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WSKAZÓWKI

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii zwraca się do Komisji specjalnej ds. 
wyzwań politycznych i zasobów budżetowych na rzecz zrównoważonej Unii Europejskiej po 
2013 r., właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 
następujących wskazówek:

1. z zadowoleniem przyjmuje główne inicjatywy, na które zwrócono szczególną uwagę
w strategii UE 2020; wzywa do stworzenia rozległej politycznej wizji konkurencyjnej, 
społecznej i zrównoważonej przyszłości UE i podkreśla potrzebę osiągnięcia spójności 
społecznej, gospodarczej i terytorialnej UE; podkreśla, że w celu realizacji kluczowych 
założeń strategii UE 2020 i jednoczesnego zajęcia się obecnym problemem rozdrobnienia 
instrumentów finansowych Unii Europejskiej główne inicjatywy UE opisane w tej 
strategii wymagają solidnego, wiarygodnego i trwałego wsparcia finansowego ze strony
UE; apeluje zatem o uwzględnienie referencyjnych kwot dotyczących głównych inicjatyw
w wieloletnich ramach finansowych po 2013 r.;

2. podkreśla potrzebę zapewnienia w kolejnych wieloletnich ramach finansowych 
długofalowego finansowania istniejących i nowych długoterminowych głównych 
programów w dziedzinie konkurencyjności na rzecz wzrostu i rozwoju oraz
w szczególności wszelkich strategicznych działań następczych związanych z bieżącymi 
programami długoterminowymi; przypomina, że ich realizacja wymaga intensywnych 
działań kontrolnych, oceny oraz elastyczności budżetowej i uproszczenia budżetu w celu 
poprawy skuteczności europejskich programów; podkreśla potrzebę dokonania analizy 
kwestii wykorzystywania funduszy UE pod kątem wartości dodanej, m.in. poprzez lepszą 
koordynację między budżetami krajowymi i budżetem UE;

3. podkreśla, że długofalowe wyzwania związane z konkurencyjnością i trwałym wzrostem 
UE muszą znajdować odzwierciedlenie w zasobach budżetowych, co nie powinno 
stwarzać zagrożenia dla bieżącego finansowania obecnie realizowanych programów UE; 
podkreśla znaczenie badań naukowych, innowacji, społeczeństwa informacyjnego
i energii dla stawienia czoła głównym wyzwaniom społecznym takim jak wzrost 
gospodarczy, zmiany klimatu, niedobór energii i zasobów, zdrowie oraz starzenie się;

4. uważa, że wydatki UE powinny koncentrować się na strategiach o wyraźnej europejskiej 
wartości dodanej, zgodnie z zasadami pomocniczości, proporcjonalności i solidarności; 
podkreśla, że infrastruktura badawcza, energetyczna i TIK stanowi przykład europejskiej 
wartości dodanej;

5. wzywa Komisję do zwiększenia wydajności i skuteczności kolejnego zestawu 
instrumentów finansowych poprzez lepsze monitorowanie jakościowych wskaźników 
wydajności i lepszą sprawozdawczość dotyczącą tych wskaźników;

6. uważa, że w celu przestrzegania przez UE umów międzynarodowych należy zapewnić 
odpowiednie fundusze;

Polityka energetyczna 
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7. jest zdania, że nowe wieloletnie ramy finansowe powinny odzwierciedlać priorytety i cele 
polityczne UE w zakresie polityki energetycznej i polityki w dziedzinie zmian klimatu, co 
określono w kilku rezolucjach Parlamentu Europejskiego, np. w rezolucji pt. „W kierunku 
nowej strategii energetycznej dla Europy 2011-2020”1 i w szczególności w rezolucji
w sprawie strategii UE 20202; podkreśla, że skuteczna i trwała polityka energetyczna UE 
do 2050 r. wymaga krótko-, średnio- i długofalowej wizji; zauważa, że aby nie narazić na 
szwank realizacji celów strategii UE 2020 i długofalowych założeń do 2050 r., potrzebne 
są znaczne inwestycje w europejską infrastrukturę energetyczną;

8. wzywa do zwiększenia w budżecie UE środków na energię i dostrzega potencjał 
pozwalający innym instrumentom finansowym przyczyniającym się skutecznie do 
wytwarzania europejskiej wartości dodanej na udział w finansowaniu priorytetowych 
europejskich przedsięwzięć w dziedzinie infrastruktury energetycznej w sposób 
zrównoważony pod względem regionalnym, w przypadku gdy na przykład 
przedsięwzięcia takie nie mogą być finansowane przez rynek, oraz na zwiększenie 
funduszy europejskich przeznaczonych na nowe i odnawialne technologie energetyczne 
oraz na strategie i środki związane z wydajnością energetyczną i oszczędnością energii; 
uważa, że we wszelkich przyszłych strategiach energetycznych te drugie powinny 
pozostać głównymi priorytetami, że należy je odpowiednio uwzględnić i wspierać
w przyszłej perspektywie finansowej oraz że powinny one spowodować zmniejszenie 
zapotrzebowania na dodatkowe tworzenie nowej infrastruktury energetycznej oraz 
nowych urządzeń do wytwarzania i produkcji energii;

9. podkreśla potrzebę zagwarantowania długofalowego finansowania w celu rozwoju 
innowacyjnych i trwałych technologii energetycznych, które będą potrzebne
w perspektywie długoterminowej i które mają zasadnicze znaczenie dla zrównoważonego 
rozwoju i otwierają przed przemysłem UE nowe rynki; wzywa do natychmiastowego 
wdrożenia europejskiego strategicznego planu w dziedzinie technologii energetycznych 
(plan SET) zawierającego opis konkretnych działań badawczych w dziedzinie czystych, 
trwałych i wydajnych niskoemisyjnych technologii energetycznych oraz stanowiącego 
duży krok naprzód systemu energetycznego UE; apeluje także, aby finansowanie ze 
środków UE w tej dziedzinie było ukierunkowane na przedsięwzięcia na małą skalę
i przedsięwzięcia zdecentralizowane; podkreśla, że w tej dziedzinie potrzebne jest 
publiczne wsparcie finansowe; podkreśla też potrzebę zwiększenia finansowania badań 
naukowych, rozwoju technologicznego i demonstracji w dziedzinie energii w celu 
rozwoju czystej energii dostępnej dla wszystkich po przystępnych cenach;

10. podkreśla potrzebę zmaksymalizowania oddziaływania funduszy europejskich poprzez 
działanie na zasadzie katalizatora w przypadku pozyskiwania, łączenia i wykorzystywania 
publicznych i prywatnych środków finansowych na infrastrukturę leżącą w interesie 
Europy, w tym na południowy korytarz gazowy i inne szlaki mające zapewnić 
dywersyfikację dostaw gazu;

Polityka przemysłowa

                                               
1 Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 25 listopada 2010 r. pt. „W kierunku nowej strategii 
energetycznej dla Europy 2011–2020” (P7_TA-PROV(2010)0441).
2 Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie strategii UE 2020 
(P7_TA(2010)0223).
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11. wyraża zadowolenie, że w strategii UE 2020 podkreślono znaczenie, jakie polityka 
przemysłowa ma dla trwałego wzrostu, dobrobytu społecznego i gospodarczego oraz 
zatrudnienia w Europie; wzywa do opracowania kompleksowej wizji europejskiego 
przemysłu w roku 2020, która pozwoli zagwarantować utrzymanie i dalszy rozwój 
różnorodnej, konkurencyjnej, zrównoważonej i niskoemisyjnej bazy przemysłowej,
w wyniku czego powstaną ekologiczne i godne miejsca pracy; zdecydowanie popiera 
dalsze funkcjonowanie instrumentów gwarancyjnych w ramach programu na rzecz 
konkurencyjności i innowacji (CIP) oraz wzywa do zwiększenia i znacznego rozszerzenia 
środków przeznaczanych na CIP; zwraca się do Komisji, aby w następnej turze 
programów położyła większy nacisk na instrumenty finansowania typu mezzanine
i wspierała je za pomocą funduszy i mechanizmów opartych na podziale ryzyka;

12. przypomina, że w dniu 10 marca 2009 r. Parlament wezwał do dalszej poprawy 
widoczności działań politycznych związanych z MŚP i do rozpowszechniania wiedzy na 
ich temat poprzez powiązanie instrumentów i funduszy wspólnotowych dla MŚP
w ramach odrębnej pozycji w budżecie UE;

13. podkreśla potrzebę zagwarantowania, że odpowiednie instrumenty finansowe będą 
przeznaczane z budżetu na wspieranie celów przedstawionej przez Komisję w 2011 r. 
inicjatywy „Strategia na rzecz wydajnego wykorzystywania zasobów”;

14. podkreśla, że Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) powinien odgrywać ważną rolę
w finansowaniu działań związanych z badaniami naukowymi i innowacjami, zwłaszcza
w odniesieniu do przedsięwzięć w zakresie innowacji przemysłowych;

15. pozytywnie odnosi się do wniosku Komisji dotyczącego przeanalizowania nowych źródeł 
finansowania głównych europejskich przedsięwzięć inwestycyjnych w obszarach takich 
jak energia, transport i TIK, które stanowią wyraźną europejską wartość dodaną;

Badania naukowe, innowacje i rozwój

16. uważa, że postęp w dziedzinie badań naukowych, innowacji i rozwoju musi przyczyniać 
się do pokonywania głównych wyzwań społecznych naszych czasów takich jak zmiany 
klimatu, wydajne wykorzystywanie zasobów, zdrowie, starzejące się społeczeństwo, 
zarządzanie obszarami miejskimi, mobilność, żywność i woda; przypomina, że jednym
z celów UE jest wzmocnienie jej podstaw naukowych i technologicznych poprzez 
stworzenie europejskiej przestrzeni badawczej; uznaje zasadnicze znaczenie 
realizowanych w ramach współpracy transnarodowych programów UE ukierunkowanych 
na daną politykę oraz łączenia kompetencji w zakresie badań naukowych i innowacji
w celu stawienia czoła wyzwaniom danej polityki na szczeblu europejskim i realizacji 
głównych celów społecznych; przyznaje, że Europejski Instytut Innowacji i Technologii 
stanowi główną siłę napędową trwałego wzrostu i konkurencyjności UE, jako że pobudza 
on wiodące światowe innowacje, oraz wzywa do powiększenia i odpowiedniego 
finansowania wspólnot wiedzy i innowacji; podkreśla znaczenie dalszych działań 
mających na celu uproszczenie systemu finansowania badań naukowych, innowacji
i rozwoju oraz zapewnienie dostępu do niego mniejszym instytutom badawczym, 
przedsiębiorstwom i organizacjom społeczeństwa obywatelskiego;

17. podkreśla, że konkurencyjność UE jest w znacznym stopniu zależna od jej możliwości
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w dziedzinie innowacji, działalności ośrodków badań i rozwoju oraz od powiązań między 
procesami innowacyjnymi i produkcyjnymi;

18. podkreśla potrzebę zwiększenia, pobudzenia i zagwarantowania finansowania badań 
naukowych, innowacji i rozwoju w UE poprzez znaczne zwiększenie od 2013 r. 
wydatków na badania naukowe, a także potrzebę dalszych działań na rzecz uproszczenia 
finansowania badań naukowych, innowacji i rozwoju oraz właściwego zarządzania 
programami; apeluje w szczególności o to, aby przyszłe programy finansowania badań 
naukowych, rozwoju i innowacji były skupione wokół głównych zagadnień społecznych, 
prowadząc tym samym do większego bezpieczeństwa zasobów, a w szczególności 
większej wydajności; wzywa do zacieśnienia współpracy międzynarodowej w dziedzinie 
badań naukowych i rozwoju oraz do przeznaczania większych środków na programy 
dotyczące mobilności; uważa, że wsparcie UE dla przedsięwzięć na dużą skalę nie 
powinno przewyższać środków przyznawanych na badania naukowe w innych obszarach 
oraz że należy odpowiednio monitorować realizację takich przedsięwzięć;

19. podkreśla, że innowacyjność stanowi jeden z głównych czynników wpływających na 
konkurencyjność i wzrost; apeluje o ściślejsze powiązanie podstawowych badań 
naukowych i innowacyjności przemysłu; podkreśla sukces mechanizmu finansowania 
opartego na podziale ryzyka i zachęca do zwiększenia funduszy dostępnych w ramach 
tego mechanizmu; sądzi, że należy brać pod uwagę cały łańcuch innowacji, począwszy od 
badań pionierskich, rozwoju technologicznego, demonstracji, rozpowszechniania, do 
oceniania wyników i szybkiego wprowadzania osiągnięć naukowych na rynkach; popiera 
propozycje Komisji polegające na stworzeniu jednolitego systemu ochrony patentów, 
który pozwoliłby zdecydowanie obniżyć koszty związane z tłumaczeniem i administracją;

20. podkreśla potrzebę usprawnienia partnerstw publiczno-prywatnych, m.in. poprzez 
zmniejszenie biurokracji i uproszczenie obecnych procedur; apeluje do Komisji
o wdrożenie w odniesieniu do jej programów podejścia ukierunkowanego w większym 
stopniu na wyniki i wydajność;

Społeczeństwo informacyjne

21. uważa, że Europa powinna odegrać wiodącą rolę w tworzeniu i stosowaniu TIK; uważa, 
że wykorzystywanie TIK przyczynia się do stawiania czoła obecnym wyzwaniom 
strukturalnym i do osiągania trwałego wzrostu gospodarczego; podkreśla znaczenie 
stałych wysiłków na rzecz nieograniczonego i szybkiego dostępu wszystkich obywateli
i konsumentów do stacjonarnych i mobilnych szybkich łączy szerokopasmowych do 2020 
r., zwłaszcza w mniej rozwiniętych krajach członkowskich, oraz promocji „e-inicjatyw” 
zapewniających szybką realizację agendy cyfrowej UE;

22. wzywa Komisję do zaangażowania się w ściślejszą współpracę z regionami, aby pomóc 
im w zwiększeniu ich zdolności absorpcji funduszy strukturalnych i funduszy na rozwój 
obszarów wiejskich przyznanych na inwestycje w infrastrukturę szerokopasmową, oraz do 
dalszego instruowania regionów na temat wykorzystywania funduszy z partnerstw 
publiczno-prywatnych i innych instrumentów finansowych;

23. podkreśla, że koszty inżynierii cywilnej stanowią dużą część kosztów uruchomienia nowej 
infrastruktury stacjonarnej i mobilnej oraz że można by je zmniejszyć poprzez lepsze 
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planowanie i synergię programów; wzywa zatem do lepszej koordynacji i integracji 
programów infrastrukturalnych poprzez poprawę planowania na szczeblu krajowym, 
regionalnym i lokalnym, tak aby obniżyć koszty i promować inwestycje;

24. popiera inicjatywę Komisji polegającą na współpracy z EBI w celu poprawy dostępności 
funduszy na sieci następnej generacji i podkreśla potrzebę przeznaczania takich funduszy 
na otwarte przedsięwzięcia infrastrukturalne, które sprzyjają różnorodności usług;

25. wzywa Komisję i EBI do opracowania do wiosny 2011 r. konkretnych propozycji nowych 
instrumentów finansowych, będących uzupełnieniem obecnych sposobów finansowania 
infrastruktury szerokopasmowej, m.in. gwarancji, instrumentów kapitałowych i dłużnych 
lub ich kombinacji;

Polityka kosmiczna

26. podkreśla strategiczne znaczenie europejskich globalnych systemów nawigacji satelitarnej 
(Galileo i EGNOS) oraz globalnego monitoringu środowiska i bezpieczeństwa (GMES)
i jest przekonany, że ich wdrożenie będzie wymagało dokładnej kontroli i oceny; apeluje, 
aby przyznawanie środków na inicjatywy kosmiczne UE, takie jak Galileo, odbywało się
w ramach odrębnej pozycji budżetowej i oprócz środków na badania naukowe
i innowacje; podkreśla, że inwestycje publiczne w takie przedsięwzięcia muszą przynieść 
korzyści sektorowi publicznemu UE poprzez zyski finansowe i korzystną dla obywateli 
UE politykę cenową.
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