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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; podkreśla, że w celu realizacji kluczowych 
założeń strategii UE 2020 główne inicjatywy UE opisane w tej strategii wymagają 
solidnego, wiarygodnego i trwałego wsparcia finansowego ze strony UE;

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;

3. podkreśla, że długofalowe wyzwania związane z konkurencyjnością i zrównoważonym 
rozwojem UE muszą znajdować odzwierciedlenie w zasobach budżetowych, co nie 
powinno stwarzać zagrożenia dla bieżącego finansowania obecnie realizowanych 
programów UE;

Polityka energetyczna 

4. jest zdania, że nowe wieloletnie ramy finansowe powinny odzwierciedlać priorytety 
polityczne UE określone w strategii UE 2020; podkreśla, że skuteczna i trwała polityka 
energetyczna UE do 2050 r. wymaga długofalowej wizji; zauważa, że aby nie narazić na 
szwank realizacji celów strategii UE 2020, potrzebne są znaczne inwestycje w europejską 
infrastrukturę energetyczną; z zadowoleniem odnosi się do planów zwiększenia
w budżecie UE środków na energię, które uzupełniłyby finansowanie priorytetowych 
europejskich projektów w dziedzinie infrastruktury energetycznej w celu pokrycia luki 
inwestycyjnej, której rozmiar Komisja Europejska szacuje na około 60 mld EUR, oraz na 
finansowanie badań naukowych nad nowymi i odnawialnymi technologiami 
energetycznymi; jest zdania, że wydajność energetyczna i oszczędność energii powinny 
pozostać priorytetami wszelkich przyszłych strategii energetycznych, przez co 
zmniejszyłoby się zapotrzebowanie na dodatkowe tworzenie nowej infrastruktury 
energetycznej;

5. podkreśla potrzebę zagwarantowania długofalowego finansowania rozwoju 
innowacyjnych, niskoemisyjnych technologii, które będą potrzebne w perspektywie 
długoterminowej i które mają zasadnicze znaczenie dla zrównoważonego rozwoju
i otwierają przed przemysłem UE nowe rynki; z zadowoleniem przyjmuje wdrożenie 
europejskiego strategicznego planu w dziedzinie technologii energetycznych (plan SET) 
zawierającego opis konkretnych działań badawczych w dziedzinie czystych, 
zrównoważonych i wydajnych niskoemisyjnych technologii energetycznych;
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Polityka przemysłowa

6. wyraża zadowolenie, że w strategii UE 2020 podkreślono znaczenie, jakie polityka 
przemysłowa ma dla trwałego wzrostu i zatrudnienia w Europie; wzywa do opracowania 
kompleksowej wizji europejskiego przemysłu w roku 2020, która pozwoli zagwarantować 
utrzymanie i dalszy rozwój różnorodnej i konkurencyjnej bazy przemysłowej, w wyniku 
czego powstaną nowe miejsca pracy; zdecydowanie popiera dalsze funkcjonowanie 
instrumentów gwarancyjnych w ramach programu na rzecz konkurencyjności i innowacji 
(CIP) oraz wzywa do jego znacznego rozszerzenia; 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;

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

Badania naukowe, innowacje i rozwój

8. uważa, że postęp w dziedzinie badań naukowych, innowacji i rozwoju przyczynia się do 
pokonywania głównych wyzwań naszych czasów; przypomina, że jednym z celów UE 
jest wzmocnienie jej podstaw naukowych i technologicznych poprzez stworzenie 
europejskiej przestrzeni badawczej; przyznaje, że Europejski Instytut Innowacji
i Technologii stanowi główną siłę napędową trwałego wzrostu i konkurencyjności UE, 
jako że pobudza on rozwój innowacji; podkreśla znaczenie dalszych działań mających na 
celu uproszczenie systemu finansowania badań naukowych, innowacji i rozwoju;

9. podkreśla potrzebę utrzymania, pobudzenia i zagwarantowania finansowania badań 
naukowych, innowacji i rozwoju w UE poprzez właściwe zarządzanie programami oraz 
ustalenie, że fundusze te będą stanowiły taką samą wartość procentową całkowitego 
budżetu UE co fundusze na siódmy program ramowy w momencie jego zamknięcia; 
apeluje, aby od 2013 r. znacznie zwiększono wydatki na badania naukowe i aby celem UE 
było finansowanie ze środków publicznych na poziomie 1% PKB; wzywa do zacieśnienia 
współpracy międzynarodowej w dziedzinie badań naukowych i rozwoju;

10. 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;

Społeczeństwo informacyjne

11. uważa, że Europa powinna odegrać wiodącą rolę w tworzeniu i stosowaniu TIK; 
podkreśla znaczenie stałych wysiłków na rzecz nieograniczonego i szybkiego dostępu 
wszystkich obywateli i konsumentów do stacjonarnych i mobilnych szybkich łączy 
szerokopasmowych do 2020 r.;
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Polityka kosmiczna

12. podkreśla strategiczne znaczenie europejskich globalnych systemów nawigacji satelitarnej
(Galileo i EGNOS) i jest przekonany, że ich wdrożenie będzie wymagało dokładnej 
kontroli i oceny; przyznaje, że logiczną konsekwencją rozwoju nowo powstałej 
europejskiej polityki kosmicznej jest zwiększenie środków finansowych UE.


