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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Evropska komisija v uvodnih odstavkih obrazložitvenega memoranduma poudarja „Znanje je 
v središču Lizbonske agende in na njem temeljijo vsi njeni sestavni deli. Raziskave in 
tehnologija sta skupaj z izobraževanjem in inovacijami sestavni del ‚trikotnika znanja‘.“

V Strateških smernicah skupnosti Komisija navaja, da je bistvena sinergija med kohezijsko 
politiko in sedmim okvirnim programom za RTR (OP7) ter Programom za konkurenčnost in 
inovativnost (PKI). 

Strukturni skladi igrajo pomembno vlogo pri spodbujanju raziskav, zlasti na področjih gradnje 
in obnavljanja infrastruktur in omrežij, ustanovitvah inovativnih podjetij in pri posodabljanju 
MSP. V naslednjem programskem obdobju 2007–2013 se bo ta vloga nedvomno povečala, 
ker bodo vse politike prilagodile in uskladile svoje dejavnosti v skladu s potrebami Lizbonske 
strategije in strategije iz Göteborga. 

Vseeno obstaja nasprotnost med cilji regionalne politike zmanjšati neskladja med bogatejšimi 
in revnejšimi regijami Unije, prispevati k Lizbonski strategiji in izvajati nacionalne reformne 
programe in dejstvom, da so raziskovalne in visokotehnološke dejavnosti zbrane predvsem v 
središčnih regijah EU. Komisija sporoča1, da „ približno polovico javnih in zasebnih izdatkov 
za raziskave dobi le 30 regij od skupno 254“. Razen tega so neskladja med regijami na 
področju izdatkov za raziskave podjetij celo večja.

Te razlike se zlahka razumejo kot povsem nasprotujoče, ampak če bi jih tako razumeli, bi bila 
to napaka. Obe politiki se dejansko dopolnjujeta, kar se pokaže pri proučevanju splošnega 
namena evropske raziskovalne politike, in sicer zagotoviti, da je Evropa v ospredju 
znanstvenih odkritij in napredne tehnologije ter da tam ostane. Ob teh ciljih morajo naložbe, 
usmerjene v centre odličnosti, upoštevati, da so odvisne tudi od infrastrukture in človeških 
virov, političnega okolja in stopnje naložb s strani podjetij ter da je te mogoče razvijati z 
nadnacionalnim sodelovanjem. 

Na drugi strani vodje regionalne politike uporabljajo popolnoma nasprotna merila pri 
odločanju, če in kako je treba porabiti sredstva za raziskave. Ni treba, da sodelujeta dve ali 
več držav, ni treba, da so zadevna raziskovalna središča med glavnimi ustanovami ali 
organizacijami v Evropi. Morda bi bila izjava, da drži nasprotno, pravilna. Z regionalnega 
vidika morajo biti raziskovalna središča, ki zaostajajo zaradi večletnega premajhnega 
vlaganja, in razpadla infrastruktura upravičeni do večje regionalne pomoči, da bodo lahko 
dohiteli naprednejše regije, in to je temeljno načelo, ki preprečuje združevanje denarja 
regionalnega sklada, porabljenega za raziskave, in proračuna za raziskave ter zamenjevanje 
denarja regionalnega sklada, porabljenega za raziskave, s proračunom za raziskave. Ločevanje 
obeh proračunov je po mnenju vašega pripravljavca osnutka nujno za zagotavljanje obeh 
ciljev Unije. In sicer, na eni strani zagotoviti prevlado evropskega raziskovanja v svetovnem 
gospodarstvu in na drugi pomagati regijam z raziskovalnimi potenciali izboljšati njihovo 
učinkovitost prek dobro usmerjenih naložb. Ta pristop z dvema politikama bo Uniji omogočil 
razširiti številne centre odličnosti in s tem povečal splošno moč evropskega raziskovanja za 

  
1 Komisija, Memo/05/209, 15. junij 2005.



PE 364.956v01-00 4/8 PA\588453SL.doc

SL

prispevanje k preoblikovanju evropskega gospodarstva, ustvarjanju trajnih delovnih mest ter 
čistega in trajnega okolja. Vaš pripravljavec osnutka zato meni, da mora sedanja proračunska 
struktura ostati nespremenjena, ker bo ta struktura zagotovila, da bodo regije, ki zaostajajo, 
zlasti v novih državah članicah, ampak ne izključno v njih, dobile največjo pomoč na tem 
pomembnem področju.

Predlog Evropske komisije za sedmi okvirni program temelji na štirih stebrih, ki so 
sodelovanje, zamisli, človeški viri in zmogljivosti. Ta zadnja rubrika z dodeljenim 
proračunom v višini 7,536 milijarde EUR je najbolj pomembna za regionalno politiko, ker je 
to program, ki izrecno obravnava ukrepe, usmerjene v:

• raziskovalno infrastrukturo,
• raziskave v korist MSP,
• regije znanja,
• raziskovalni potencial v konvergenčnih regijah,
• znanost v družbi,
• mednarodno sodelovanje.

Po širitvi in njenih takojšnjih učinkih na porazdelitev bogastva po Uniji in geografsko 
razdelitev centrov raziskovalne odličnosti so ukrepi, usmerjeni v razvoj ali vlaganje v 
raziskovalni potencial v konvergenčnih regijah, bistveni. 
Ukrepi na tem področju bodo zajemali podporo:

• nadnacionalnim dvosmernim izmenjavam raziskovalnega osebja v konvergenčnih 
regijah,

• pridobivanju in razvoju raziskovalne opreme v izbranih centrih,
• organizaciji delavnic in konferenc, ki omogočajo lažji prenos znanja,
• „mehanizmom vrednotenja“ za raziskovalna središča v konvergenčnih regijah za 

pridobitev neodvisne mednarodne strokovne ocene svoje kakovosti raziskovanja in 
infrastruktur.

Skupni proračun 558 milijonov EUR je bil dodeljen temu delu, ki je velik del raziskovalnih 
skladov, ki so na voljo regijam.

Vseeno pa predlagana podpora spodbuja vašega pripravljavca osnutka k naslednjim 
pripombam.

Razvoj regij znanja s spodbujanjem in podpiranjem oblikovanja „v regionalno raziskovanje 
usmerjenih skupin“ je mogoče narobe razumeti. Kot je pojasnjeno zgoraj, zamisel o v 
raziskovanje usmerjenih skupin temelji na načelu odličnosti raziskovalne politike EU. Čeprav 
lahko obstoj takšnih skupin posredno vpliva na razglašene cilje regionalne politike EU, bi 
regije znanja to načelo odličnosti podpirale z omogočanjem političnega učenja in mentorstva 
pri razvoju skupin v vseh regijah.

Glavne dejavnosti, katerih cilj je dajanje regijam, ki uživajo ugodnosti regionalne 
konkurenčnosti in ciljev zaposlovanja v okviru predlaganih novih ureditev strukturnih 
skladov, še vedno potrebujejo pomoč, da bodo lahko še naprej razvijale raziskovalne 
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zmožnosti, ki so jih mnoge med njimi začele uspešno izvajati, ko so koristile ugodnosti 
statusa regije cilja 1 v okviru sedanjih ureditev, in zlasti pomoč za MSP. 

Sedmi okvirni program priznava potrebo po krepitvi inovativne zmogljivosti evropskih MSP 
in njihovega prispevka k razvoju novih proizvodov in trgov, ki temeljijo na novih 
tehnologijah, z uporabo zunanjega izvajanja raziskav, s povečanjem raziskovalnih 
prizadevanj, širjenjem njihovih omrežij, boljšim izkoriščanjem rezultatov raziskav ter
pridobivanjem tehnološkega znanja in izkušenj. 

Posebne dejavnosti za podporo MSP se bodo izvajale na celotnem področju znanosti in 
tehnologije s finančnimi sredstvi, dodeljenimi na podlagi dveh programov: To sta:

• raziskave v korist MSP za zagotavljanje podpore majhnim skupinam inovativnih MSP 
za reševanje splošnih ali dodatnih tehnoloških problemov,

• raziskave v korist združenjem MSP.

Temu je bil dodeljen proračun 1,914 milijarde EUR.

Program za konkurenčnost in inovacije (PKI) bo tudi zagotavljal podporo omrežjem 
posrednikov in nacionalnim shemam za ukrepe, ki bodo spodbujali in olajšali udeležbo MSP 
v okvirnem programu, spodbujala in olajšala se bo udeležba MSP, potrebe MSP pa se bodo 
upoštevale v vseh delih OP7. Sinergije med OP7 in PKI morajo spodbujati regionalne vplive 
rezultatov raziskav. 

Vaš pripravljavec osnutka tudi meni, da OP7 zahteva raziskavo mnogih vidikov razvoja mest.

Vaš pripravljavec osnutka je na splošno zadovoljen s predlogom Komisije, zato je vsako 
zniževanje skupnih ravni financiranja prizadevanj EU za raziskave in razvoj, ali v okviru OP7 
ali v okviru regionalne politike EU, povsem nezaželeno zaradi dolgoročnega pomena R&R za 
skupno gospodarsko rast regij, držav članic in EU

Vseeno vaš pripravljavec osnutka meni, da bi lahko bile narejene naslednje izboljšave:

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za regionalni razvoj poziva Odbor za industrijo, raziskave in energetiko kot odgovorni 
odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Besedilo, ki ga predlaga Komisija1 Predlogi sprememb Parlamenta

Predlog spremembe 1
Člen 2, odstavek 2, pododstavek 1 a (novo)
  

1 Še neobjavljeno v UL.
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Nadnacionalni pogoj se ne uporablja za 
dejavnosti za pomoč konvergenčnim 
regijam ali regijam, prizadetim s 
statističnim učinkom, za izboljšanje 
njihovih raziskovalnih zmožnosti in 
infrastruktur.

Predlog spremembe 2
Priloga I, I Sodelovanje, odstavek 10

Da bi pospeševali razširjanje in uporabo 
rezultatov raziskav EU, bo podpora 
namenjena razširjanju znanja in prenosu 
rezultatov, med drugim tudi načrtovalcem 
politike, na vseh tematskih področjih, med 
drugim preko pobud za povezovanje v 
omrežja, seminarjev in prireditev, pomoči 
zunanjih strokovnjakov ter informacijskih in 
elektronskih storitev, zlasti CORDIS-a. 
Ukrepi v podporo inovativnosti se bodo 
izvajali v okviru programa za konkurenčnost 
in inovacije. Podpora bo zagotovljena tudi 
pobudam, katerih namen je spodbujanje 
dialoga o znanstvenih vprašanjih in 
rezultatih raziskav s širšo javnostjo, ki 
presega raziskovalno skupnost, ter na 
področju znanstvenega komuniciranja in 
izobraževanja. Etična načela in vidik 
enakopravnosti med spoloma se bodo 
upoštevali. 

Da bi pospeševali razširjanje in uporabo 
rezultatov raziskav EU, bo podpora 
namenjena razširjanju znanja in prenosu 
rezultatov, med drugim tudi načrtovalcem 
politike, na vseh tematskih področjih, med 
drugim preko pobud za povezovanje v 
omrežja, seminarjev in prireditev, pomoči 
zunanjih strokovnjakov ter informacijskih in 
elektronskih storitev, zlasti CORDIS. Ukrepi 
v podporo inovativnosti se bodo izvajali v 
okviru programa za konkurenčnost in 
inovacije. Podpora bo zagotovljena tudi 
pobudam, katerih namen je spodbujanje 
dialoga o znanstvenih vprašanjih in 
rezultatih raziskav s širšo javnostjo, ki 
presega raziskovalno skupnost, ter na 
področju znanstvenega komuniciranja in 
izobraževanja. Etična načela in vidik 
enakopravnosti med spoloma se bodo 
upoštevali. Razen organov držav članic 
morajo tudi regionalni organi imeti 
podatke, na podlagi katerih se organizacije 
prijavljajo in sodelujejo na svojem ozemlju, 
kot spodbudo za sprejetje strateškega 
pristopa k OP7, vključno z razširjanjem 
gospodarskih koristi, zagotavljanjem 
dopolnjevanja z regionalnimi programi in 
izmenjavo strokovnega znanja v zvezi s 
programom. 

Predlog spremembe 3
Priloga I, I Sodelovanje, Teme, 8. Socialno-ekonomske znanosti in humanistične vede, 

Dejavnosti, odstavek 7 a (novo)
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• Raziskave mest: za boljše razumevanje 
tematskih (okoljskih, prevoznih, 
družbenih, gospodarskih itd.) in 
prostorskih (mestnih, regionalnih) 
medsebojnih vplivov v mestu ter za 
razvijanje (1) inovativnih načrtovalnih 
mehanizmov za reševanje zadev na 
celosten in trajnosten način in (2) 
inovativnih postopkov upravljanja za 
povečanje udeležbe državljanov in 
sodelovanja med javnimi in zasebnimi 
akterji, za boljše razumevanje vlog 
evropskih mest v svetu (konkurenčnost 
mest), za podpiranje lokalnih organov 
pri izboljševanju socialne kohezije in 
boja proti izključenosti v mestih, kjer 
je neenakost vedno večja kljub 
gospodarskemu razvoju.

Predlog spremembe 4
Priloga I, IV Zmogljivosti, Regije znanja, Dejavnosti, odstavek 2 a (novo)

Te sinergije ne financirajo enakih 
upravičenih stroškov in ščitijo 
decentralizirano upravljanje dostavnih 
mehanizmov regionalne politike EU. 
Financiranje raziskav in inovativnosti s 
strani strukturnih skladov bo osredotočeno 
na (1) raziskovalno infrastrukturo 
(inovacijska središča, tehnološki parki itd.), 
(2) inovacijske projekte (prenos 
tehnologije, informacijske tehnologije, 
projekti v zvezi z ustanavljanjem in 
uporabne raziskave) in (3) okolje za 
inovativnost (financiranje malih in srednje 
velikih podjetij, ki niso v OP7 in PKI).

Predlog spremembe 5
Priloga I, IV Zmogljivosti, Raziskovalni potencial, Dejavnosti, odstavek 1, alinea 4 a (novo)

• mentorstvu za regije s slabše razvitimi 
raziskovalnimi profili s strani bolj 
razvitih regij.
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Predlog spremembe 6
Priloga I, IV Zmogljivosti, Raziskovalni potencial, Dejavnosti, odstavek 2 a (novo)

Sinergije se bodo iskale znotraj Programa 
za konkurenčnost in inovativnost, da se
spodbuja regionalno trženje R&R v 
sodelovanju z industrijo.

Predlog spremembe 7
Priloga III, Sheme financiranja, Neposredni ukrepi, točka b), odstavek 3

Poleg neposredne finančne podpore 
udeležencem bo Skupnost izboljšala njihov 
dostop do posojil EIB v okviru „Sklada za 
financiranje na osnovi delitve tveganja“, in 
sicer z zagotovitvijo finančne podpore banki. 
Banka bo podporo Skupnosti poleg svojih 
lastnih sredstev uporabila za kritje rezervacij 
in dodelitve kapitala za financiranje posojil. 
V skladu z modalitetami, uvedenimi z 
uredbo in sprejetimi v skladu s členom 167 
Pogodbe, in sklepi Sveta o sprejetju 
posebnih programov bo ta program 
omogočal večje posojanje sredstev EIB za 
ukrepe RTR (kot so skupne tehnološke 
pobude, veliki projekti – vključno s projekti 
Eureka – in nove raziskovalne 
infrastrukture).

Poleg neposredne finančne podpore 
udeležencem bo Skupnost izboljšala njihov 
dostop do posojil EIB v okviru „Sklada za 
financiranje na osnovi delitve tveganja“, in 
sicer z zagotovitvijo finančne podpore banki. 
Banka bo podporo Skupnosti poleg svojih 
lastnih sredstev uporabila za kritje rezervacij 
in dodelitve kapitala za financiranje posojil. 
V skladu z modalitetami, uvedenimi z 
uredbo in sprejetimi v skladu s členom 167 
Pogodbe, in sklepi Sveta o sprejetju 
posebnih programov bo ta program 
omogočal večje posojanje sredstev EIB za 
ukrepe RTR (kot so skupne tehnološke 
pobude, veliki projekti – vključno s projekti 
Eureka – in nove raziskovalne 
infrastrukture). Pri razvijanju tega „Sklada 
za financiranje na osnovi delitve tveganja“
za spodbujanje naložb zasebnega sektorja v 
projekte R&R se je treba posvetovati z 
akterji regionalnega razvoja.


