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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. schvaluje návrhy Komise týkající se zjednodušení administrativních požadavků 
rámcových programů pro výzkum, zejména postupné zavedení financování na základě 
dosažených výsledků;

2. vítá současné úvahy evropských orgánů o nezbytném zjednodušení politiky regionálního 
rozvoje s cílem dosáhnout co největší transparentnosti, co nejvyšší 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; 

3. je toho názoru, že rozdílné nástroje Evropské unie pro soudržnost, výzkum a inovace by 
měly být prováděny společně  s cílem dosáhnout účinnosti; zdůrazňuje proto, že je potřeba 
hledat soulad mezi těmito nástroji;

4. domnívá se, že výzkum a inovace mohou být nejvíce podporovány na regionální úrovni 
díky blízkému vztahu univerzit, veřejnoprávních výzkumných subjektů, velkých podniků, 
malých a středních podniků a regionálních orgánů, zejména v rámci seskupení;

5. 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;

6. připomíná, že nástroje Evropské unie na podporu výzkumu a rozvoje se zaměřují zejména 
na špičkové projekty a projekty velkého rozsahu, které by mohly mít konkrétní dopad na 
hospodářskou činnost a vytváření pracovních míst; zdůrazňuje, že dynamičnost 
špičkových projektů vyvolává kladný ohlas na celém území Evropské unie a účinně 
doplňuje územní rozměr nástrojů politiky soudržnosti.


