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WSKAZÓWKI

Komisja Rozwoju Regionalnego zwraca się do Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i 
Energii, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 
następujących wskazówek:

1. z zadowoleniem przyjmuje opinię Komisji, że regiony powinny zostać włączone w 
przygotowywanie i wdrażanie krajowych programów reform; wzywa państwa 
członkowskie do publikowania informacji na temat wytycznych dla krajowego programu 
reform, zapewnienia szybkiego włączenia regionów, zwłaszcza poprzez lepsze 
dostosowanie programów do potrzeb lokalnych, intensywniejszy dialog między Komisją, 
państwami członkowskimi i regionami, jaśniejszy i bardziej zdecentralizowany podział 
obowiązków oraz skuteczniejszą współpracę w obrębie samych regionów;

2. dostrzega jedyny w swoim rodzaju wkład polityki spójności do procesu wdrażania celów 
lizbońskich, zwłaszcza w wyniku wspierania ich ze środków funduszy strukturalnych, i 
podkreśla, że działania na szczeblu lokalnym i regionalnym odgrywają kluczową rolę w 
promowaniu innowacji, co uwidacznia się również w siódmym programie ramowym na 
rzecz badań naukowych i rozwoju oraz w pierwszym programie ramowym na rzecz 
konkurencyjności i innowacji, ponieważ strategie na rzecz innowacji można realizować na 
szczeblu lokalnym i regionalnym w ramach współpracy przedsiębiorstw, zwłaszcza MŚP, 
uniwersytetów, ośrodków naukowych i technologicznych oraz przy partnerskim udziale 
społeczeństwa obywatelskiego;

3. zwraca uwagę na trudności przedsiębiorstw rozpoczynających działalność w dostępie do 
kapitału ryzyka i podkreśla znaczenie bodźców podatkowych i innych zachęt w tym 
względzie;

4. wzywa podmioty odpowiedzialne na szczeblu regionalnym i lokalnym do zapewnienia 
sprzyjających warunków oraz do uczynienia ze wspierania innowacji istotnego punktu 
programów operacyjnych oraz do przeznaczenia znaczącej części środków z funduszy 
strukturalnych na inwestycje w dziedzinie nauki, innowacji i doskonalenia zawodowego, 
co obok innych korzyści zwiększy zatrudnienie, tworzenie miejsc pracy oraz będzie 
przeciwdziałać tendencjom odpływu pracowników i wyludniania się obszarów; wzywa 
państwa członkowskie do wsparcia tych wysiłków poprzez inwestycje publiczne w 
placówki szkolnictwa wyższego w celu promowania talentów;

5. zgadza się z Komisją, że polityka klastrów jest ważnym elementem polityki innowacyjnej 
państw członkowskich i wzywa podmioty odpowiedzialne szczególnie na szczeblu 
regionalnym i lokalnym do wsparcia klastrów oraz ośrodków innowacyjności i ośrodków 
technologicznych zarówno w miastach, jak i na obszarach wiejskich w taki sposób, aby 
osiągnąć stan równowagi między poszczególnymi regionami;

6. w związku z tym podkreśla znaczenie utworzenia struktur zarządzania w celu 
usprawnienia współpracy między różnymi podmiotami w ramach klastrów i wnosi o 
wykorzystanie koncepcji klastrów również w ramach działalności transgranicznej, 
korzystając przy tym głównie z doświadczeń regionów europejskich posiadających już 
ustalone struktury transgraniczne i sieci społeczne;
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7. podkreśla, że obszary wiejskie i peryferyjne nie powinny pozostawać w tyle oraz, że 
należy je zachęcać do rozwoju innowacji ekologicznych i agroturystyki oraz wspierać w 
tych przedsięwzięciach;

8. zwraca szczególną uwagę na trudności słabiej rozwiniętych regionów w pozyskiwaniu 
prywatnego kapitału inwestycyjnego oraz wzywa państwa członkowskie i podmioty 
lokalne oraz regionalne do korzystania w większym stopniu z pożyczek EBI oraz do 
wspierania i wzmacniania partnerstw publiczno-prywatnych w obszarze działań 
innowacyjnych, dbając w sposób szczególny o stosowanie najlepszych praktyk i dobre 
wykorzystanie środków publicznych;

9. jest zdania, że nową pilotażową inicjatywę rynkową, która powinna się koncentrować 
przede wszystkim na tworzeniu i wprowadzaniu na rynek nowych innowacyjnych 
produktów i usług, należy podjąć głównie w dziedzinach, w których istnieje potencjalnie 
wysoki popyt, dbając jednocześnie o uwzględnienie słabiej rozwiniętych regionów;

10. zauważa, że państwa członkowskie w żadnym wypadku nie wykorzystały jeszcze w pełni 
możliwości pomocy w dziedzinie innowacji w zakresie środowiska i po raz kolejny 
zauważa, że innowacyjne technologie służące ochronie środowiska mogą dać Europie 
znaczącą przewagę konkurencyjną na świecie;

11. zachęca podmioty odpowiedzialne na szczeblu regionalnym, aby z funduszy 
strukturalnych finansowały również eksperymentalne, a więc ryzykowne środki;

12. uważa, że środkom innowacyjnym muszą towarzyszyć lepsze kampanie informacyjne  i 
podkreśla potrzebę dzielenia się informacjami otrzymanymi z zakończonych projektów;
jednocześnie zaleca wyciągnięcie wniosków z niewłaściwych procedur zastosowanych w 
projektach zakończonych niepowodzeniem oraz ostrzeżenie innych regionów UE przed 
popełnieniem podobnych błędów;

13. uważa, że wspieranie europejskich centrów informacyjnych również na poziomie 
regionalnym zwiększa przejrzysty dostęp społeczeństwa obywatelskiego oraz szerokich 
kręgów biznesowych do informacji, a szybkie dostarczanie właściwych informacji jest 
kluczowym czynnikiem dla przedsięwzięć innowacyjnych i dlatego centra te mogą się 
przyczynić się do pogłębiania współpracy w obrębie danego kraju oraz współpracy 
transgranicznej;

14. uważa, że potrzebne są odpowiednie środki na szczeblu wspólnotowym, regionalnym i 
lokalnym w celu zwiększenia liczby absolwentów uczelni wyższych, zwłaszcza kobiet, na 
kierunkach naukowych, inżynieryjnych i technicznych oraz w zakresie badań 
podstawowych poprzez wykorzystanie programu „Ludzie” w ramach siódmego programu 
ramowego, udzielanie stypendiów, przyznawanie nagród i stwarzanie innych zachęt, a 
także zachęcając kobiety – poprzez projekty doradcze oraz inne formy wsparcia – do 
zakładania innowacyjnych przedsiębiorstw;

15. uważa, że trzeba stworzyć infrastrukturę dla badań naukowych i rozwoju, która jest 
koniecznym warunkiem kształcenia oraz utrzymania naukowców i badaczy, w 
szczególności w regionach peryferyjnych; uważa, że wkład finansowy z siódmego 
programu ramowego oraz funduszy strukturalnych mający na celu poprawę infrastruktury 
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dla badań naukowych w regionach konwergencji z dużym potencjałem naukowym byłby 
opłacalną inwestycją, jeżeli wynikiem działań naukowych i badawczych byłyby 
innowacyjne produkty i usługi;

16. biorąc pod uwagę znaczne inwestycje finansowe, poczynione przez UE, zwraca się do 
Komisji z prośbą o dokonanie oceny wyników uzyskanych w ramach analizy aspektów 
jakościowych, ilościowych i finansowych projektów i działań w taki sposób, aby w 
przyszłości poprawić skuteczność podobnych działań;

17. uważa, że warunkiem wstępnym potencjału innowacyjnego w UE jest darmowy lub tani 
dostęp do łączy szerokopasmowych, który ułatwia przedsiębiorczość oparta na wiedzy;

18. wzywa Komisję, państwa członkowskie, władze regionalne i lokalne do zagwarantowania 
powszechnego dostępu do pracy w oparciu o technologie teleinformatyczne, aby 
generalnie ułatwić naukę i pracę przez Internet;

19. przypomina o znaczeniu finansowania wysokiej jakości infrastruktury fizycznej i 
technologicznej, aby przyciągnąć inwestycje i ułatwić zawodową mobilność.
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