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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. pripomína, že výskum a inovácia sú pre EÚ kľúčovou hybnou silou na zachovanie a
posilnenie jej konkurenčného postavenia, a vyzdvihuje významný príspevok politiky 
súdržnosti k rozvoju výskumu a inovácie v regiónoch; v tejto súvislosti zdôrazňuje, že 
význam regionálnej podpory inovácií, výskumu a podnikania už desaťročia oprávnene 
rastie; konštatuje, že na tento účel bolo vyčlenených približne 86 miliárd EUR z fondov 
určených na politiku súdržnosti, čo je takmer 25 % celkového rozpočtu politiky 
súdržnosti, a žiada Komisiu, aby preskúmala, či by inovačné projekty financované zo 
štrukturálnych fondov mohli byť zviditeľnené rovnako ako tie, ktoré sú financované z 
rámcových programov; domnieva sa, že v súlade so zásadami a cieľmi stratégie Európa 
2020 a hlavnej iniciatívy Inovácia v Únii by sa tento trend mal každopádne zachovať, 
pričom v prideľovaní prostriedkov by sa mal prejaviť trvalo udržateľný rozvoj (aj z 
environmentálneho a sociálneho hľadiska) a jeho predpokladom by mala byť silná 
regionálna politika s dostatočnými zdrojmi; požaduje jasnú koordináciu medzi 
existujúcimi a novými iniciatívami v rámci stratégie Európa 2020 okrem iného s podporou 
inovácií v spoločnosti na základe partnerstiev verejného, súkromného a neziskového 
sektora;

2. zdôrazňuje, že je potrebné podporiť širšiu koordináciu a súčinnosť medzi budúcim 
spoločným strategickým rámcom pre regionálnu politiku a budúcim spoločným 
strategickým rámcom v oblasti výskumných a inovačných programov, aby sa posilnili 
európske inovačné cykly; vyzýva Komisiu, aby zabezpečila ich vzájomné dopĺňanie a aby 
určila, ako to dosiahnuť v praxi; v tejto súvislosti upozorňuje na možnosti dosiahnutia 
synergického účinku medzi oboma politikami, pričom sa navzájom budú posilňovať;  
zdôrazňuje, že pre členské štáty a regióny je veľkou výzvou vytvorenie synergického 
účinku medzi rôznymi nástrojmi na financovanie výskumu a inovácie, a to tak vo 
verejnom, ako aj v súkromnom sektore, a že v rámci kontroly financovania by sa malo 
informovať o výsledkoch týchto projektov a mali by sa zviditeľňovať;  vyzýva členské 
štáty, aby venovali pozornosť zavádzaniu týchto politík na vnútroštátnej aj regionálnej 
úrovni, a to najmä v prípade, keď sú za rôzne fondy EÚ zodpovedné rôzne vnútroštátne 
orgány, aby sa dosiahlo lepšie vzájomné dopĺňanie príslušných programov;

3. pripomína, že v období nedostatku finančných zdrojov je rozhodujúce rozdeľovanie 
finančných prostriedkov na základe inteligentne zvolených priorít regiónov, aby sa tak 
dosiahol dostatočný objem; 

4. žiada, aby vzhľadom na to, že politika súdržnosti sa má v budúcnosti zamerať na stratégiu 
Európa 2020, bola priorita inovácie pre regióny cieľa 1 aj regióny cieľa 2 záväzná a aby sa 
táto priorita prejavila aj na pridelených rozpočtových prostriedkoch na všetkých 
úrovniach; upozorňuje však, že samotné stanovenie cieľov pre zvýšenie finančných 
prostriedkov na výskum, vývoj a inovácie neprinesie výsledky, ak tieto opatrenia nebude 
sprevádzať celkový štrukturálny rozvoj v spoločnostiach; 

5. vyzýva Komisiu, aby alternatívne navrhla ďalšie stimuly pre používanie finančných 
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prostriedkov zo štrukturálnych fondov v oblasti inovácie;

6. podporuje prístup k inovácii zdola nahor a zdôrazňuje potrebu aktívnej účasti všetkých 
miestnych a regionálnych zainteresovaných strán na navrhovaní a vykonávaní ich 
regionálnych inovačných stratégií a zapájania sa do týchto aktivít;

7. vyzýva regióny, aby v zmysle koncepcie inteligentnej špecializácie vypracovali 
individuálne inovačné stratégie, ktoré sú založené na regionálnych právomociach, 
súčasných silných stránkach a aktívach; odporúča, aby regióny špecifikovali, ako možno 
prakticky využiť potenciálnu súčinnosť medzi pomocou zo štrukturálnych fondov a 
budúcimi výskumnými a inovačnými programami s cieľom vytvoriť silné a 
konkurencieschopné medzinárodné klastre a regionálne centrá excelentnosti, dosiahnuť 
úroveň iných regiónov, a posilniť tak regionálne hospodárstvo;

8. zdôrazňuje však, že popri záujme jednotlivých regiónov o hospodársky rast treba EÚ ako 
celok vnímať ako priestor pre inovácie, čo znamená, že regióny by sa mali navzájom viac 
dopĺňať s cieľom posilniť medzinárodnú konkurencieschopnosť; v tejto súvislosti 
požaduje lepšie prepojenie a koordináciu nielen medzi regionálnymi zainteresovanými 
stranami a orgánmi, ale aj medzi členskými štátmi a európskymi inštitúciami;  víta v tejto 
súvislosti pomoc Komisie, ktorá môže regiónom poskytnúť cennú podporu a zároveň 
môže zaistiť vysokú kvalitu stratégií bez spochybnenia zásady subsidiarity; v tejto 
súvislosti zdôrazňuje, že treba ďalej rozvíjať územnú spoluprácu a jej financovanie; 

9. vyzýva vlády na intenzívnejšiu účasť na opatreniach spoločného programovania a v rámci 
programu Interreg III B s cieľom posilniť spoluprácu v oblasti výskumu, vývoja a inovácií 
v celej Európe a zvýšiť a rozšíriť účasť nových členských štátov vo všetkých európskych 
výskumných programoch;

10. domnieva sa, že miestne a regionálne orgány treba podnecovať k inováciám, a to najmä 
pokračovaním a posilňovaním iniciatív, ako sú Regióny znalostí, Živé laboratóriá a 
Inteligentné mestá, v ktorých sa posilňuje územný rozmer výskumu a vývoja;

11. zdôrazňuje, že základným predpokladom takejto integrovanej stratégie vytvárajúcej 
synergický účinok je, aby všetky zúčastnené orgány poznali všetky možnosti 
financovania; upozorňuje na to, že zvyšovanie informovanosti v tejto súvislosti sa tiež 
financuje zo štrukturálnych fondov;

12. upozorňuje, že inovácia je široký pojem, ktorý je založený najmä na dopyte a užívateľoch, 
keďže vyplýva zo vzájomného pôsobenia s trhom; uvedomuje si, že medzi získaním 
nových poznatkov v oblasti výskumu a ich zavádzaním do praxe existuje istá medzera; 
odporúča preto ako nevyhnutný doplnok k excelentnosti v technologickom výskume, aby
sa regionálna podpora zamerala nielen na rozvíjanie regionálnej excelentnosti, a to najmä 
na univerzitách a vo výskumných centrách, ale aj na podporu uplatňovania výskumu v 
praxi s cieľom povzbudiť spoločnosti, aby rozvíjali inovačné metódy, snažili sa o 
predajnosť inovácií a aby rozšírili technologické transfery a výmenu know-how, aby z 
toho mala spoločnosť prínos;

13. zdôrazňuje, že je potrebné vytvoriť koncepciu „cesty k excelentnosti“ a že súčasťou tejto 
koncepcie musí byť zlepšenie regionálnych sietí medzi výskumnými ústavmi, 
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univerzitami, MSP a ostatnými príslušnými zainteresovanými stranami, aby sa dosiahlo 
vytvorenie klastrov, regionálnych technologických platforiem a centier excelentnosti, s 
cieľom pomôcť takýmto sieťam podieľať sa na projektoch spolupráce v EÚ a programoch 
pre výskum a inováciu;

14. požaduje vypracovanie akčného plánu pre „cestu k excelentnosti“ na vytvorenie 
infraštruktúry pre výskum v rámci Kohézneho fondu a EFRR v záujme posilnenia účasti v 
krajinách zapojených do ďalšieho Spoločného rámcového programu v oblasti výskumu a 
inovácie;

15. zdôrazňuje, že MSP sú dôležité pre miestny a regionálny rozvoj a hospodárstva v EÚ, ako 
aj pre priemyselnú konkurencieschopnosť Únie ako celku, a že sú hlavným 
poskytovateľom pracovných miest; keďže je potrebné zabezpečiť, aby MSP mali väčší 
úžitok z podpory výskumu a inovácie, domnieva sa, že regionálna podpora inovácii by sa 
mala zamerať na MSP, že byrokratická záťaž príjemcov by sa mala znížiť a že programy 
financovania by sa mali spružniť; v tejto súvislosti zdôrazňuje pridanú hodnotu politiky 
súdržnosti pri zvyšovaní inovácie u regionálne orientovaných MSP v tradičných 
odvetviach tým, že im ponúka väčší prístup k výskumu zameranému na využitie 
výsledkov v praxi, transfer technológií a inovácie, rozvoj zručností, podporu inovačnej 
kultúry, a najmä internacionalizáciu alebo podporu podnikania rôznych druhov, a to 
prostredníctvom rozsiahlejších poradných služieb a dostupnejšej podpory vrátane podpory 
vo forme iniciatív jednotného kontaktného miesta s cieľom povzbudiť MSP k tomu, aby 
zvažovali nové príležitosti a lepšie využívali regionálne zdroje, ktoré majú k dispozícii; v 
súvislosti s tým tiež upozorňuje na potenciálnu pridanú hodnotu širšej účasti MSP v 
znalostných a inovačných spoločenstvách (KIC);

16. zdôrazňuje, že v záujme súdržnosti a budovania konkurencieschopnejšieho európskeho 
hospodárstva by sa mali prijať opatrenia okrem iného na zjednodušenie postupov účasti a 
zvýšenia informovanosti, aby sa zlepšil prístup k výskumu a inováciám pre MSP vrátane 
podnikov, ktoré sa nachádzajú v menej rozvinutých, odľahlých a vidieckych oblastiach;

17. uznáva opodstatnenosť centrálne riadeného prístupu siedmeho rámcového programu a 
rámcového programu pre konkurencieschopnosť a inovácie (CIP), ako aj 
decentralizovaného prístupu štrukturálnych fondov; zdôrazňuje však potrebu podľa 
možností zosúladiť pravidlá, postupy a metódy a zároveň zabezpečiť potrebnú pružnosť, a 
to napriek rozdielom v systémoch verejnej správy; upozorňuje, že financovanie výskumu 
a inovácie na úrovni členských štátov a EÚ musí byť efektívnejšie a účinnejšie a že by sa 
mal prijať záväzok k jeho optimalizácii s cieľom vypracovať strategický európsky 
program výskumu a inovácie; v nadmerných administratívnych požiadavkách vidí vážnu 
prekážku dosahovaniu cieľov politiky súdržnosti, a preto požaduje účinné kroky 
smerujúce k zjednodušeniu spracovania grantov a kontrolných systémov;

18. víta ambície Komisie a EIB využívať popri nástrojoch s rozdelením rizika naďalej aj 
moderné nástroje financovania, ako sú napríklad revolvingové fondy, so zámerom 
pritiahnuť viac súkromných investorov a efektívnejšie využívať dostupné verejné finančné 
prostriedky; výslovne odporúča, aby regionálne zúčastnené strany využívali tieto 
možnosti;

19. vyzýva Komisiu, aby posilnila súčinnosť medzi rôznymi nástrojmi a fondmi, podporila 
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prístup využívajúci viaceré fondy, preskúmala nové možnosti financovania z viacerých 
zdrojov a rozšírila krížové financovanie zo štrukturálnych fondov;
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