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NÁVRHY

Výbor pre regionálny rozvoj vyzýva Výbor pre priemysel, výskum a energetiku, aby ako 
gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. zdôrazňuje, že výskum a rozvoj je dôležitý na to, aby Európska únia mohla čeliť hlavným 
výzvam, najmä v rámci stratégie EÚ 2020; pripomína, že politika súdržnosti významnou 
mierou prispieva k financovaniu výskumných a rozvojových činností v regiónoch;

2. schvaľuje návrhy Komisie, ktorých cieľom je zjednodušiť administratívne postupy 
spojené so zložitými a nákladnými tendrami a s vykonávaním rámcových programov pre 
výskum, najmä postupný prechod na financovanie založené na dosiahnutých výsledkoch 
a paušálne prvky týkajúce sa personálu príslušného projektu; navrhuje, aby sa opätovne 
preskúmalo pravidlo tzv. „jedného projektu pre každú tému“, a podporuje zavedenie 
pružnejšieho vzostupného tematického prístupu s cieľom urýchliť proces, ktorý vedie k 
uplatneniu inovačných nápadov; zdôrazňuje však, že vzhľadom na skutočnosť, že výskum 
obsahuje faktor nepredvídateľnosti, niektoré projekty, ktorých výsledok sa dá vopred 
ťažko stanoviť, majú tiež pridanú hodnotu; zároveň poznamenáva, že výklad ustanovení 
musí byť jednoznačný s cieľom určiť jasný rozdiel medzi možnými nezrovnalosťami a 
úmyselným podvodom;

3. víta skutočnosť, že európske inštitúcie sa v súčasnosti zamýšľajú nad potrebou 
zjednodušiť politiku regionálneho rozvoja v záujme väčšej transparentnosti, lepšej 
prístupnosti pre finančne slabých účastníkov, lepšej účinnosti a posilnenia právnej istoty 
v prospech príjemcov; domnieva sa, že dobré postupy, ktoré budú výsledkom tohto 
procesu, môžu byť užitočné pre zjednodušenie realizácie 7. rámcového programu v oblasti 
výskumu a rozvoja;

4. zdôrazňuje, že prístup príjemcov k projektom v oblasti výskumu inovácií si vyžaduje 
veľkú technickú kapacitu a dobrú znalosť administratívnych a finančných postupov, 
a z tohto dôvodu je tento prístup mimoriadne zložitý pre menších kandidátov, ako sú malé 
a stredné podniky a menšie výskumné ústavy vo vzdialených regiónoch; pripomína, že 
približne 90 %  podnikov v Európe sú malé a stredné podniky a že je potrebné zabezpečiť 
ich plnú a efektívnu účasť na čerpaní prostriedkov 7. rámcového programu; 

5. zastáva názor, že rôzne nástroje Európskej únie v oblasti súdržnosti, výskumu a inovácií 
by sa mali v záujme účinnosti vykonávať integrovaným spôsobom; zdôrazňuje, že je 
potrebné snažiť sa o zavedenie súčinnosti medzi týmito nástrojmi a odstrániť prekážky 
brániace takejto súčinnosti, najmä zosúladením pravidiel auditu a oprávnenosti nákladov s 
cieľom zjednodušiť ich využívanie príjemcami;

6. domnieva sa, že najvhodnejšou úrovňou na stimulovanie výskumu a inovácií je regionálna 
úroveň vzhľadom na to, ako blízko majú k sebe univerzity, verejné výskumné inštitúcie, 
veľké podniky, malé a stredné podniky a miestne verejné orgány, najmä v rámci 
zoskupení; zároveň poznamenáva, že stimulovaním výskumu a inovácií možno prispieť k 
zníženiu sociálnych a územných rozdielov; odporúča však, aby sa na rôznych úrovniach 
(regionálnej, vnútroštátnej a na úrovni Spoločenstva) lepšie koordinovalo ich úsilie v 
rámci programovania výskumných a rozvojových činností na európskej úrovni; takisto 
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zdôrazňuje potrebu lepších prepojení medzi akademickou obcou a priemyslom;

7. pripomína, že 7. rámcový program v oblasti výskumu a rozvoja je podľa vzoru politiky 
regionálneho rozvoja založený na zásadách partnerstva a spolufinancovania; zdôrazňuje 
význam, ktorý pripisuje zásadám dobrej správy vecí verejných, a žiada, aby boli 
dodržiavané napriek obmedzeniu verejných výdavkov v dôsledku hospodárskej krízy;

8. pripomína, že 7. rámcový program v oblasti výskumu a rozvoja je zameraný na projekty 
veľkého rozsahu, ktoré by mohli mať konkrétny vplyv na hospodársku činnosť, inováciu 
výrobných programov a záruku budúcej výroby s vysokou pridanou hodnotou a tvorbu 
pracovných miest a zlepšenie celkovej konkurencieschopnosti Európskej únie; podotýka, 
že dynamika vysokokvalitných projektov v oblasti aplikovaného i základného výskumu 
má pozitívne účinky pre všetky územia Európskej únie nezávisle od ich súčasnej úrovne 
vedeckého rozvoja, najmä ak bola dosiahnutá súčinnosť prostredníctvom fondov pre 
regionálnu politiku, a zároveň účinne dopĺňa hlavný cieľ nástrojov politiky súdržnosti, 
ktorým je konvergencia, s cieľom dosiahnuť vyvážený rozvoj i konkurencieschopnosť;  
poznamenáva však, že by bolo potrebné venovať osobitnú pozornosť menším projektom, 
ktoré by tiež mohli mať konkrétny vplyv, a to napríklad posilnením prepojenia medzi 
inováciami a sociálnou integráciou;

9. žiada Komisiu, aby uverejnila analýzu miery účasti jednotlivých členských štátov 
v 7. rámcovom programe;

10. zdôrazňuje, že zväčšovanie regionálnych rozdielov v oblasti výskumného a rozvojového 
potenciálu je problémom, ktorý treba riešiť nielen v rámci politiky súdržnosti, ale tiež v 
rámci výskumnej a rozvojovej politiky.

11. zastáva názor, že treba podporovať pracovné výmeny odborníkov, no bez toho, aby sa 
podporoval únik mozgov z EÚ do iných častí sveta a v samotnej Únii z chudobnejších do 
bohatších krajín, čo by bolo v protiklade s európskou politikou súdržnosti. 
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