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WSKAZÓWKI

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

1. z zadowoleniem przyjmuje europejski semestr, którego celem jest osiągnięcie 
solidniejszego ładu gospodarczego; uważa, że pomyślne wdrożenie strategii „UE 2020” 
wymaga zaciągnięcia znacznych, skoordynowanych i odpowiednich zobowiązań 
finansowych, tak aby zrealizować priorytety strategii zarówno na poziomie UE, jak i 
państw członkowskich, a także jest zdania, że jakiekolwiek ograniczenie odnośnych 
środków budżetowych UE zagroziłoby realizacji tej strategii;

2. wskazuje, że podstawowe znaczenie dla realizacji celów strategii „UE 2020” ma poprawa 
warunków dla badań, rozwoju i innowacji, zwłaszcza jeśli chodzi o priorytety dotyczące 
zrównoważonej energii, technologie przechowywania energii, efektywne 
gospodarowanie zasobami i zielone technologie; apeluje nie tylko o zwiększenie budżetu, 
ale także o wprowadzenie bardziej zrównoważonych kryteriów do unijnych programów 
dotyczących badań, rozwoju i innowacji;

3. przypomina o konieczności pełnego wdrożenia siódmego programu ramowego; wspiera 
działania na rzecz opracowania, wraz z EBI i EEFI, innowacyjnych sposobów wspierania 
inwestycji i rozwijania badań naukowych i innowacji, jak mechanizm finansowania 
oparty na podziale ryzyka; popiera uwolnienie dodatkowych środków budżetowych dla 
mechanizmu finansowania opartego na podziale ryzyka, ale apeluje o lepsze ich 
wykorzystywanie przez MŚP;

4. wzywa do dalszego wdrażania programu Small Business Act i podejmowania działań 
politycznych skierowanych do MŚP, w tym środków na rzecz lepszego dostępu i 
opracowywania specjalnych programów i innowacyjnych mechanizmów finansowych; 
apeluje o unowocześnienie Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji, 
który jest sztandarowym programem na rzecz MŚP;

5. jest zdania, że jasno określone cele polityki na rzecz zrównoważonej energii, 
efektywności energetycznej i efektywnego gospodarowania zasobami mogą dać całej 
europejskiej gospodarce opłacalne korzyści; apeluje o przeznaczenie publicznych i 
prywatnych zasobów UE i państw członkowskich na inwestycje w tych priorytetowych 
sektorach;

6. podkreśla, że w przypadku projektów na szeroką skalę przed przyznaniem jakichkolwiek 
dodatkowych środków finansowych należy zapewnić właściwe zarządzanie, dokładne 
planowanie, należyte zarządzanie finansami, wyraźne granice wkładu UE i oddzielną 
pozycję w budżecie; wskazuje, że wkład UE w takie projekty nie powinien wynikać z 
przesunięcia środków z innych programów R&D oraz że wszelkie dodatkowe koszty, 
jakie mogą się pojawić, muszą być pokrywane przez państwa członkowskie lub podmioty 
prywatne; wskazuje, że w związku z Galileo użytkownicy usługi publicznej o 
regulowanym dostępie i usługi komercyjnej powinni uczestniczyć kosztach.


