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formuluje tato klíčová sdělení:
— návrh nařízení Rady a programy pro provedení programu Horizont 2020 musí mít silnější zaměření
a dopad na každodenní praxi, místní a regionální úroveň tedy musí být vyzvány k aktivní účasti na
dosažení cílů strategie Evropa 2020;
— systém programu Horizont 2020 se třemi prioritami je pro evropský výzkum značným přínosem;
— program Horizont 2020 by měl financovat výzkum a vývoj koncepcí, metod a dalších forem dušev
ního kapitálu potřebných ke spolupráci regionů a měst, univerzit a podniků zaměřené na inovace
a zhodnocení znalostí;
— regiony a města by z činností v oblasti výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) měly učinit zásadní součást
svého ústředního politického programu. Program Horizont 2020 a financování v rámci soudržnosti
by měly být využívány k tvorbě koncepcí, nástrojů a dalších předpokladů, s jejichž pomocí mohou
místní a regionální orgány aktivně podporovat inovace, brát na sebe riziko a investovat do praktic
kých aplikací činností VaVaI, aby byla zajištěna regionálně přizpůsobená opatření;
— VR navrhuje, aby strategickým cílem programu Horizont 2020 bylo vytvoření evropské kultury
otevřené inovace prostřednictvím zacílených programů a dalších nástrojů. Inovační ekosystémy,
klíčové technologie, veřejné zakázky a výzkumná infrastruktura vyžadují rozsáhlý rozvoj;
— při obnově rámcového programu je třeba zjednodušit postupy v rámci tohoto programu a zvýšit
dopad projektů VaVaI financovaných EU;
— k dosažení stanovených cílů je rovněž zapotřebí změna smýšlení. VR vyzývá průkopnické regiony,
aby vytvořily evropská konsorcia slučující různé schopnosti k vytvoření průlomových společenských
inovací pro celoevropské využití;
— Evropský inovační a technologický institut (EIT) může být specifickým přínosem také pro regionální
úroveň.
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pan Markku MARKKULA (FI/ELS), člen rady města Espoo
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení Horizontu 2020 –
rámcového programu pro výzkum a inovace (2014–2020)
COM(2011) 809 final

POLITICKÁ DOPORUČENÍ

1. klíčové sdělení:
Návrh nařízení Rady a programy pro provedení programu Horizont
2020 musí mít silnější zaměření a dopad na každodenní praxi, místní
a regionální úroveň tedy musí být vyzvány k aktivní účasti na dosažení
cílů strategie Evropa 2020.
1.
Návrh Komise je skvělým výchozím bodem pro definování
činností EU v oblasti výzkumu, vývoje a inovací (dále jen
„VaVaI“) v příštím programovém období 2014–2020. Všechny
regiony a všechny subjekty v rámci regionu mohou a měly by
účinně využívat znalosti. Proto má nesmírný význam šíření
a další rozvoj výsledků činností VaVaI v celé Evropě.

2.
K dosažení cílů strategie Evropa 2020 je důležité, aby
politika soudržnosti EU přispívala k posílení dovednostní
základny a činností v oblasti inovací na místní úrovni a také
k rozvoji nástrojů a spolupráce podporujících meziregionální
spolupráci v rámci Evropy. Tyto nástroje a spolupráce jsou
zapotřebí pro zavádění výsledků programu Horizont 2020 na
místní a regionální úrovni. Všechny regionální výzkumné
činnosti financované z programu Horizont 2020 by měly
zahrnovat rozměr „celosvětové excelence“, což usnadňují zásady
inteligentní specializace. Kromě toho by se užší provázání
programu Horizont 2020 se strukturálními fondy mělo také
patřičně odrazit v operačních programech a ve strategiích pro
výzkum, inovace a inteligentní specializaci.

3.
Návrh Komise je v souladu se zásadami subsidiarity
a proporcionality. Opatření programu Horizont 2020 jsou
zaměřena tak, aby při provedení na úrovni EU umožnila
dosažení co největší možné přidané hodnoty a dopadu. Tyto
činnosti mohou posílit obecné zásady výzkumu a inovací,
podpořit funkce členských států v oblasti výzkumu a zamezit
překrývání. Je zvláště důležité, aby program pomohl dosáhnout
kritické míry v klíčových oblastech a realizovat vysoce rizikový
a dlouhodobý výzkum a vývoj, neboť to umožňuje sdílet riziko
a dosáhnout šířky záběru a úspor z rozsahu, jakých by jinak
nebylo možné docílit.
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4.
zdůrazňuje význam programu Horizont 2020. Plánovaná
výše financování 80 miliard EUR je zcela odůvodněná a mini
mální nutná vzhledem k úloze programu při provádění strategie
Evropa 2020 a dalších politik Unie a rovněž při realizaci

a fungování Evropského výzkumného prostoru. Nicméně se
zdůrazněním, že Evropa potřebuje překonat finanční krizi
a vytvořit pevný základ pro vybrané priority ve svém celosvě
tovém působení, by program Horizont 2020 měl obsahovat
nástroje zaměřené na změny v každodenní praxi a zajistit rych
lejší společenské výsledky v podobě nových pracovních míst,
inteligentního růstu a většího blahobytu jak v krátkodobém,
tak i dlouhodobém horizontu;

5.
vítá cíl programu Horizont 2020 získat více inovací
z výzkumu při zohlednění inovačního potenciálu. Je tedy
otázkou zásadního významu, aby již před zahájením nového
programového období regionální političtí činitelé, univerzity
s vazbou na místní úroveň a výzkumné ústavy začaly aktivně
vyvíjet společné regionální inovační strategie a prováděcí
programy strategicky orientované na inteligentní specializaci
a financované společně z různých zdrojů včetně obecních
rozpočtů, příspěvků podniků a řady finančních nástrojů EU.
V tomto smyslu je důležité, aby se evropská agenda pro výzkum
a inovace a vnitrostátní a regionální inovační strategie vzájemně
doplňovaly;

6.
žádá, aby plány tvořící program Horizont 2020 (co do
obsahu, zacílení financování a nástrojů) byly hodnoceny
z hlediska jejich dopadu a zejména jejich podpůrného účinku
jako součást všech činností VaVaI probíhajících v Evropě. Hori
zont 2020 je z finančního hlediska obrovský program (80 mi
liard EUR na období 2014–2020). Co se akcí Marie Curie týče,
lze však konstatovat pokles z téměř 1 miliardy eur v roce 2013
na pouhé 0,7 miliardy v roce 2014. Vzhledem k zásluhám
programu by měly finanční náklady na tyto akce být srovnatel
nější s náklady na Evropskou radu pro výzkum. Kromě toho
představuje program Horizont 2020 pouze několik procent
celkové evropské činnosti VaVaI, by rozhodování mělo zdůraz
ňovat evropský systém VaVaI jako celek a pro používání fondů
programu Horizont 2020 stanovit jednoznačné priority;

7.
opakuje (1), že je třeba učinit smělé kroky na praktické
úrovni a dát všem úrovním správy v členských státech – místní
a regionální, ale také ústřední – větší odpovědnost a zapojit
všechny ostatní zainteresované strany. V národních programech
reforem je třeba uznat významnou úlohu místních a regionál
ních orgánů v přípravě a provádění strategie Evropa 2020.
Kromě toho to vyžaduje sdílenou odpovědnost všech zúčastně
ných klíčových aktérů, kteří se prostřednictvím územních paktů
zapojují do regionálních činností VaVaI;
(1) CdR 72/2011 fin.
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8.
žádá, aby se města a regiony ujaly zásadní role ve vytvá
ření nových typů smluv o společném podniku partnerství veřej
ného a soukromého sektoru s jednotlivci, v nichž bude kladen
důraz na silnější postavení uživatelů, na otevřenou inovaci a na
zhodnocení excelentních znalostí v zájmu podpory činností
VaVaI, jež jsou nezbytné k nalezení inovativních řešení spole
čenských problémů. Jak je již uvedeno v programu Horizont
2020, k dosažení stanoveného cíle, aby se Evropa dostala do
vedoucí pozice v řešení velkých společenských problémů, musí
být činnosti VaVaI ze své povahy multidisciplinární, víceodvě
tvové, vícerozměrové a multikulturní, což vyžaduje silné každo
denní zapojení. Laboratoře přestaly být tradičním univerzitním
zařízením, ale fungují jako regionální inovační ekosystémy
a zkušební prostředí pro rychlé testování prototypů mnoha
druhů inovací zaměřených na uživatele: nových produktů,
postupů, struktur a systémů transformační a přenositelné
povahy. Ty nelze vytvářet a udržovat bez aktivního zapojení
místních a regionálních orgánů;

okruhu určeného pro netechnologická řešení v rámci programu
Horizont 2020 v duchu programu Inteligentní energie – Evropa
a v souladu s ním;

9.
zdůrazňuje význam regionální složky v programu Hori
zont 2020 pro realizaci cíle synergií mezi regionální politikou
a politikou výzkumu. Výbor proto žádá zachování nástrojů
a programů v rámci Horizontu 2020, jako jsou regiony znalostí
a živé laboratoře. Tyto programy mají silný regionální rozměr,
regionální účast a regionální dopad, posilují regionální inovační
potenciál a přesahují rozměr pouhé „výměny znalostí“;

b) vypracování způsobu měření hodnot, jenž napomůže ke
zvýšení regionální spolupráce při řešení velkých společen
ských problémů a vytvořením a provozováním společných
platforem pro otevřenou inovaci a partnerství veřejného
a soukromého sektoru s jednotlivci,

10.
trvá na tom, že program regiony znalostí nesmí být ukon
čen, a to ani z toho důvodu, že podobné iniciativy jsou orga
nizovány a ve značné míře dotovány z fondů politiky soudrž
nosti. Naopak, program regiony znalostí by měl být využíván
jako nástroj pro rozvoj regionální excelence a jeho objem by
měl být výrazně zvýšen. Tento program může mít zásadní
význam při pobízení a podpoře regionů k inteligentní specializaci,
aby se staly bránou k intenzivnější evropské spolupráci a učení
založenému na referenčním srovnávání. Učení založené na refe
renčním srovnávání je procesem, který se zaměřuje na společné
vytváření systémových změn pomocí referenčního srovnávání
a učení prostřednictvím spolupráce;

2. klíčové sdělení:
Systém programu Horizont 2020 se třemi prioritami je pro evropský
výzkum značným přínosem.
13.
V zájmu umocnění regionálního dopadu evropských
činností v oblasti VaVaI je třeba se zabývat několika aspekty.
Jsou to:

a) zlepšování informovanosti veřejnosti o inovacích a dopadu
a přenositelnosti činností VaVaI,

c) podpora dialogu mezi vědou a společností, vedoucí k hlub
šímu porozumění systémové povahy inovací a prognózy;
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14.
připomíná, že klíčové otázky v souvislosti s VaVaI v regi
onech v celé Evropě jsou tyto:

a) definování úlohy VaVaI v obnově tradičních postupů ve
veřejném sektoru, včetně rozhodování,

11.
navrhuje, že v zájmu plodné evropské spolupráce by
program regiony znalostí měl zastávat zvláštní funkci spočívající
ve financování výzkumu o začlenění regionálních aktivit do
jednotlivých stěžejních iniciativ. Jedním z cílů programu regiony
znalostí by tedy měla být podpora konkurenceschopnosti regi
onálních ekosystémů orientovaných na výzkum v oblastech
digitální agendy a technologií účinně využívajících zdroje, a to
jak v evropském, tak v celosvětovém měřítku, což následně
vytvoří nové obchodní příležitosti pro zúčastněné malé a střední
podniky, které mají klíčovou úlohu při uvádění inovačních
produktů na trh a při jejich zavádění;

c) osvojování schopnosti využívat a uvádět na trh existující
poznatky z výzkumu a inovací prostřednictvím partnerství
soukromého a veřejného sektoru a sdílením osvědčených
postupů a dalších relevantních poznatků;

12.
je znepokojen tím, že ani víceletý finanční rámec
Evropské unie navržený pro období 2014–2020, ani program
Horizont 2020 nezmiňuje budoucnost programu Inteligentní
energie – Evropa, který byl v současném programovém období
pro inovace zásadní, pokud jde o místní řízení, finanční inže
nýrství, přilákání místních subjektů a občanů, dlouhodobou vizi
a vytváření sítí, a umožnil zahájení iniciativ jako Pakt starostů
a primátorů. Vyzývá proto k vytvoření zvláštního rozpočtového

15.
zdůrazňuje, že struktura programu Horizont 2020 se
třemi prioritami vytváří příležitosti k dosažení strategických
cílů strategie Evropa 2020. Máme-li na paměti, že program
Horizont 2020 se soustředí na činnosti VaVaI na úrovni EU,
jež by měly být katalyzátorem činností VaVaI v členských
státech a regionech, měla by být při reformulaci nařízení
o programu Horizont 2020 a souvisejících postupů zohledněna
tato doporučení:

b) zvýšení významu a využitelnosti výsledků stěžejních iniciativ
EU a na tomto základě urychlení provádění těchto činností,
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a) co se týče kritérií pro posuzování a financování, důraz je
kladen na celosvětovou excelenci, všechny činnosti čerpají
z vědeckých poznatků. Mělo by se však připomenout, že
každá priorita potřebuje vlastní kritéria excelence: v první
prioritě by mělo jít o vědeckou excelenci, ve druhé prioritě
o excelenci průmyslových inovací a obnovu podniků, ve třetí
prioritě pak o excelenci a dopad společenských inovací;

zavedení a přenos. První fáze se zaměří na hledání řešení
pomocí široké a otevřené výměny. Cílem druhé fáze bude
testování různých alternativ a konceptualizace systému. Ve
třetí fázi špičkoví vědečtí pracovníci rozpracují požadované
složky. Čtvrtá fáze sestává z několika paralelních, aplikova
ných a současně vzájemně provázaných testů, jež zvýší
společenský dopad projektu;

b) v prioritě vynikající věda by měl být kladen větší důraz na
význam multidisciplinární povahu budoucích a vznikajících
technologií. Kritéria posouzení dopadu by kromě vědeckých
publikací a patentů měla zahrnovat také další formy toku
poznatků mezi různými aktéry od tvůrců poznatků přes
uživatele poznatků až po koncové příjemce;

f) výše popsané provádění vícefázových projektů – bude-li
probíhat transparentně a budou-li jeho výsledky šířeny efek
tivně – by i regionům a dalším příjemcům dotací v rámci
soudržnosti poskytlo obrovské množství užitečných infor
mací o již existujících poznatcích a potenciálních aktérech
v rozvojových činnostech.

c) v prioritě vedoucí postavení v průmyslu by měl být kladen silný
důraz na kombinování několika technologií v činnostech
VaVaI ke zvýšení potenciálu růstu evropských podniků
a zejména malých a středních podniků. Lze podporovat
účast malých a středních podniků v konsorciích veřejného
a soukromého sektoru. Řešení komplexních průmyslových
otázek vyžaduje také větší flexibilitu v činnostech VaVaI,
k čemuž je nutné intenzivnější zapojení malých a středních
podniků. Technologie by měly být považovány za prostředky
usnadňující rychlý rozvoj, i kdyby mělo jít o radikální
změnu. Proto by měl být hlavní důraz kladen na integraci
digitalizace, lidského chování a dynamiky trhu;

3. klíčové sdělení:

d) v prioritě společenské výzvy by měl být hlavní důraz kladen na
kombinování nejlepších evropských poznatků v projektech
velkého rozsahu založených na společné tvorbě, jež Evropě
umožní provést velké systémové změny v obnově struktury,
přesahující tradiční hranice. Výzkum orientovaný na jednu
disciplínu není postačující pro vytvoření poznatků k řešení
velkých společenských výzev. Hlavní zájem by se měl přesu
nout do multidisciplinárních činností VaVaI, které přinášejí
koncepce a složky potřebné pro tyto systémové změny
v obnově struktury. Těžištěm výzkumu jsou pokusy a pilotní
aktivity. Pěkným příkladem je rozsáhlé pole působnosti inici
ativy inteligentní města. Zásadní součástí této činnosti je
přenositelnost výsledků do jiných podmínek po celé Evropě;

e) vzhledem k tomu, že i v krátkodobém horizontu jsou poža
dovány výsledky světové kvality, by měla být zejména prio
rita společenské výzvy využita k obnově stávající nedostatečně
flexibilní rámcové politiky, jež je rovněž příliš vzdálena praxi
v reálných podmínkách. Jednotlivé programy využívají různé
způsoby financování v závislosti na svých cílech. Jedním
z řešení by mohla být vícefázová politika financování, kde
by každá fáze byla účinně financována a výsledky vyhodno
covány na základě kritérií zdůrazňujících potřebu špičkové
kvality. Pouze úspěšné projekty splňující tyto požadavky na
špičkovou kvalitu by pokračovaly do další fáze. Fáze
projektu by mohly být stanoveny po úrovních: 1) provedi
telnost, 2) testování, 3) společná tvorba poznatků a 4)

Regiony a města by z činnosti VaVaI měly učinit zásadní součást
svého ústředního politického programu. Program Horizont 2020
a financování v rámci soudržnosti by měly být využívány k tvorbě
koncepcí, nástrojů a dalších předpokladů, s jejichž pomocí mohou
místní a regionální orgány aktivně podporovat inovace, brát na sebe
riziko a investovat do praktických aplikací činností VaVaI, aby byla
zajištěna regionálně přizpůsobená opatření.
16.
Regiony by měly zvýšit svou připravenost využívat
výsledky výzkumu. Na to je třeba zaměřit větší pozornost
a financování. Rozvinuté kompetence, postupy a nástroje by
měly poté být použity tak, aby znásobily výsledky výzkumu
a ty měly celoevropské využití. Toho lze dosáhnout pouze
intenzivnější součinností ve využívání všech nástrojů financo
vání, tedy programu Horizont 2020, politiky soudržnosti a také
vnitrostátních, regionálních a místních zdrojů. Společné využí
vání prostředků však nestačí, mimo něj jsou zapotřebí změny
v operační kultuře a správních postupech. Zejména je zapotřebí
posílit regionální spolupráci a společné učení v souvislosti
s účinným využíváním strategií RIS3 (národní / regionální
inovační strategie pro inteligentní specializaci).

17.
Doplňkovost programu Horizont 2020 s jinými
programy financování EU včetně strukturálních fondů však
musí zajistit, že také regiony a města, jež nejsou způsobilé
k čerpání finančních prostředků z těchto fondů, budou
podpořeny v rámci tzv. modelu „trojité šroubovice“ (zahrnující
místní a regionální orgány, vzdělávací instituce a průmysl),
pokud jde o inovace a zhodnocení znalostí. Za tímto účelem
a s ohledem na význam programu Horizont 2020 pro EU jako
celek by měl rozpočet určený na tento program předpokládat
vyčlenění specifických prostředků na výzkum a rozvoj těchto
vzájemných vztahů.

18.
K dosažení stanovených cílů je rovněž zapotřebí změna
smýšlení. VR vyzývá průkopnické regiony, aby vytvořily
evropská konsorcia slučující různé schopnosti k vytvoření
průlomových společenských inovací pro celoevropské využití.
Žádá také zvýšenou schopnost regionů a měst využívat
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program Horizont 2020 a další podobné iniciativy. Zvláštní
důraz by měl být kladen na plné využití digitalizace a nových
klíčových technologií při modernizaci regionální inovační poli
tiky. Dále vybízí regiony, aby přešly k otevřené inovaci, v rámci
vize partnerství mezi subjekty veřejného a soukromého sektoru
orientované na lidský prvek, v níž budou mít rozhodující úlohu
vysoké školy a další znalostní instituce.

VÝBOR REGIONŮ

19.
zdůrazňuje doplňkový charakter programu Horizont
2020 vůči činnostem VaVaI v členských státech. Provádění
programu Horizont 2020 by zejména mělo mít za následek
vznik programů a dalších finančních nástrojů, které budou na
evropské inovační politiky účinkovat jako katalyzátor, podpoří
inovativní činnost a zvýší zapojení podniků, zejména malých
a středních podniků. To vyžaduje povzbuzování k nesení rizika,
které bývá s významnými inovacemi často spjato, a žádá rovněž
zvýšení financování pro malé a střední podniky, zejména při
rychlém testování prototypů, uvádění inovačních produktů na
trh a jejich zavádění;
20.
požaduje provést změny v úloze Společného výzkum
ného střediska (JRC), jež by mělo asistovat při přijímání rozhod
nutí na místní a regionální úrovni o nejnovějších výsledcích
činností VaVaI. Toto zaměření by mělo být realizováno
v úzké koordinaci s nejnovějším vývojem platformy inteligentní
specializace. Namísto zpráv a dalších publikací by se výsledky
měly mnohem více týkat financování pokusů a rychlého testo
vání prototypů, aplikování poznatků z výzkumu na praktické
postupy vedoucí ke změně ve všech částech Evropy, což zvýší
kapitál využitelný k obnově na regionální a místní úrovni;
21.
věnuje zvláštní pozornost možnostem zajištění rozvoje
a využívání nových účinných nástrojů se silným regionálním
rozměrem. Politické pokyny již v programu Horizont 2020
existují. Ve zvláštním programu pro provedení programu Hori
zont 2020 jsou výslovně uvedeny dva prvky: význam pro regi
onální úroveň a koordinace se zdroji financování soudržnosti.
Priorita společenské výzvy obsahuje zmínku o odstranění rozdílů
v oblasti výzkumu a inovací v Evropě, např. využitím spolu
práce mezi vynikajícími výzkumnými ústavy a méně rozvinu
tými regiony, odhalováním excelence v méně rozvinutých regi
onech a usnadněním přejímání poznatků z provádění dané
politiky na regionální úrovni;
22.
apeluje na místní a regionální orgány, aby zastávaly
v rámci programu Horizont 2020 aktivní úlohu. K co nejlep
šímu zužitkování programu Horizont 2020 se místní a regi
onální orgány musí vypořádat s otázkou rozvoje meziregionální
a celoevropské spolupráce. K tomuto účelu musí také využívat
potenciálu evropského seskupení pro územní spolupráci
(ESÚS) (2). Musí být zejména schopny rozvíjet společné plat
formy (jako inovační fóra a testovací prostředí pro spolupráci,
jež integrují reálný a virtuální svět) k podpoře otevřené inovace
a regionálních inovačních ekosystémů. Aktivní evropská spolu
práce by umožnila úspory z rozsahu a vytvoření širších trhů
pro místní podniky a další rozvoj na místní úrovni. Inteligentní
(2) CdR 230/2010 fin.
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specializace – jakožto hlavní zásada programu Horizont 2020
i politiky soudržnosti – otevírá těmto možnostem nové obzory;

23.
zdůrazňuje, že provádění programu Horizont 2020 by
mělo klást důraz na systémovou povahu řetězce činností VAVaI
a jeho konečných článků, jinými slovy na komercializaci
výsledků výzkumu na trzích. Nárůst iniciativ otevřené inovace
vyžaduje více výzkumných činností orientovaných na inovativní
přístup a inovační ekosystémy. Proto by multidisciplinární
činnosti VAVaI měly být zaměřeny zejména na prostředky
usnadňující inovační změnu, včetně prognóz, lidského kapitálu,
kompetencí pro obnovu a systému měření pro hodnocení
inovací;

24.
navrhuje, aby strategickým cílem programu Horizont
2020 bylo vytvoření evropské kultury otevřené inovace
prostřednictvím zacílených programů a dalších nástrojů, např.
k zapojení koncových uživatelů, občanů a organizací občanské
společnosti do rozvoje metod a nástrojů pro otevřenou inovaci
založených na IKT. Cíl by měl zahrnovat aktivity k vytvoření
přenositelných zkušeností s řízením, metodami a nástroji
otevřené inovace a s prostředím jejího využití. Je zapotřebí
experimentální přístup, zejména v oblastech, kde inovace souvi
sející s digitalizací mohou mít obrovský dopad, což jsou např.
inteligentní města a inteligentní mobilita.

4. klíčové sdělení:
Při obnově rámcového programu je třeba zjednodušit postupy v rámci
tohoto programu a zvýšit dopad projektů VaVaI financovaných EU.
25.
Jedním z nejvýznamnějších přínosů, jenž se od
programu Horizont 2020 očekává, je racionalizace správních
postupů. Cílem by měla být témata výzkumu a flexibilní a trans
parentní systémy financování, jež jsou natolik přitažlivé, aby to
univerzitám, výzkumným ústavů a podnikům stálo za to hledat
rozsáhlou evropskou spolupráci a vynaložit na toto úsilí značný
objem vlastních finančních prostředků. Co se týče monitorování
výdajů z dotací, za přiměřená kontrolní opatření lze považovat,
pokud jsou založena na vedení právně platného účetnictví
každým subjektem a na běžném auditu. To by značně snížilo
počet auditů prováděných úředníky EU a správy členského
státu, na úroveň ještě nižší, než se plánovalo.

VÝBOR REGIONŮ

26.
žádá zjednodušení správy a zdůrazňuje, že administra
tivní postupy by vždy měly sloužit stanoveným cílům projektů.
Zřízením jednotného kontaktního místa u Evropské komise lze
zamezit roztříštění koordinace inovačních projektů. To je důle
žité zejména pro multidisciplinární projekty nebo projekty
financované z různých evropských fondů;

27.
domnívá se, že je nezbytné změnit článek 24 návrhu
nařízení o pravidlech pro účast (COM(2011) 810 final), jenž
se týká nepřímých nákladů. Podle stávajícího navrhovaného
modelu (paušální sazby) se nepřímé náklady stanoví za použití
paušální sazby ve výši 20 % celkových přímých způsobilých
nákladů. To by vytvářelo často zbytečné potíže s krytím
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skutečných nepřímých nákladů. Buď by měla být tato sazba
výrazně zvýšena, nebo by mělo být i u nepřímých nákladů
umožněno uznat skutečné náklady;

partnerů během fází projektu, což by zapojilo zejména
spolutvůrce poznatků a subjekty uplatňující výsledky
z různých regionů a oborů,

28.
vítá soulad programu Horizont 2020 a politiky soudrž
nosti a provázanost různých programů a finančních nástrojů
EU. K zajištění nutných změn by však programy Horizontu
2020 měly být podrobněji definovány. To znamená, že každý
program by měl přijmout kritéria zohledňující cíle daného
programu, přitom by však všechny dodržovaly společnou
zásadu, že projekt by měl zahrnovat účinná opatření zajišťující
přenos výsledků výzkumu k využívání osobami nezapojenými
do projektu. Ke zvýšení dopadu by využívání financování
během projektu mělo být flexibilnější. Podstatné jsou výsledky,
nikoli administrativa;

c) otevřenost, spolupráce a reakční citlivost v projektové
kultuře by měly být rovněž posíleny vyčleněním části
rozpočtu projektu (typicky 10–20 %) na nezacílená opatření
přijímaná v průběhu projektu jako reakce na vnější změny
a vývoj v oboru, tedy plánovaná během projektu. Toto
financování by mohlo být rovněž využito k začlenění
nových partnerů do projektu, jsou-li u subjektů původně
nezapojených do projetu konstatovány odborné znalosti
cenné pro daný projekt,

29.
opakuje podporu přístupu navrženému Evropským parla
mentem, jenž je založen na „vědě a technologii“, či „vědě
a inovacích“, vychází z pevných vědeckých/technických kritérií
kvality, spočívá na realistických postupech řízení, uznává
společné rysy a rozdíly mezi vědou, technologickým rozvojem
a šířením na trhu (3);

30.
zdůrazňuje význam úzké spolupráce mezi aktivitami
financovanými z programu Horizont 2020 a fondů politiky
soudržnosti. V novém programovém období by financování
z politiky soudržnosti měl být využíváno na cíle, které VR
popsal ve svém stanovisku Zjednodušení provádění rámcových
programů pro výzkum. VR vyzval k vytvoření nového mecha
nismu, s jehož pomocí lze místním a regionálním orgánům
přidělovat finanční zdroje, aby mohly zakoupit výsledky úspěš
ných výzkumných projektů, a splnit tak požadavky na kompe
tenci v regionálním inovačním rozvoji (4);

31.
navrhuje uplatnit na velkou část programu Horizont
2020 tato opatření, přičemž každý program zdůrazní témata
nejvíce relevantní pro své cíle:

a) jedním z největších nedostatků současného systému je nedo
statečné využívání existujících poznatků. Na počátku
projektu by měl být věnován dostatek času a dalších zdrojů
na shromáždění a analýzu existujících poznatků souvisejících
s daným tématem. Výsledky této fáze projektu by měly být
zveřejněny, aby byly dostupné i osobám nepracujícím na
projektu, čímž by se zlepšilo šíření informací a jejich
všeobecná využitelnost,

b) více než kdy dříve by měl být kladen důraz na dosažení
výsledných cílů. V praxi to znamená, že např. popisy
programů a projektové aplikace zviditelní společenský
dopad činností VaVaI v krátkodobém i dlouhodobém hori
zontu. Mělo by být věnováno více prostředků na zvýšení
dopadu a také je zapotřebí zintenzivnit pilotní aktivity
a šíření výsledků, jež by měly provázet celý životní cyklus
projektu. Měly by být přiděleny zdroje na začlenění nových
(3) CdR 67/2011 fin.
(4) CdR 230/2010 fin.

d) v rámci finančního nařízení by měl být vyvinut mecha
nismus umožňující vyčlenit malé množství dotací na další
vývoj vynikajících výsledků projektů. Tato podpora by byla
vázána na kritéria excelence a fungovala by v prvé řadě jako
pobídka pro nasměrování vynikajících výsledků k další fázi
inovačního cyklu (např. od výzkumu k demonstračnímu
a komerčnímu využití),
e) znalostní trojúhelník (synergie mezi výzkumem, vzděláváním
a inovacemi) by měl být jednou z hlavních zásad nejen
v Evropském inovačním a technologickém institutu (EIT),
ale v celém programu Horizont 2020. Každý projekt by
měl plánovat činnosti z hlediska provádění znalostního troj
úhelníku.
5. klíčové sdělení:
Inovační ekosystémy, klíčové technologie, veřejné zakázky a výzkumná
infrastruktura vyžadují rozsáhlý rozvoj.
32.
Program Horizont 2020 by měl zajistit, aby v partnerství
mezi univerzitami a průmyslem ve všech částech Evropy byly
používány pokročilé metody a postupy. Je třeba se orientovat
na zvýšení potenciálu u výstupů, jež dodávají více forem inovací
z výzkumu, a také na rentabilní podniky, včetně těch fungují
cích ve veřejném sektoru.
33.
Mezinárodně úspěšné produkty – ať už se jedná
o výrobky v úzkém slova smyslu či o systémy, služby či širší
operační rámce – jsou výsledkem odborných znalostí špičkové
světové úrovně založených na hodnotových řetězcích a ekosys
témech. Program Horizont 2020 musí umožňovat vytvoření
podmínek pro funkční inovační řetězce. Pouze pak bude
možné reagovat na velké společenské výzvy a na potřebu
průmyslové obnovy.
VÝBOR REGIONŮ

34.
zdůrazňuje význam klíčových technologií v programu
Horizont 2020. Technologie by však neměly být vyvíjeny
pouze v jednotlivých vědeckých a technologických programech.
Spíše by měly být hned ve fázi VaV propojeny s průmyslovými
hodnotovými řetězci a globálními inovačními hodnotovými
sítěmi a s činnostmi orientovanými na rozvoj regionálních
ekosystémů a inovačních klastrů a posílení odborných znalostí.
Podpořit by to mohl rozvoj kampusů na regionální úrovni.
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Tento aspekt je důležitý, neboť umožňuje malým, ale i větším
podnikům překonat nelehké počáteční fáze vývoje výrobku;
35.
vybízí k plnému využití toho, že veřejný sektor potřebuje
nové služby, produkty a technologie, a použít tuto potřebu jako
podnět k vytvoření větší poptávky po inovacích prostřednictvím
veřejných zakázek. VR si je vědom (5) obrovské kupní síly veřej
ných zakázek, jež představují 17 % HDP EU 27, a uznává
zásadní roli veřejných zakázek jako hybné síly a zřejmého
prostředku ke zvýšení sociálních, environmentálních a jiných
standardů. Tento potenciál by se měl využít na regionální, vnit
rostátní a evropské úrovni správy a měl by být doplněn
o vhodná opatření k budování kapacit;
36.
potvrzuje své přesvědčení, že Evropský výzkumný
prostor (EVP) by mohl být posílen, kdyby veřejné zakázky na
služby v oblasti výzkumu a vývoje byly zahrnuty do postupů
veřejných zakázek, pokud to nebude mít za následek vystavení
těchto služeb konkurenci; připomíná stanovisko VR k zelené
knize o veřejných zakázkách (6) a stanovisko VR k zadávání
veřejných zakázek v předobchodní fázi (7);
37.
uznává zásadní úlohu měst, jež vytvářejí kontext pro
rozsáhlé inovace umožňující změnu systému s velkým potenci
álním dopadem, co do reakce na nelehké environmentální, soci
ální a hospodářské problémy naší doby. Politické a znalostní
instituce by měly výrazněji podporovat transformační proces,
jehož prostřednictvím se uskutečňuje vývoj inovací umožňují
cích změnu systému, jejich řízení a přenos;
38.
zdůrazňuje, že plnohodnotné zapojení místních a regi
onálních orgánů na základě regionálně přizpůsobených opatření
je klíčové pro provádění cílů strategie Evropa 2020 pro růst
a zaměstnanost, zejména pro Unii inovací, a klade důraz také
na jejich roli při sbližování podniků, univerzit a výzkumných
center s veřejnými institucemi (prostřednictvím trojité šroubo
vice nebo podobných přístupů);
39.
zdůrazňuje význam investic do celoevropských výzkum
ných infrastruktur. V zájmu zapojení místních a regionálních
subjektů do plnění cílů strategie Evropa 2020 by měl být
rozměr inovací řádně zastoupen ve všech aspektech rámce
EVP, mělo by tedy dojít k přetvoření EVP v Evropský výzkumný
a inovační prostor. Výzkumné infrastruktury představují
nezbytné zdroje, jež doplní výzkumná zařízení a další vybavení
univerzit. Výzkumné infrastruktury rovněž přitahují vynikající
výzkumné pracovníky v globálním měřítku a měly by být pova
žovány za společné platformy pro vědce z různých oborů,
a jako takové za klíčová centra spolupráce mezi akademickými
pracovníky, odborníky ze soukromých a veřejných podniků
a dalšími subjekty společnosti.
6. klíčové sdělení:
Evropský inovační a technologický institut (EIT) může být specifickým
přínosem také pro regionální úroveň.
40.
Komise zdůrazňuje (8), že centra společného umístění EIT
mají obrovský význam pro posílení propojení místní a celosvě
(5 )
(6 )
(7 )
(8 )

CdR 373/2010 fin.
CdR 70/2011 fin.
CdR 58/2008 fin.
COM(2011) 822 final.
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tové úrovně znalostních a inovačních společenství jako celku,
prostřednictvím intenzivní spolupráce s regionálními orgány,
zejména těmi, jež jsou zapojeny do přípravy a provádění regi
onálních inovačních strategií pro inteligentní specializaci (RIS3).
Skvělým příkladem rozvoje této koncepce jsou regionální
inovační a prováděcí společenství v rámci Climate-KIC. Posky
tují původní celoevropský model regionálních inovací, který
regiony využívá jako zkušební stanoviště a propojuje rozvoj
manažerských schopností a silných regionálních stránek s celo
světovými výzvami.

VÝBOR REGIONŮ

41.
vítá plány na zřízení nových znalostních a inovačních
společenství, které Komise navrhuje v těchto tematických oblas
tech: v první vlně na inovace v oblasti zdravého životního stylu
a aktivního stárnutí, surovin a potravy pro budoucnost, a ve
druhé vlně na oblast městské mobility, zpracovatelského
průmyslu s přidanou hodnotou a inteligentní bezpečné společ
nosti. Znalostní a inovační společenství jsou zvlášť důležitá při
pobízení a podpoře otevřené inovace využitím prostředků
pokročilé digitalizace, čímž se podporují inovace v celé Evropě;

42.
vyzývá EIT, aby dále plnil své poslání, jež má zásadní
význam pro aktivní rozvoj a podporu šíření osvědčených
postupů se začleňováním znalostního trojúhelníku, s cílem
vybudovat kulturu společných inovací a sdílení znalostí. Do
budoucna by měl EIT podporovat využitelnost zkušeností
znalostních a inovačních společenství v evropských regionech
a vytvořit kulturu spolupráce, jež může sloužit za vzor v Evropě
i jinde;

43.
podporuje plány strukturálního rozvoje řízení EIT.
Zvláště významný je v nařízení uvedený návrh Komise (9), že
EIT by měl přímo komunikovat se zástupci států a regionů
a dalšími zainteresovanými subjekty z celého inovačního
řetězce, což by bylo přínosné pro obě strany. Aby tento dialog
a výměny byly systematičtější, mělo by být vytvořeno fórum
zúčastněných stran EIT, kde se bude scházet širší společenství
zúčastněných subjektů k jednání o průřezových tématech. VR
by měl zastávat funkci mostu mezi tímto fórem a regiony;

44.
navrhuje, aby znalostní a inovační společenství EIT nesly
odpovědnost za pořádání školení pro vedoucí manažery z řad
regionálních rozhodujících činitelů, kteří by se měli naučit
uplatňovat existující možnosti využití VaVaI a učinit z něj
nedílnou součást rozhodování na úrovni nejbližší občanům
a učení na základě referenčního srovnávání s ostatními evrop
skými regiony propojenými do sítě. Tento aspekt je nesmírně
důležitý, neboť síť EIT je evropskou hnací silou inovací sdružu
jící vedoucí představitele v oblasti vzdělávání, výzkumu
a podniků.
(9) COM(2011) 817 final.
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DOPORUČENÉ POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Pozměňovací návrh 1
Bod (19) odůvodnění
Pozměňovací návrh VR

Text navržený Komisí

Evropské místní a regionální orgány mají důležitou úlohu
při realizaci Evropského výzkumného prostoru a při zajiš
tění účinné koordinace finančních nástrojů Společenství,
zejména rozvíjením vazeb mezi programem Horizont
2020 a strukturálními fondy, a to v rámci regionálních
inovačních strategií založených na inteligentní specializaci.
Regiony mají také klíčovou úlohu při propagaci a realizaci
výsledků programu Horizont 2020 a při poskytování
doplňkových nástrojů financování včetně veřejných
zakázek. Kromě toho by měl program Horizont 2020
také poskytovat prostředky určené na výzkum a vývoj
koncepcí a metodik potřebných pro spolupráci regionů
a měst, univerzit a podniků v oblasti inovací a zhodnocení
znalostí.

Odůvodnění
Jak je již uvedeno v programu Horizont, k dosažení stanoveného cíle, aby se Evropa dostala do vedoucí
pozice v řešení velkých společenských problémů, musí mít aktivity v oblastech výzkumu, vývoje a inovací
silnou regionální složku. Laboratoře zaměřené na inovace přestaly být tradičním univerzitním zařízením, ale
fungují jako regionální inovační ekosystémy a zkušební prostředí pro rychlé testování prototypů mnoha
druhů inovací zaměřených na uživatele: nových produktů, služeb, postupů, struktur a systémů, které musí
být transformační a škálovatelné povahy.

Na podporu tohoto vývoje by měl rozpočet programu Horizont 2020 obsahovat zvláštní regionální složku
určenou na modernizaci aktivit typu „trojité šroubovice“. Zvláštní důraz by měl být kladen na výzkum
a inovaci koncepcí a metod potřebných k posílení společenského dopadu toku poznatků mezi různými
aktéry od tvůrců poznatků přes uživatele poznatků až po koncové příjemce. Strukturální fondy lze využít na
krytí části těchto nákladů. Doplňkovost strukturálních fondů s programem Horizont 2020 pokrývá pouze
část nákladů na rozvoj, a to pouze těch regionů a měst, jež jsou k čerpání takového financování způsobilé.
Tím vzniká problém pro regiony či města, jež nejsou způsobilé k jejich čerpání, nebo mohou čerpat pouze
jejich nepatrnou část, a nemohou je tedy použít na rozvoj aktivit typu „trojité šroubovice“ v oblasti inovací
a zhodnocení znalostí.

Pozměňovací návrh 2
Bod (26) odůvodnění
Text navržený Komisí

Za účelem dosažení co největšího dopadu by měl program
Horizont 2020 rozvinout těsnou součinnost s dalšími
programy Unie v oblastech, jako je vzdělávání, vesmír,
životní prostředí, konkurenceschopnost a MSP, vnitřní
bezpečnost, kultura a média, a s fondy politiky soudržnosti
a s politikou rozvoje venkova, které mohou konkrétně
přispět k posílení výzkumných a inovačních schopností
na vnitrostátní a regionální úrovni v rámci strategií pro
inteligentní specializaci.

Pozměňovací návrh VR

Za účelem dosažení co největšího dopadu by měl program
Horizont 2020 rozvinout těsnou součinnost s dalšími
programy Unie v oblastech, jako je vzdělávání, vesmír,
životní prostředí, konkurenceschopnost a MSP, vnitřní
bezpečnost, kultura a média, a s fondy politiky soudržnosti
a s politikou rozvoje venkova, které mohou konkrétně
přispět k posílení výzkumných a inovačních schopností
na vnitrostátní a regionální úrovni v rámci strategií pro
inteligentní specializaci. Měl by také navázat na úspěch
stávajících iniciativ, jako jsou např. regiony znalostí.
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Pozměňovací návrh 3
Článek 4
Pozměňovací návrh VR

Text navržený Komisí

Program Horizont 2020 hraje zásadní úlohu při realizaci
strategie Evropa 2020 pro inteligentní a udržitelný růst
podporující začlenění tím, že vytváří společný strategický
rámec pro financování výzkumu a inovací ze strany Unie,
a tedy působí jako prostředek k co největšímu využití
soukromých investic, vytvoření nových pracovních příleži
tostí a zajištění dlouhodobého udržitelného růstu a konku
renceschopnosti Evropy.

Program Horizont 2020 hraje zásadní úlohu při realizaci
strategie Evropa 2020 pro inteligentní a udržitelný růst
podporující začlenění tím, že vytváří společný strategický
rámec pro financování výzkumu a inovací ze strany Unie,
a tedy působí jako prostředek k co největšímu využití
veřejných a soukromých investic, vytvoření nových pracov
ních příležitostí, podpoře hospodářské, sociální a územní
soudržnosti a zajištění dlouhodobého udržitelného růstu
a konkurenceschopnosti Evropy. Program Horizont 2020
by měl financovat výzkum a vývoj koncepcí, metodik
a dalších forem duševního kapitálu potřebných ke spolu
práci regionů a měst, univerzit a podniků zaměřené na
inovace a zhodnocení znalostí.

Odůvodnění
Nejen strukturální fondy, ale také program Horizont 2020 by měl poskytovat finanční prostředky na rozvoj
aktivit typu „trojité šroubovice“ v oblasti inovací a zhodnocení znalostí. Modernizace trojité šroubovice má
zásadní význam při pobízení a podpoře regionů k inteligentní specializaci, aby se staly bránou k evropské
excelenci prostřednictvím intenzivnější spolupráce a učení založeného na referenčním srovnávání. Za tím
účelem je třeba, aby součástí programu Horizont 2020 bylo financování pro průkopnické univerzity
a regiony, jimž se daří odstraňovat rozdíly v oblasti výzkumu a inovací v Evropě využitím spolupráce
mezi vynikajícími výzkumnými ústavy a méně rozvinutými regiony, odhalováním excelence v méně rozvi
nutých regionech a usnadněním přejímání poznatků z provádění dané politiky na regionální úrovni.

Pozměňovací návrh 4
Čl. 5 odst. 1
Text navržený Komisí

Pozměňovací návrh VR

Článek 5

Článek 5

Obecný cíl, priority a specifické cíle

Obecný cíl, priority a specifické cíle

1.
Program Horizont 2020 přispěje k vybudování hospodář
ství založeného na znalostech a inovacích v celé Unii prostřednic
tvím získání dostatečného dalšího financování výzkumu, vývoje
a inovací. Tímto způsobem podpoří provádění strategie Evropa
2020 a dalších politik Unie a také uskutečnění a fungování
Evropského výzkumného prostoru (dále jen „EVP“). Příslušné
ukazatele výkonnosti jsou uvedeny v úvodu k příloze I.

1.
Program Horizont 2020 přispěje k vybudování hospodář
ství založeného na znalostech a inovacích v celé Unii prostřednic
tvím získání dostatečného dalšího financování výzkumu, vývoje
a inovací. Tímto způsobem podpoří provádění strategie Evropa
2020 a dalších politik Unie a také uskutečnění a fungování
Evropského výzkumného a inovačního prostoru (dále jen „EVIP“).
Příslušné ukazatele výkonnosti jsou uvedeny v úvodu k příloze I.

Odůvodnění
Celý program Horizont 2020 zdůrazňuje význam inovací. Samotný výzkum není dostatečný, ale měl by
vést k inovacím a k hospodářskému růstu a blahobytu. Jak navrhuje odstavec 39 stanoviska, vhodnější
název EVP by byl Evropský výzkumný a inovační prostor (EVIP). Tato změna by měla být provedena na
všech příslušných místech návrhu nařízení.
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Pozměňovací návrh 5
Čl. 5 odst. 3
Pozměňovací návrh VR

Text navržený Komisí

Článek 5

Článek 5

Obecný cíl, priority a specifické cíle

Obecný cíl, priority a specifické cíle

3.
Společné výzkumné středisko k realizaci obecného cíle
a priorit uvedených v odstavcích 1 a 2 přispěje poskytováním
vědecké a technické podpory pro politiky Unie. Hlavní rysy
příslušných činností jsou uvedeny v části IV přílohy I.

3.
Společné výzkumné středisko k realizaci obecného cíle
a priorit uvedených v odstavcích 1 a 2 přispěje poskytováním
vědecké a technické podpory pro politiky Unie. Jeho úkolem
bude také poskytovat regionální a místní úrovni podklady pro
rozhodování v podobě nejnovějších výsledků v oblasti výzkumu
a inovací. Hlavní rysy příslušných činností jsou uvedeny v části
IV přílohy I.

Odůvodnění
Jak je uvedeno v odstavci 20 stanoviska, Společné výzkumné středisko by mělo asistovat při přijímání
rozhodnutí na místní a regionální úrovni pomocí nejnovějších výsledků činností VaVaI. Toto zaměření by
mělo být realizováno v úzké koordinaci s nejnovějším vývojem platformy inteligentní specializace. Namísto
zpráv a dalších publikací by se výsledky měly mnohem více týkat financování pokusů a rychlého testování
prototypů, aplikování poznatků z výzkumu na praktické postupy vedoucí ke změně ve všech částech
Evropy, což zvýší kapitál využitelný k obnově na regionální a místní úrovni.
Pozměňovací návrh 6
Čl. 7 odst. 1 písm. (b) bod (ii)
Text navržený Komisí

Pozměňovací návrh VR

(b) (ii) mají dobrou historii účasti ve výzkumných a inovač
ních programech Unie;

(b) (ii) mají dobrou historii účasti ve výzkumných a inovač
ních programech Unie;

Odůvodnění
Toto automaticky vyřazuje nováčky.
Pozměňovací návrh 7
Čl. 12 odst. 1 a čl. 12 odst. 2
Text navržený Komisí

Pozměňovací návrh VR

Článek 12

Článek 12

Externí poradenství a zapojení společnosti

Externí poradenství a zapojení společnosti

1.
Při provádění programu Horizont 2020 se vezme
v potaz poradenství a příspěvky, které poskytnou: poradní
skupiny nezávislých odborníků na vysoké úrovni zřízené
Komisí, struktury pro dialog vytvořené podle mezinárod
ních dohod o vědecko-technické spolupráci, činnosti
zaměřené na budoucí vývoj, cílené veřejné konzultace
a transparentní interaktivní procesy, které zajišťují podporu
odpovědného výzkumu a inovací.

1.
Při provádění programu Horizont 2020 se vezme
v potaz poradenství a příspěvky, které poskytnou: poradní
skupiny nezávislých odborníků na vysoké úrovni zřízené
Komisí, struktury pro dialog vytvořené podle mezinárod
ních dohod o vědecko-technické spolupráci, činnosti
zaměřené na budoucí vývoj, cílené veřejné konzultace
a transparentní interaktivní procesy, které zajišťují podporu
odpovědného výzkumu a inovací.

2.
V plné míře se zohlední také příslušné aspekty
výzkumných a inovačních programů zavedených evrop
skými technologickými platformami, iniciativami společ
ného plánování a evropskými inovačními partnerstvími.

2.
V plné míře se zohlední také příslušné aspekty
výzkumných a inovačních programů zavedených evrop
skými technologickými platformami, iniciativami společ
ného plánování a evropskými inovačními partnerstvími.
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Pozměňovací návrh VR

3.
K dosažení stanoveného cíle, aby se Evropa dostala
do vedoucí pozice v řešení velkých společenských prob
lémů, musí být činnosti výzkumu a inovací multidiscipli
nární a multikulturní se silným regionálním zapojením. To
vyžaduje celoevropskou regionální spolupráci a snahu
o regionální excelenci pomocí programů, jako jsou regiony
znalostí a živé laboratoře.

Odůvodnění
Tento pozměňovací návrh se opírá o odstavce 8–11 stanoviska.
Pozměňovací návrh 8
Čl. 13 odst. 1
Pozměňovací návrh VR

Text navržený Komisí

Článek 13

Článek 13

Průřezové akce

Průřezové akce

1.
Mezi prioritami programu Horizont 2020 i v jejich rámci
se vytvoří vazby a styčné body. V tomto ohledu se zvláštní
pozornost věnuje rozvoji a používání klíčových základních
a průmyslových technologií, překlenování od objevu až po uplat
nění na trhu, mezioborovému výzkumu a inovacím, společenským
a ekonomickým vědám a humanitním oborům, podpoře fungo
vání a uskutečnění EVP, spolupráci se třetími zeměmi, odpověd
nému výzkumu a inovacím včetně otázek rovnosti žen a mužů,
zvýšení přitažlivosti výzkumných profesí a usnadňování přeshra
niční a meziodvětvové mobility výzkumných pracovníků.

1.
Mezi prioritami programu Horizont 2020 i v jejich rámci
se vytvoří vazby a styčné body. V tomto ohledu se zvláštní
pozornost věnuje rozvoji a používání klíčových základních kompe
tencí a průmyslových technologií, překlenování od objevu až po
uplatnění na trhu, mezioborovému výzkumu a inovacím, spole
čenským a ekonomickým vědám a humanitním oborům, podpoře
fungování a uskutečnění EVP, spolupráci se třetími zeměmi,
odpovědnému výzkumu a inovacím včetně otázek rovnosti žen
a mužů, zvýšení přitažlivosti výzkumných profesí a usnadňování
přeshraniční a meziodvětvové mobility výzkumných pracovníků.

Odůvodnění
Jak je uvedeno v odstavci 34 stanoviska, mělo by se na úlohu klíčových základních technologií nahlížet
v mnohem širším měřítku, než je technologický rozvoj, tj. technologie by měly být hned ve fázi VaV
propojeny s průmyslovými hodnotovými řetězci a globálními inovačními hodnotovými sítěmi a s činnostmi
orientovanými na rozvoj regionálních ekosystémů a inovačních klastrů a posílení odborných znalostí. Toto
zaměření lze lépe definovat jako „klíčové základní kompetence a průmyslové technologie“.
Pozměňovací návrh 9
Článek 20
Pozměňovací návrh VR

Text navržený Komisí

Článek 20

Článek 20

Partnerství v rámci veřejného sektoru

Partnerství v rámci veřejného sektoru

1.
Program Horizont 2020 přispívá k posilování part
nerství v rámci veřejného sektoru v případech, kdy se
v rámci Unie společně provádějí akce na regionální, vnit
rostátní nebo mezinárodní úrovni.

1.
Program Horizont 2020 přispívá k posilování part
nerství v rámci veřejného sektoru v případech, kdy se
v rámci Unie společně provádějí akce na regionální, vnit
rostátní nebo mezinárodní úrovni.

Zvláštní pozornost se věnuje iniciativám společného pláno
vání mezi členskými státy.

Zvláštní pozornost se věnuje iniciativám společného pláno
vání mezi členskými státy a tyto iniciativy mohou v rele
vantních případech zahrnovat regiony a města EU.
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Pozměňovací návrh VR

2.
Partnerství v rámci veřejného sektoru lze podporovat
buď v rámci priorit stanovených v čl. 5 odst. 2, nebo mezi
těmito prioritami, zejména prostřednictvím:

2.
Partnerství v rámci veřejného sektoru lze podporovat
buď v rámci priorit stanovených v čl. 5 odst. 2, nebo mezi
těmito prioritami, zejména prostřednictvím:

a) nástroje ERA-NET s využitím grantů na podporu part
nerství v rámci veřejného sektoru při jejich přípravě,
zřizování struktur pro vytváření sítí, navrhování,
provádění a koordinaci společných činností, včetně
doplňkového financování jednotlivých společných
výzev a akcí nadnárodní povahy;

a) nástroje ERA-NET s využitím grantů na podporu part
nerství v rámci veřejného sektoru při jejich přípravě,
zřizování struktur pro vytváření sítí, navrhování,
provádění a koordinaci společných činností, včetně
doplňkového financování jednotlivých společných
výzev a akcí nadnárodní povahy;

b) účasti Unie v programech prováděných několika člen
skými státy v souladu s článkem 185 Smlouvy o fungo
vání Evropské unie.

b) účasti Unie v programech prováděných několika člen
skými státy v souladu s článkem 185 Smlouvy o fungo
vání Evropské unie, v relevantních případech s účastí
územních orgánů.

Pro účely písmene a) je doplňkové financování podmíněno
značnými předchozími finančními závazky zúčastněných
subjektů, pokud jde o společné výzvy a akce. Nástroj
ERA-NET může zahrnovat cíl harmonizovat pravidla
a způsoby provádění společných výzev a akcí. Může se
také použít za účelem přípravy iniciativy podle článku
185 Smlouvy o fungování Evropské unie.

Pro účely písmene a) je doplňkové financování podmíněno
značnými předchozími finančními závazky zúčastněných
subjektů, pokud jde o společné výzvy a akce. Nástroj
ERA-NET může zahrnovat cíl harmonizovat pravidla
a způsoby provádění společných výzev a akcí. Může se
také použít za účelem přípravy iniciativy podle článku
185 Smlouvy o fungování Evropské unie.

Pro účely písmene b) se takové iniciativy navrhují pouze
v případech, kdy nastane potřeba vytvořit specializovanou
prováděcí strukturu a kdy se zúčastněné země ve vysoké
míře zavázaly k integraci na vědecké, řídící a finanční
úrovni. Návrhy iniciativ uvedených v písmeni b) se
kromě toho určí na základě všech těchto kritérií:

Pro účely písmene b) se takové iniciativy navrhují pouze
v případech, kdy nastane potřeba vytvořit specializovanou
prováděcí strukturu a kdy se zúčastněné země ve vysoké
míře zavázaly k integraci na vědecké, řídící a finanční
úrovni. Návrhy iniciativ uvedených v písmeni b) se
kromě toho určí na základě všech těchto kritérií:

a) jasné vymezení sledovaného cíle a jeho význam pro cíle
programu Horizont 2020 a obecnější cíle politiky Unie;

a) jasné vymezení sledovaného cíle a jeho význam pro cíle
programu Horizont 2020 a obecnější cíle politiky Unie;

b) jasné finanční závazky zúčastněných zemí včetně před
chozích závazků sdružit vnitrostátní nebo regionální
investice pro účely nadnárodního výzkumu a inovací;

b) jasné finanční závazky zúčastněných zemí včetně před
chozích závazků sdružit vnitrostátní nebo regionální
investice pro účely nadnárodního výzkumu a inovací;

c) přidaná hodnota akce na úrovni Unie;

c) přidaná hodnota akce na úrovni Unie;

d) kritická míra s ohledem na velikost a počet dotčených
programů, podobnost činností a jejich podíl na
příslušném výzkumu; a

d) kritická míra s ohledem na velikost a počet dotčených
programů, podobnost činností a jejich podíl na
příslušném výzkumu; a

e) účinnost článku 185 Smlouvy o fungování Evropské
unie jako nejvhodnějšího prostředku pro dosažení cílů.

e) účinnost článku 185 Smlouvy o fungování Evropské
unie jako nejvhodnějšího prostředku pro dosažení cílů.

Odůvodnění
Aktivní úloha regionů má zásadní význam pro dosažení cílů programu Horizont 2020. Je třeba poskytnout
více flexibility a posílit úlohu regionů při vytváření iniciativ společného plánování.

13.9.2012

CS

Úřední věstník Evropské unie

Dalším cílem tohoto pozměňovacího návrhu je, aby se na účast EU v programech prováděných regionálními
orgány uplatňovala stejná logika jako v případě členských států. Bylo by to v souladu s obsahem článku 185
SFEU.

V Bruselu dne 19. července 2012
předsedkyně
Výboru regionů
Mercedes BRESSO
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