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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. připomíná, že má-li si Evropa zachovat a posílit své postavení z hlediska 
konkurenceschopnosti, jsou pro ni výzkum a vývoj nepostradatelnými hnacími motory, 
a zdůrazňuje, že na rozvoji výzkumu a inovací v regionech se významně podílí politika 
soudržnosti; zdůrazňuje v tomto ohledu, že regionální podpora inovací, výzkumu 
a podnikání začala v posledních desetiletích získávat právem na významu; poukazuje na 
to, že na tyto účely bylo z prostředků na politiku soudržnosti vyčleněno zhruba 86 miliard 
EUR, což odpovídá přibližně 25 % celkového rozpočtu politiky soudržnosti, a žádá 
Komisi, aby přezkoumala, zda by u inovačních projektů financovaných strukturálními 
fondy mohla být zajištěna stejná míra viditelnosti jako v případě projektů financovaných 
z rámcových programů; domnívá se, že v souladu se zásadami a cíli strategie Evropa 2020 
a stěžejní iniciativy „Unie inovací“ by měl být tento trend v každém případě zachován 
a do rozdělování finančních prostředků by se měl promítnout udržitelný rozvoj (tedy 
i udržitelný z hlediska životního prostředí a sociálně udržitelný rozvoj), přičemž 
nezbytným předpokladem je v této souvislosti silná a řádně financovaná regionální 
politika; žádá jasnou koordinaci mezi stávajícími a novými iniciativami v rámci strategie 
Evropa 2020 se zaměřením mimo jiné na podporu zavádění inovací ve společnosti, které 
vycházejí z partnerství veřejné, soukromé a občanské sféry;

2. zdůrazňuje, že je třeba vybízet k posílení koordinace a synergií budoucího společného 
strategického rámce regionální politiky a budoucího společného strategického rámce 
programů v oblasti výzkumu a inovací, aby došlo k posílení evropských inovačních cyklů; 
vyzývá Komisi, aby zajistila komplementaritu a vysvětlila, jak jí lze dosáhnout v praxi; 
v tomto ohledu zdůrazňuje možnosti vytvoření synergií mezi oběma politikami a zajištění 
jejich vzájemného prosazování; zdůrazňuje, že hlavní výzvu pro členské státy a regiony 
představuje vytváření synergií mezi různými nástroji financování výzkumu a inovací, a to 
ve veřejném i v soukromém sektoru, financování následných opatření pro šíření výsledků 
takových projektů a zajištění jejich viditelnosti; vybízí členské státy, aby v zájmu lepší 
vzájemné komplementarity příslušných programů věnovaly pozornost provádění těchto 
politik na vnitrostátní a regionální úrovni, zejména v případech, kdy za různé fondy EU 
odpovídají různé vnitrostátní orgány;

3. poukazuje na to, že v době nedostatku finančních prostředků má zásadní význam, aby 
prostředky byly vyčleňovány na rozumně zvolené priority v regionech, tak aby bylo 
možné dosáhnout určitého kritického objemu; 

4. žádá, aby s ohledem na budoucí zaměření politiky soudržnosti na strategii Evropa 2020 
byla priorita „inovace“ pro regiony cíle 1 i cíle 2 závazná a aby se tato priorita promítla do 
prostředků přidělených na všech úrovních; poukazuje nicméně na to, že vytyčování cílů 
počítajících s většími výdaji na výzkum, vývoj a inovace může přinést kýžené výsledky 
jedině tehdy, půjdou-li tato opatření ruku v ruce s celkovým strukturálním rozvojem 
společností; 

5. vyzývá Komisi, aby případně navrhla další pobídky pro využívání dotací ze strukturálních 
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fondů v oblasti inovací;

6. hájí přístup k inovacím vycházející zdola a zdůrazňuje, že je třeba, aby se na vytváření 
a provádění regionálních inovačních strategií aktivně podílely všechny místní a regionální 
zúčastněné strany a zapojovaly se do nich;

7. vyzývá regiony, aby vyvíjely inovační strategie vytvořené na míru v souladu s koncepcí 
„inteligentní specializace“ a založené na dispozicích daného regionu, jeho stávajících 
přednostech a výhodách; doporučuje, aby regiony vymezily, jakým způsobem by bylo 
možné prakticky využít potenciální synergie mezi pomocí čerpanou ze strukturálních 
fondů a budoucími programy pro výzkum a inovace, aby mohly vytvářet silná, 
konkurenceschopná mezinárodní uskupení a špičková regionální odborná střediska 
a rovnat se s ostatními regiony, čímž by došlo k posilování regionálního hospodářství;

8. poukazuje nicméně na to, že kromě toho, že na hospodářském růstu mají zájem jednotlivé 
regiony, je třeba v zájmu větší komplementarity mezi regiony chápat i celou EU jako 
oblast inovací s cílem zvýšit mezinárodní konkurenceschopnost; žádá v této souvislosti 
větší míru propojení a koordinace mezi regionálními zúčastněnými stranami a orgány, ale 
také mezi členskými státy a evropskými orgány; vítá v této souvislosti pomoc, kterou 
nabízí Komise, což může regionům poskytnout cennou podporu a zajistit, že tyto strategie 
budou kvalitní, aniž by přitom byla zpochybňována zásada subsidiarity; zdůrazňuje v této 
souvislosti, že je nezbytné dále rozvíjet územní spolupráci a její financování; 

9. požaduje výraznější mezivládní účast v rámci opatření společného plánování a v rámci 
iniciativy Interreg III B s cílem posílit v celé Evropě spolupráci v oblasti výzkumu, vývoje 
a inovací a zvýšit a prohloubit míru zapojení nových členských států do všech evropských 
programů v oblasti výzkumu;

10. domnívá se, že místní a regionální orgány by měly být podněcovány k zavádění inovací, 
zejména tím, že budou pokračovat v iniciativách, jako jsou „Regiony znalostí“, „Živé 
laboratoře“ a „Inteligentní města“, v nichž je rozvíjen územní rozměr výzkumu a vývoje, 
a posilovat je;

11. zdůrazňuje, že v případě takovéto integrované strategie počítající s vytvářením synergií je 
pro všechny zúčastněné orgány základním požadavkem to, aby znaly veškeré možnosti 
financování; poukazuje na to, že zvyšování informovanosti v této oblasti je rovněž 
financováno z prostředků strukturálních fondů;

12. připomíná, že inovace jsou širokým pojmem, jehož základními prvky jsou poptávka 
a uživatel, neboť vznikají interakcí s trhem; je si vědom toho, jaká vzdálenost dělí získání 
nových poznatků na poli výzkumu a jejich praktické uplatnění; jako nutné doplnění 
vynikajících výsledků v technologickém výzkumu proto doporučuje, aby se podpora 
v regionech zaměřila nejen na rozvoj špičkových regionálních pracovišť, především na 
univerzitách a ve výzkumných střediscích, ale také na podporu aplikací výzkumu, s cílem 
podpořit společnosti při vyvíjení inovativních postupů, tržním uplatňování inovací 
a podporovat přenos technologií a sdílení know-how ve prospěch celého společenství;

13. zdůrazňuje, že je třeba zavést pojem „cesta k excelenci“, který v sobě musí zahrnovat 
rozvoj regionálních sítí výzkumných ústavů, univerzit, malých a středních podniků (MSP) 
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a dalších relevantních zúčastněných stran, které by vedly k vytvoření profesionálních 
uskupení, regionálních technologických platforem a špičkových středisek, s cílem 
napomáhat těmto sítím v účasti na projektech a programech spolupráce EU v oblasti 
výzkumu a inovací;

14. žádá v souvislosti s „cestou k excelenci“ vypracování akčního plánu pro vytvoření 
výzkumné infrastruktury v rámci fondu soudržnosti a EFRR s cílem posílit účast 
dotčených zemí na příštím společném rámcovém programu pro výzkum a inovace;

15. zdůrazňuje, že MSP jsou důležité pro místní a regionální rozvoj a hospodářství v EU a pro 
průmyslovou konkurenceschopnost celé Unie a že se v ní nejvýznamněji podílejí na 
tvorbě pracovních míst; vzhledem k tomu, že je třeba, aby MSP měly z podpory výzkumu 
a inovací větší prospěch, se domnívá, že by se na MSP měla zaměřit regionální podpora 
inovací, že by mělo být sníženo administrativní zatížení příjemců podpory a že programy 
financování by měly být pružnější; zdůrazňuje v tomto ohledu přidanou hodnotu politiky 
soudržnosti, která spočívá v tom, že zvyšuje inovativnost regionálně zaměřených MSP 
působících v tradičních obchodních odvětvích tím, že jim umožňuje lepší přístup 
k výzkumu orientovanému na praktické využití, přenos technologií a inovace, rozvíjení 
dovedností, podporu kultury inovací a zejména internacionalizaci nebo podporu podnikání 
rozličného typu prostřednictvím rozšířené nabídky poradenských služeb a snadno 
přístupné podpory, včetně iniciativ pro vytváření jednotných kontaktních míst s cílem 
vybízet MSP k tomu, aby zvážily nové možnosti a lépe využívaly dostupné regionální 
zdroje; zdůrazňuje v tomto ohledu také potenciální přidanou hodnotu většího zapojení 
MSP do znalostních a inovačních komunit;

16. zdůrazňuje, že v zájmu soudržnosti a zvýšení konkurenceschopnosti evropského 
hospodářství je třeba přijmout opatření – zaměřená mimo jiné na zjednodušení 
participačních postupů a zvyšování informovanosti –, která MSP poskytnou lepší přístup 
k výzkumu a inovacím, a to i MSP nacházejícím se v méně rozvinutých, vzdálených 
a venkovských regionech;

17. uznává platnost jak centrálně řízeného přístupu 7. rámcového programu a programu pro 
konkurenceschopnost a inovace, tak i decentralizovaného přístupu strukturálních fondů; 
zdůrazňuje nicméně, že je třeba pokud možno sjednotit pravidla, postupy a metody 
a současně zajistit navzdory rozmanitosti systémů řízení nezbytnou pružnost; zdůrazňuje, 
že financování výzkumu a inovací na vnitrostátní úrovni a úrovni EU musí být účinnější 
a efektivnější a že by měla být vyvíjena snaha optimalizovat financování s cílem vytvořit 
strategický evropský program pro výzkum a inovace; domnívá se, že nepřiměřeně vysoké 
administrativní nároky představují závažnou překážku bránící plnění cílů politiky 
soudržnosti, a požaduje proto účinná opatření, kterými by se zjednodušilo zpracovávání 
grantů a fungování monitorovacích systémů;

18. vítá snahy Komise a EIB o využívání nových možností, které nabízejí moderní nástroje 
financování, jako jsou – kromě nástrojů pro sdílení rizik – například revolvingové fondy, 
s cílem přilákat větší počet soukromých investorů a účinnějším způsobem využívat 
dostupné veřejné prostředky financování; výslovně doporučuje, aby těchto možností 
využívaly regionální zúčastněné strany;

19. vyzývá Komisi, aby posílila synergii mezi nejrůznějšími nástroji a fondy, podpořila 
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přístup založený na financování z více fondů, prozkoumala nové možnosti smíšeného 
financování a rozšířila křížové financování ze strukturálních fondů.
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