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WSKAZÓWKI

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

1. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że w 2011 r. liczba przedsiębiorstw zainteresowanych 
inwestycjami w Europie wzrosła o 5%, chociaż średnia liczba nowych miejsc pracy 
tworzonych przy okazji realizacji poszczególnych projektów inwestycyjnych utrzymała 
się na niezmienionym poziomie;

2. podkreśla potrzebę zharmonizowania i uproszczenia przepisów oraz warunków fiskalnych 
i podatkowych w celu zagwarantowania swobodnej i uczciwej konkurencji oraz ochrony 
patentowej, a także ułatwienia inwestorom dostępu do rynku UE;

3. uważa, że przyszła atrakcyjność UE zależy od utrzymania jej renomy w dziedzinie 
jakości, specjalizacji i wykwalifikowanych pracowników przy jednoczesnym obniżaniu 
kosztów prowadzenia działalności gospodarczej;

4. podkreśla, że w celu przyciągnięcia większych inwestycji UE musi:

a) stać się liderem w nowych rodzajach technologii gospodarczej, takich jak 
zrównoważona gospodarka i gospodarka cyfrowa, kluczowe technologie 
wspomagające oraz energia odnawialna,

b) inwestować w innowacyjne przedsiębiorstwa i wspierać je, by zapewnić ich 
komercyjny sukces,

c) inicjować projekty dotyczące infrastruktury miejskiej, w tym infrastruktury cyfrowej, 
we wszystkich regionach UE oraz tworzyć innowacyjne parki biznesowe dysponujące 
inkubatorami przedsiębiorczości celem zagwarantowania transferu technologii i 
wiedzy, zwłaszcza dla MŚP i młodych przedsiębiorców, oraz wspierania synergii 
pomiędzy sektorem badań, edukacji i innowacji,

d) zapewnić solidne dostawy energii i surowców nieenergetycznych w celu wspierania 
UE jako atrakcyjnej bazy produkcyjnej;

5. z zadowoleniem przyjmuje wniosek Komisji dotyczący programu koncentrującego się na 
konkurencyjności MŚP, jednak podkreśla, że UE powinna ułatwić MŚP dostęp do 
finansowania, na przykład przez utworzenie skutecznego unijnego systemu funduszy 
kapitału wysokiego ryzyka oraz przez zwiększenie roli firm inwestujących na 
niepublicznych rynkach kapitałowych w finansowaniu długoterminowego wzrostu firm.


