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POBUDE

Odbor za regionalni razvoj poziva Odbor za industrijo, raziskave in energetiko kot pristojni 
odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. poudarja pomen raziskav in razvoja za soočanje Evropske unije z glavnimi izzivi, zlasti v 
okviru strategije EU 2020; opozarja, da kohezijska politika v veliki meri prispeva k 
financiranju raziskovalnih in razvojnih dejavnosti v regijah;

2. pozdravlja predloge Komisije za poenostavitev administrativnih formalnosti, povezanih z 
zapletenimi in dragimi postopki razpisov in izvajanja raziskovalnih okvirnih programov, 
zlasti postopno uvajanje financiranja, ki bo temeljilo na rezultatih, in pavšalnih elementov 
za osebje zadevnega projekta; priporoča, naj se ponovno preuči tako imenovano pravilo 
„en projekt na eno temo“ in spodbuja uvedbo prožnejšega tematskega pristopa od spodaj 
navzgor, da se pospeši proces izvajanja inovativnih idej; vendar poudarja, da imajo tudi 
nekateri projekti, za katere je zlasti težko predvideti rezultate, dodano vrednost, to pa 
zaradi nepredvidljivosti raziskav; prav tako ugotavlja, da morajo biti predpisi o reviziji 
nedvoumni, da se lahko jasno razlikuje med morebitnimi nepravilnostmi in namerno 
prevaro;

3. pozdravlja aktualno razmišljanje, ki poteka v evropskih institucijah o potrebni 
poenostavitvi politike regionalnega razvoja s ciljem večje preglednosti, dostopnosti za 
finančno šibke udeležence, boljše učinkovitosti in okrepljene pravne varnosti za 
upravičence; meni, da lahko primeri dobre prakse, ki bodo izšli iz tega procesa, 
pripomorejo k poenostavitvi izvajanja 7. okvirnega programa za raziskave in razvoj;

4. poudarja, da so za dostop upravičencev do projektov na področju raziskav in razvoja 
potrebne velike tehnične zmogljivosti ter veliko znanja o upravnih in finančnih postopkih, 
zato je ta dostop izjemno težek za male prosilce, kot so mala in srednja podjetja ter mali 
raziskovalni inštituti iz obrobnih regij; opozarja, da je okoli 90 % evropskih podjetij malih 
in srednjih podjetij ter da jim je treba zagotoviti polno in učinkovito vključitev pri rabi 
sredstev iz 7. okvirnega programa;

5. meni, da bi se morali različni instrumenti Evropske unije za kohezijo, raziskave in 
inovacije v skrbi za večjo učinkovitost izvajati integralno; poudarja, da je med temi 
instrumenti treba iskati sinergije ter odpraviti ovire za te sinergije, zlasti z uskladitvijo 
predpisov o revizijskem pregledu in določb o upravičenosti stroškov, da bi upravičencem 
olajšali njihovo izvajanje;

6. meni, da je za raziskave in inovacije najprimerneje, da se spodbujajo na regionalni ravni, 
to pa zaradi bližine med univerzami, javnimi raziskovalnimi zavodi, velikimi podjetji, 
malimi in srednjimi podjetji ter regionalnimi in lokalnimi javnimi organi, na primer 
znotraj „grozdov“; prav tako opozarja, da lahko spodbujanje raziskav in inovacij na 
regionalni ravni pripomore k zmanjšanju družbenih in ozemeljskih neenakosti; kljub temu 
spodbuja različne ravni (regionalno, nacionalno in Skupnosti), naj bolje usklajujejo svoja 
prizadevanja v okviru načrtovanja raziskovalnih in razvojnih dejavnosti na evropski ravni; 
prav tako poudarja, da so potrebne boljše povezave med akademskimi krogi in industrijo; 
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7. opozarja, da je 7. okvirni program za raziskave in razvoj po zgledu politike regionalnega 
razvoja osnovan na načelih partnerstva in sofinanciranja; potrjuje svojo zavezanost tema 
načeloma dobrega upravljanja in zahteva, naj kljub omejevanju javnih izdatkov zaradi 
gospodarske krize veljata še naprej;

8. opozarja, da se 7. okvirni program osredotoča na velike projekte, ki lahko konkretno 
vplivajo na gospodarsko dejavnost, inovativnost proizvodnih programov in zagotovitev 
proizvodnje z veliko dodano vrednostjo v prihodnosti in s tem na ustvarjanje novih 
delovnih mest ter izboljšanje globalne konkurenčnosti Evropske unije; poudarja, da 
dinamika kakovostnih projektov na področjih uporabne in temeljne raziskave pozitivno 
vpliva na celotno ozemlje Evropske unije ne glede na aktualno raven znanstvenega 
razvoja, zlasti če je sinergija vzpostavljena s pomočjo dodeljenih sredstev regionalni 
politiki, in učinkovito dopolnjuje glavni cilj instrumentov kohezijske politike, namreč 
konvergenco, da bi zagotavljala uravnotežen razvoj in konkurenčnost; kljub temu 
ugotavlja, da je treba posebno pozornost nameniti manjšim projektom, ki tudi lahko 
konkretno vplivajo na krepitev povezave med inovativnostjo in socialno vključenostjo;

9. poziva Komisijo, naj objavi raziskavo o ravneh sodelovanja različnih držav članic v 
7. okvirnem programu;

10. poudarja, da je povečanje razlik med regijami, kar zadeva potencial raziskav in razvoja, 
izziv, s katerim se je treba soočiti ne le v okviru kohezijske politike, temveč tudi v politiki 
raziskav in inovacij;

11. meni, da je treba spodbujati izmenjave strokovnjakov, ne da bi pri tem podpirali beg 
možganov iz EU v druge dele sveta in znotraj EU iz revnejših v bogatejše države ter tako 
ogrožali evropsko kohezijsko politiko;
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