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WSKAZÓWKI

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

1. jest przekonany, że badania naukowe i innowacje to kluczowe aspekty walki z 
wyzwaniami światowymi oraz że najskuteczniejsze działania w dziedzinie innowacji 
podejmowane są na szczeblu regionalnym;

2. zauważa z zadowoleniem, że w obrębie funduszy strukturalnych (FS) na okres 2007-2013 
na wsparcie innowacji przyznano kwotę 86 mld euro (25% ogólnej kwoty), z czego środki 
na podstawowe badania naukowe i rozwój techniczny (R&D) wynoszą 50 mld euro, co 
równa się całkowitemu budżetowi siódmego programu ramowego w dziedzinie badań i 
rozwoju (PR7);

3. jest przekonany, że wpływ tych funduszy można dalej poprawić poprzez wykorzystanie 
uzupełniające i lepszą koordynację polityki regionalnej w dziedzinie badań naukowych i 
innowacji, zarówno na szczeblu unijnym, jak i regionalnym;

4. uznając, że dziedziny zainteresowania, mechanizmy i administracja programów 
wspólnotowych, takich jak SF, PR7 i program na rzecz konkurencyjności i innowacji 
(CIP), różnią się, twierdzi, że różne reguły, procedury i praktyki niepotrzebnie utrudniają 
skuteczną realizację; domaga się bardziej zharmonizowanego podejścia, lepszej 
koordynacji i aktywniejszej wymiany informacji pomiędzy poszczególnymi programami; 
wzywa Komisję do pełnienia funkcji czynnika ułatwiającego oraz oferowania wspólnych 
wskazówek dotyczących wspólnotowych możliwości finansowania za pomocą not 
wyjaśniających ex-ante;

5. wzywa władze regionalne do lepszego wykorzystywania SF w celu stworzenia w swych 
regionach lepszych możliwości badawczych, naukowych i innowacyjnych, co umożliwi 
im uczestniczenie w unijnych działaniach badawczych i innowacyjnych; zachęca regiony 
do ustalenia priorytetów w dziedzinie R&D uzupełniających w stosunku do priorytetów 
PR7; 

6. popiera silniejszą współpracę pomiędzy krajowymi punktami kontaktowymi w dziedzinie 
PR7, kierownikami programów R&D oraz regionalnymi agencjami innowacyjnymi, która 
pozwoli na finansowanie z różnych źródeł różnych aspektów lub faz projektów 
badawczych i innowacyjnych; 

7. wzywa państwa członkowskie do przeznaczenia większej liczby funduszy z SF na badania 
i innowacje, wzmocnienie zdolności badawczych, wspieranie tworzenia zgrupowań 
innowacyjnych oraz opracowywania i wdrażania regionalnych strategii innowacyjnych we 
współpracy z sektorem prywatnym;


