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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. schvaľuje návrhy Komisie, ktorých cieľom je zjednodušiť administratívne postupy 
súvisiace s rámcovými programami pre výskum, najmä postupný prechod na financovanie 
založené na dosiahnutých výsledkoch;

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

3. zastáva názor, že rôzne nástroje Európskej únie v oblasti súdržnosti, výskumu a inovácií 
by sa mali v záujme účinnosti vykonávať integrovaným spôsobom; zdôrazňuje preto 
potrebu snažiť sa o zavedenie súčinnosti medzi týmito nástrojmi; 

4. 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, MSP a regionálne verejné orgány, najmä v rámci zoskupení;

5. 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;

6. pripomína, že nástroje Európskej únie určené na podnietenie výskumu a rozvoja sú 
zamerané na projekty excelentnosti veľkého rozsahu, ktoré by mohli mať konkrétny vplyv 
na hospodársku činnosť a tvorbu pracovných miest; spresňuje, že dynamika projektov 
excelentnosti má pozitívne účinky pre všetky územia Európskej únie a účinne dopĺňa 
teritoriálny rozmer nástrojov politiky súdržnosti.


