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NÁVRHY

Výbor pro regionální rozvoj vyzývá Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku jako příslušný 
výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. zdůrazňuje význam výzkumu a rozvoje s cílem řešit hlavní výzvy, jimž musí Evropská 
unie čelit, zejména v rámci strategie EU 2020; připomíná, že politika soudržnosti široce 
přispívá k financování výzkumných a rozvojových činností v regionech;

2. vítá návrhy Komise týkající se zjednodušení administrativních požadavků na složitá a 
nákladná výběrová řízení a provádění rámcových programů pro výzkum, zejména 
postupné zavedení financování na základě dosažených výsledků a zavedení paušálních 
částek pro zaměstnance podílející se na příslušných projektech; navrhuje, aby bylo 
přehodnoceno tzv. pravidlo „jednoho projektu na jedno téma“, a vybízí k zavedení 
pružnějšího tematického přístupu zdola nahoru s cílem urychlit proces vedoucí k realizaci 
inovativních myšlenek; zdůrazňuje však, že v důsledku nepředvídatelnosti výsledků, která 
je výzkumu vlastní, mají hodnotu rovněž projekty, jejichž výsledky nejsou předem jasně 
známy; připomíná rovněž, že by mělo být jasné, jak interpretovat pravidla kontroly s 
cílem jasně rozlišit možné odchylky od vědomých podvodů;

3. vítá současné úvahy evropských orgánů o nezbytném zjednodušení politiky regionálního 
rozvoje s cílem dosáhnout větší transparentnosti, lepší dostupnosti pro finančně slabé 
účastníky, lepší účinnosti a posílení právní jistoty pro příjemce; domnívá se, že osvědčené 
postupy vyplývající z tohoto procesu mohou být použity na zjednodušení provádění 7. 
rámcového programu pro výzkum a vývoj;

4. zdůrazňuje, že aby měli příjemci přístup k projektům v oblasti výzkumu a inovací, musí 
mít vynikající technické schopnosti a velmi dobrou znalost správních a finančních 
postupů, a proto je tento přístup velmi obtížný pro menší žadatele, jako jsou MSP a malá 
výzkumná zařízení nacházející se v okrajových regionech; připomíná, že přibližně 90 % 
podniků v Evropě jsou MSP a že je proto nezbytné zajistit jejich účinné zapojení do 
využívání prostředků 7. rámcového programu;

5. je toho názoru, že rozdílné nástroje Evropské unie pro soudržnost, výzkum a inovace by 
měly být prováděny společně s cílem dosáhnout účinnosti; zdůrazňuje, že je třeba hledat 
soulad mezi těmito nástroji a odstraňovat vše, co této synergii brání, zejména 
prostřednictvím harmonizace pravidel pro audit a pro způsobilost nákladů, s cílem 
usnadnit provádění ze strany příjemců;

6. domnívá se, že výzkum a inovace mohou být nejvíce podporovány na regionální úrovni 
díky blízkému vztahu vysokých škol, veřejnoprávních výzkumných subjektů, velkých 
podniků, malých a středních podniků a regionálních a místních orgánů, zejména v rámci 
seskupení; poznamenává rovněž, že podpora výzkumu a inovací na regionální úrovni 
může pomoci snížit sociální a územní rozdíly; vyzývá však v rámci plánování 
výzkumných a rozvojových činností na evropské úrovni k lepší koordinaci úsilí na 
různých úrovních (regionální, vnitrostátní a na úrovni Společenství); zdůrazňuje rovněž 
potřebu lepšího propojení akademických institucí a průmyslu; 
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7. upozorňuje, že 7. rámcový program pro výzkum a vývoj je stejně jako politika 
regionálního rozvoje založen na zásadě partnerství a spolufinancování; vyjadřuje svůj 
vztah k zásadám řádného finančního řízení a žádá, aby byly zachovány i navzdory snížení 
veřejných výdajů plynoucího z hospodářské krize;

8. připomíná, že 7. rámcový program se zaměřuje zejména ne projekty velkého rozsahu, 
které by mohly mít konkrétní dopad na hospodářskou činnost, inovaci výrobních 
programů a zajištění budoucí výroby s vysokou přidanou hodnotou, a tím na vytváření 
pracovních míst a zvyšování předpokladů pro globální konkurenceschopnost Evropské 
unie; zdůrazňuje, že z dynamičnosti špičkových projektů aplikovaného i základního 
výzkumu těží všechna území EU, bez ohledu na jejich současnou úroveň vědeckého 
rozvoje, zejména pokud je dosahována synergie s regionálními politickými fondy, a že se 
tak účinně doplňuje základní cíl nástrojů politiky soudržnosti jímž je konvergence, 
v zájmu vyváženého rozvoje a konkurenceschopnosti; konstatuje nicméně, že by měla být 
věnována zvláštní pozornost menším projektům, které mohou mít konkrétní dopad 
například posílením vztahu mezi inovacemi a sociálním začleňováním;

9. žádá Komisi, aby zveřejnil analýzu míry účasti jednotlivých členských států na 7. 
rámcovém programu;

10. zdůrazňuje, že zvyšování regionálních rozdílů v oblasti výzkumného a rozvojového 
potenciálu je problémem, jemuž je vhodné čelit nejen v rámci politiky soudržnosti, ale 
také v rámci vlastní výzkumné a inovativní politiky;

11. domnívá se, že je vhodné podporovat výměny odborníků, aniž by to vedlo k odlivu mozků 
z EU do jiných částí světa a, v samotné Unii, z chudších do bohatších zemí, což by bylo 
v rozporu s evropskou politikou soudržnosti.
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