večjem obsegu. Skupni znesek evropskih investicij se je v zadnjih letih res povečal, vendar to 
Evrope ni bolj povezalo. Velika neenakost držav članic se kaže na dveh glavnih področjih. 
Prvič, znanstveno in tehnološko naprednejše države imajo še naprej največ koristi od 
vseevropskih programov. Dokaz za to je na primer seznam največjih 50 prejemnikov sredstev 
sedmega okvirnega programa, ki je pokazatelj še vedno obstoječe nezadostne zastopanosti, če 
ne popolne izključenosti novih držav članic in obrobnih gospodarstev, ko gre za akademske 
ustanove in industrijo. Drugič, naložbe se od države do države izredno razlikujejo. Čeprav je 
napovedani cilj Evrope povišati splošne naložbe na 3 % BDP do leta 2020, samo šest držav 
vlaga več kot 2 % lastnega BDP v raziskave in inovacije (Avstrija, Danska, Finska, Francija, 
Nemčija in Švedska), v desetih državah se vlaga manj kot 1 % BDP, v preostalih 11 pa med 
1 % in 2 %. Pri merilu naložbe na prebivalca najvišje kotirajo države z najvišjo stopnjo 
investicij. Po tem merilu so nekatere države, kot na primer Luksemburg, v samem vrhu, 
čeprav so njihove naložbe tako v absolutnem smislu kot v deležu BDP bolj skromne. Nove 
države članice in obrobna gospodarstva so spet na samem dnu.
Glede na sedanje stanje v Evropi, kjer se neenakosti še povečujejo, bi se morali približati 
tistim na močnejšem položaju in povečati sodelovanje. Zato mora imeti kohezijski sklad v 
skupnem okviru dopolnilno vlogo, čeprav ga je še vedno treba obravnavati kot ločeno enoto.

Namen pristopa, predlaganega v tem poročilu, je zagotoviti, da skupnega okvira znanja ne bi 
obravnavali ozkogledno, tj. le kot potencialno tržno finančno premoženje, zanemarili pa bi 



PE464.836v01-00 10/12 PR\866690SL.doc

SL

njegov pomen za javno dobro. Predpostavlja se torej, da inovacije ne izhajajo v celoti iz 
raziskav, tako kot tudi raziskave niso vedno povezane z inovacijami. Treba je zagotoviti 
podlago, s katero bi povezali razpoložljive vire z upoštevanjem okvira za vzpostavljanje 
skladnosti v odnosih med viri financiranja ter naravo ter obsegom projektov. Prav tako je 
treba upoštevati in preučiti družbeno razsežnost ter vpliv raziskav in inovacij glede na to, da 
naše delovanje zaradi neseznanjenosti z družbami, ki so jim namenjene, ne more biti 
učinkovito.
Ne glede na to, kaj si mislimo o industrijskem projektu kot takem, se je v primeru Airbusa na 
obravnavanem področju Evropa izkazala za veliko močnejšo. Tukaj gre za visokoinovativen 
dolgotrajen projekt, ki združuje raznovrstne vire in se je v splošnem kontekstu uspel uveljaviti 
kot zgodba o uspehu.  Uspeh preureditve, ki jo je predlagala Komisija, bo odvisen od 
sposobnosti, da se uskladijo prej omenjeni projekti z drugimi projekti drugačnega obsega in 
da se s tem poveča sodelovanje, pri čemer ne smemo spregledati ali izbrisati posebnih 
lokalnih, regionalnih in narodnih značilnosti.

3. Zgled samolepilnih lističev („post-it effect“)

Leta 1968 je Spencer Silver izumil posebne lepilne lističe za večkratno uporabo, ki ne puščajo 
sledi. Ravno zaradi teh lastnosti izdelek ni bil uspešen. Naslednjih pet let se je Silver zaman 
trudil dokazati prednosti svojega izuma. Šele leta 1974 se je njegov prijatelj Art Fry, ki je pel 
v cerkvenem zboru, odločil, da začne uporabljati te „neuporabne“ lističe, ker je bil sit tega, da 
so mu iz pesmarice vsakič, ko jo je odprl na želeni strani, padali knjižni označevalci. Silverjev 
izum je prišel v prodajo šele leta 1977 in se je na trgu uveljavil le leto pozneje. Zdaj vsi 
poznamo samolepilne lističe in njihov uspeh, vendar je do njega prišlo šele po desetih letih. Iz 
zgleda samolepilnih lističev je jasno razvidno, da financiranje ne sme biti omejeno na 
inovacije in projekte, ki zagotavljajo takojšen uspeh.
Zato je ključnega pomena, da se vzpostavijo jasne razmejitve med vrsto podpore in projekti. 
Treba je določiti, ali naj podporo dobijo mreže in projekti za krepitev infrastrukture, potrebne 
konsolidacije, ki že imajo sisteme podpore, ali projekti za gradnjo zmogljivosti ali 
raziskovalni projekti. Zmožnost takega razlikovanja omogoča združitev posameznih delov v 
strateško povezano celoto. Zgornji zgled prav tako prikazuje, da poleg kratko- in 
srednjeročnih potrebujemo tudi dolgoročna skupna prizadevanja.
Napredek k odličnosti v vsakem pomenu izraza – merila so odvisna tega, katere dejavnike 
upoštevamo – bo možen samo, če zagotovimo potrebna sredstva (zato je treba znatno povečati 
obseg naložb) in sprejmemo odločne korake za poenostavitev postopkov in zmanjšanje 
administrativnih postopkov ter stroškov. Zaradi nenehnih težav se pogosto zgodi, da so 
nagrajeni dobro ubesedeni predlogi in ne predlogi, ki so dobri sami po sebi. Zgornja pogoja 
morata tako biti izpolnjena, da se povečata geografska raznolikost in krog udeležencev v 
evropskih programih. Poleg tega je napredek v to smer možen le ob upoštevanju številčnosti 
znanstvenih disciplin, raznolikosti inovacij, prostora za izvirnost, in, če je potrebno, možnosti 
neuspeha, vloge znanosti in inovacij v družbi ter časa za potrebno konsolidacijo, odvisno od 
vrste in obsega vključenih projektov. 
Nujno je tudi treba zagotoviti način za uskladitev projektov, namenjenim reševanju velikih 
družbenih izzivov, in projektov od spodaj navzgor, tako da bo ostal prostor za radovednost, ki 
ima ključno vlogo pri konsolidaciji znanstvene dejavnosti. Zgled samolepilnih lističev nas 
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tudi spominja na dejstvo, da trg sicer ni končni cilj pridobivanja znanja, vendar se včasih 
nepričakovano pojavijo odlične tržne priložnosti.

4. Današnja Evropa

Cilj tega poročila je poskus reorganizacije obstoječih shem in programov ter zagotavljanje 
novih shem za oblikovanje strategije v splošno korist zainteresiranih strani. Raziskave in 
inovacije je treba obravnavati kot osnovni pogoj za konsolidacijo vsakršne trajnostne in 
vključujoče strategije rasti. Tovrstna zaveza je zlasti pomembna zaradi sedanje gospodarske 
in socialne krize.

Krepitev konvergence in konsolidacija globalne konkurenčnosti EU, ki bi morala temeljiti na 
modelu sodelovanja, sta dva od načinov za oživitev gospodarstva in nastanek razvojnega 
modela na osnovi trajnostne rasti in ustvarjanja delovnih mest. 
V današnji Evropi obstajajo številne razlike med znanstvenimi in tehnološkimi zmogljivostmi 
ter industrijskimi strukturami posameznih držav. Vendar obstaja ena skupna značilnost: mala 
in srednja podjetja predstavljajo največji delež evropske industrije, ki prispeva večino 
delovnih mest. V zadnjih letih je zato je steklo več postopkov, da bi zagotovili večjo udeležbo 
teh podjetij. Povečanje njihovega števila ni imelo želenega učinka, kar je ena od 
pomanjkljivosti sedanjega okvira. Do majhne udeležbe je do neke mere prišlo zaradi 
obstoječih shem, ki bolj ustrezajo akademskim ustanovam in velikim podjetjem. Treba je torej 
zagotoviti, da stvari, ki so po definiciji različne, v obstoječih shemah in programih ne bodo 
obravnavane, kot da bi bile enake. V ta namen sem predlagala troslojni model, prikazan v 
spodnjem diagramu.
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Na primer, pri akademskih ustanovah se rezultati projekta merijo s številom objav, citiranj ali 
priznanj kolegov, medtem ko pri malih in srednjih podjetjih koncept „rezultata“ bolj ustreza 
sposobnosti dati proizvod ali storitev na trg.

Na kratko, cilj zgornjega modela je, da se omogoči bolj učinkovito delovanje obstoječih 
programov in shem skupaj z novimi shemami in zgladijo obstoječe neenakosti pri dostopu in 
sodelovanju.
Skladnost in izčrpnost evropskega raziskovalnega in inovacijskega sistema, ki pokriva vsa 
področja, od univerz do trga, in omogoča bolj dejavno vključevanje državljanov in tistih, ki so 
običajno ostali izven procesa, preglednost ter določanje jasnih pravil: vse to so izrazi, ki 
povzemajo predloge v tem poročilu.


