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WSKAZÓWKI

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

1. wzywa, by wspólne ramy strategiczne obejmowały promocję koordynacji programów na 
rzecz badań i innowacji oraz funduszy spójności;

2. podkreśla znaczenie utworzenia sieci doskonałości oraz integrowanie unijnej polityki i 
strategii podjętych przez państwa członkowskie poprzez zwiększenie roli władz 
regionalnych i lokalnych;

3. podkreśla znaczenie, jakie ma propagowanie tworzenia partnerstw publiczno-prywatnych; 
wzywa do uproszczenia wspólnych inicjatyw technologicznych, aby uniknąć 
przeznaczania dużych środków finansowych na niewielką liczbę projektów; wzywa 
również do uproszczenia zasad przekazywania pomocy państwa – za pomocą 
mechanizmów takich jak „ciche przyzwolenie” czy wyłączenia grupowe – aby długie 
procedury nie prowadziły do spowolnienia przebiegu innowacji;

4. uważa, że Komisja powinna przekazać część budżetu przeznaczonego na badania małym i 
średnim przedsiębiorstwom prowadzonym przez młodych ludzi i kobiety, nagradzając 
tworzenie sieci i klastrów;

5. wzywa do przetestowania nowych metod finansowania, takich jak kupony innowacyjności 
UE, co pozwoli przedsiębiorstwom realizować wspomniane środki bezpośrednio w 
akredytowanych centrach badawczych;

6. zaleca, aby nagradzać udział w projektach funduszy kapitału podwyższonego ryzyka i 
podmiotów spoza UE;

7. podkreśla potrzebę zagwarantowania, że program zawiera elastyczne mechanizmy, dzięki 
którym będzie można nadążyć za szybko zachodzącymi globalnymi zmianami oraz 
aktualizować priorytety polityki;

8. wzywa do wzmocnienia roli Wspólnego Centrum Badawczego jako wewnętrznego 
dostawcy analiz naukowych i gospodarczych dla polityki na rzecz rozwoju zgodnie ze 
strategią „Europa 2020”; uważa, że wkład Wspólnego Centrum Badawczego w innowacje 
w ramach programu ramowego powinien obejmować pogłębioną współpracę z sektorem 
przemysłowym.    


