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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

The European Commission points out in the opening paragraphs of its Explanatory 
Memorandum "Knowledge is at the core of the Lisbon agenda and underpins all its elements. 
Research and technology are, together with education and innovation, the components of the 
Triangle of Knowledge."

In the Community Strategic Guidelines the Commission states that synergy between cohesion 
policy and the Seventh Framework Programme for RTD (FP7) and the Framework 
Competitiveness and Innovation Programme (CIP) is vital. 

Structural funds play a substantial role in promoting research, particularly in the areas of 
building and renovating infrastructures and networks, innovative business start-ups and the 
modernisation of SMEs. Over the next programming period 2007 -2013 this role will without 
doubt increase as all policies adapt and fine tune their actions in line with the needs of Lisbon 
and Gothenburg. 

However, there is a dichotomy between the aim of regional policy to reduce disparities 
between the richer and poorer regions of the Union, contribute to the Lisbon strategy and 
implement the national reform programmes, and the fact that research and high tech activities 
are highly concentrated within the core regions of the EU. Thus, the Commission tells us1

"approximately half of public and private research expenditure goes to just 30 regions out of a 
total of 254". Furthermore, disparities between regions in business research expenditure are 
even wider.

It is easy to construe these differences as being totally contradictory but to do so would be an 
error. The two policies are in fact complementary and this becomes clear when one considers 
the overall purpose of European research policy which is to ensure that Europe is and remains 
in the forefront of scientific discovery, and advanced technology. These being the aims, 
investments oriented towards centres of excellence have to take into account that they also 
depend on the infrastructure and human resources, policy environment and the level of 
investments by companies and that these can be developed by transnational cooperation. 

On the other hand, regional policy managers apply diametrically opposed criteria in deciding 
if and how funds should be spent on research. There is no need for two or more countries to 
be involved, there is no need for the research centres concerned to be among the top institutes 
or organisations in Europe. It may even be true to say that the opposite is true. From a 
regional point of view, research centres lagging behind because of years of under investment 
and dilapidated infrastructure should qualify for more regional assistance in order to allow 
them to catch up the more advanced regions, and it is this fundamental principle that millets 
against any fusion or confusion of regional fund money used for research and the research 
budget itself. The separation of the two budgets is, in your draftsman's view, indispensable to 
ensuring the two aims of the Union. Namely, on the one hand to ensure the predominance of 
European research in the global economy and on the other to assist those regions with a 
potential for research, to improve their performance through well targeted investment. This 

  
1 Commission Memo /05/209 of 15 June 2005
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two policy approach will enable the Union to expand the number of centres of excellence and 
thereby increase the overall power of European research to contribute to the restructuring of 
the European economy, the creation of sustainable jobs, and a clean and sustainable 
environment. It is therefore your draftsman's opinion that the present budgetary structure 
should remain unchanged as it is this structure which will ensure that those regions which are 
lagging behind, particularly in the new Member States but not exclusively, obtain optimal 
assistance in this important area.

The European Commission proposal for the 7th Framework Programme is built on four 
pillars, namely Cooperation, Ideas, People and Capacities. It is this latter heading with its 
budget allocation of 7.536bn euro, which is of primary interest to regional policy as it is this 
programme which specifically deals with measures targeted at:

• Research infrastructures
• Research for the benefit of SMEs
• Regions of knowledge
• Research potential of Convergence Regions
• Science in society
• International co-operation

Following enlargement and its immediate effects on the distribution of wealth throughout the 
Union and the geographic repartition of centres of research excellence, measures targeted at 
developing or investing in the research potential of convergence regions are of prime 
importance. 
Actions in this domain will compromise support to:

• Trans-national two-way secondments of research staff in the convergence regions
• The acquisition and development of research equipment in selected centres
• The organisation of workshops and conferences to facilitate knowledge transfer
• "Evaluation facilities" for research centres in the Convergence Regions to obtain an 

international independent expert evaluation of their research quality and infrastructures

A total budget of 558m euro has been allocated to this strand representing the major share of 
Research funds available to the regions.

The proposed support however stimulates your draftsman to make the following observation.

The development of regions of knowledge by encouraging and supporting the creation of 
'regional research driven clusters' can be misunderstood. As explained above the idea of 
research driven clusters is based on the EU Research policy's principle of excellence. Whilst 
the existence of such clusters can have an indirect impact upon the proclaimed aims of the 
EU's regional policy, the regions of knowledge would support this principle of excellence by 
enabling policy learning and mentoring on cluster development in all regions.

Major actions aimed at giving regions benefiting from the regional competitiveness and 
employment objective, under the proposed new structural funds regulations, still need 
assistance, in order to be able to continue developing the research capabilities that many of 
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them had successfully launched when they benefited from objective one status under the 
present regulations and in particular assistance to SMEs. 

The 7th Framework Programme recognises the need to strengthen the innovative capacity of 
European SMEs and the contribution they make to the development of new technology based 
products and markets by helping them outsource research, increase their research efforts, 
extend their networks, better exploit research results and acquire technological know how. 

Specific actions to support SMEs will be carried out in the entire field of science and 
technology, with financial means allocated through two schemes: These are:

• Research for SMEs to support small groups of innovative SMEs to solve common or 
complementary technological problems

• Research for SME associations

This has been allocated a budget of 1.914bn euro.

The Competitiveness and Innovation Programme (CIP) will also provide support to networks 
of intermediaries and national schemes for actions to encourage and facilitate the participation 
of SMEs in the framework programme, and the participation of SMEs will be encouraged and 
facilitated, and their needs taken into account, across all parts of FP7. Synergies between FP7 
and CIP should promote regional leveraging of research outcomes. 

Your draftsman is also of the opinion that research on many aspects of urban development is 
called for in FP7.  

While your draftsman is generally satisfied with the proposal of the Commission, any 
diminution in the overall funding levels for the EU's research and development effort whether 
under FP7 or under the EU's regional policy is entirely undesirable because of the long-term 
significance of R&D for the economic growth of regions, the Member States and the EU 
collectively.

Nevertheless, your draftsman considers that the following improvements could be made:

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro regionální rozvoj vyzývá Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku jako příslušný 
výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Znění navržené Komisí1 Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh 1
Čl. 2 odst. 2 pododstavec 1a (nový)

  
1 Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku.
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Podmínka nadnárodní spolupráce se 
netýká činností na pomoc 
„konvergenčním“ regionům nebo 
regionům podléhajícím statistice při 
zvyšování jejich schopností výzkumu a 
infrastruktur.

Pozměňovací návrh 2
Příloha I, I SPOLUPRÁCE odst. 10

Pro posílení šíření a využívání výsledků 
výzkumu EU bude ve všech tematických 
oblastech podporováno šíření znalostí a 
předávání výsledků, včetně jejich předávání 
tvůrcům politiky, včetně podpory 
prostřednictvím financování iniciativ pro 
vytváření sítí, seminářů a akcí, pomoci 
poskytované externími odborníky a 
informací a elektronických služeb, zejména 
služby CORDIS. Akce na podporu inovací 
budou prováděny v rámci programu pro 
konkurenceschopnost a inovace. Podpora 
bude poskytována také iniciativám 
zaměřeným na zapojení se do dialogu o 
vědeckých otázkách a výsledcích výzkumu 
s širokou veřejností mimo výzkumnou obec 
a v oblasti vědecké komunikace a 
vzdělávání. Zohledněny budou také etické 
zásady a hlediska rovnosti žen a mužů.

Pro posílení šíření a využívání výsledků 
výzkumu EU bude ve všech tematických 
oblastech podporováno šíření znalostí a 
předávání výsledků, včetně jejich předávání 
tvůrcům politiky, včetně podpory 
prostřednictvím financování iniciativ pro 
vytváření sítí, seminářů a akcí, pomoci 
poskytované externími odborníky a 
informací a elektronických služeb, zejména 
služby CORDIS. Akce na podporu inovací 
budou prováděny v rámci programu pro 
konkurenceschopnost a inovace. Podpora 
bude poskytována také iniciativám 
zaměřeným na zapojení se do dialogu o 
vědeckých otázkách a výsledcích výzkumu 
s širokou veřejností mimo výzkumnou obec 
a v oblasti vědecké komunikace a 
vzdělávání. Zohledněny budou také etické 
zásady a hlediska rovnosti žen a mužů.
Vedle orgánů členských států by také
krajské orgány měly obdržet údaje o tom, 
které organizace se v rámci jejich území 
ucházejí o podporu a účastní se programu, 
a měly by být podnětem k přijetí 
strategického přístupu k 7. rámcovému 
programu (FP7), který by měl zahrnovat 
šíření hospodářských výhod, zajištění 
komplementarity s krajskými programy a 
sdílení odborných znalostí týkajících se 
tohoto programu.
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Pozměňovací návrh 3
Příloha I, I SPOLUPRÁCE, Témata, 8. sociálně-ekonomické a humanitní vědy, činnosti odst. 

7a (nový)

Výzkum měst: lépe porozumět tématickým 
(z hlediska životního prostředí, dopravy, 
sociálního a hospodářského hlediska atd.) a 
prostorovým (městským, regionálním) 
interakcím ve městě a rozvíjet 1) inovační 
plánovací mechanismy, které by řešily 
problémy komplexním a udržitelným 
způsobem a 2) inovační řídící procesy, které 
by podpořily účast občanů a spolupráci
mezi veřejnými a soukromými účastníky, 
lepší porozumění úloh evropských měst 
v globálním kontextu (soutěživost mezi 
městy) a podpořily by místní orgány
ve zlepšování sociální soudržnosti a v boji 
proti sociálnímu vyloučení ve městech, kde 
navzdory hospodářskému rozvoji rostou
sociální rozdíly mezi lidmi.

Pozměňovací návrh 4
Příloha I, I KAPACITY, Regiony znalostí, činnosti, odst. 2a (nový)

Tyto synergie nefinancují stejné oprávněné 
náklady a zajišťují decentralizované řízení 
mechanismu pro provádění regionální 
politiky EU. Financování výzkumu a 
inovací ze strukturálních fondů se zaměří 
na 1) výzkumnou infrastrukturu (inovační 
střediska, technologické parky atd.), 2) 
inovační projekty (přenos technologií, 
informační technologie, začínající firmy a 
projekty aplikovaného výzkumu) a 3) 
inovační prostředí (financování malých a 
středních podniků mimo FP7 a CIP). 

Pozměňovací návrh 5
Příloha I, IV KAPACITY, Výzkumný potenciál, činnosti odst. 1 odrážka 4a (nová)
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instruktáže regionů s méně vyvinutou 
oblastí výzkumu ze strany regionů, kde tato 
oblast dosáhla značně vysoké úrovně.

Pozměňovací návrh 6
Příloha I, IV KAPACITY, Výzkumný potenciál, činnosti odst. 2a (nový)

Synergie budou též vytvořeny s programem 
konkurence a inovace za účelem 
regionálního komerčního využití výsledků 
výzkumu a vývoje (R&D) ve spolupráci s 
průmyslem.

Pozměňovací návrh 7
Příloha III, REŽIMY FINANCOVÁNÍ, Nepřímé akce bod b) odst. 3

Dodatečně k přímé finanční podpoře 
účastníků zlepší Společenství jejich přístup 
k půjčkám EIB prostřednictvím „finančního 
zařízení na sdílení rizik“, a to tím, že bance 
poskytne grant. Banka použije grant 
Společenství v dodatku k vlastním 
finančním prostředkům, aby pokryla 
poskytování a přidělování kapitálu na 
financování svých půjček. Pod podmínkou 
plnění určitých pravidel a v souladu s těmito 
pravidly, která mají být zřízena nařízením 
přijatým podle článku 167 Smlouvy a 
rozhodnutími Rady, kterými se přijímají 
konkrétní programy, umožní tento 
mechanismus rozsáhlejší půjčky z EIB na 
evropské akce VTR (jako společné 
technologické iniciativy, rozsáhlé projekty, 
včetně projektů Eureka a nové výzkumné 
infrastruktury).

Dodatečně k přímé finanční podpoře 
účastníků zlepší Společenství jejich přístup 
k půjčkám EIB prostřednictvím „finančního 
zařízení na sdílení rizik“, a to tím, že bance 
poskytne grant. Banka použije grant 
Společenství v dodatku k vlastním 
finančním prostředkům, aby pokryla 
poskytování a přidělování kapitálu na 
financování svých půjček. Pod podmínkou 
plnění určitých pravidel a v souladu s těmito 
pravidly, která mají být zřízena nařízením 
přijatým podle článku 167 Smlouvy a 
rozhodnutími Rady, kterými se přijímají 
konkrétní programy, umožní tento 
mechanismus rozsáhlejší půjčky z EIB na 
evropské akce VTR (jako společné 
technologické iniciativy, rozsáhlé projekty, 
včetně projektů Eureka a nové výzkumné 
infrastruktury). Účastníci regionálního 
rozvoje by měli být konzultováni při rozvoji 
tohoto „finančního zařízení na sdílení 
rizik“, aby investice soukromého sektoru 
mohly být využívány v projektech R&D.
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