
PA\908795PL.doc PE492.897v01-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

PARLAMENT EUROPEJSKI 2009 - 2014

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

2011/0177(APP)

12.7.2012

PROJEKT OPINII
Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

dla Komisji Budżetowej

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady określającego 
wieloletnie ramy finansowe na lata 2014–2020
(COM(2011)0398 – C7-0000/2012 – 2011/0177(APP))

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Edit Herczog



PE492.897v01-00 2/5 PA\908795PL.doc

PL

PA_NonLeg_Interim



PA\908795PL.doc 3/5 PE492.897v01-00

PL

WSKAZÓWKI

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii zwraca się do Komisji Budżetowej, jako do 
komisji przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących 
poprawek:

1. uważa, że w celu wydźwignięcia UE z obecnego kryzysu gospodarczego i społecznego,
a także w celu zagwarantowania w przyszłości jej konkurencyjności w zglobalizowanym 
świecie bezsprzecznie konieczne jest zrealizowanie celów określonych w strategii 
„Europa 2020” polegających na osiągnięciu inteligentnego i trwałego wzrostu 
gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu; podkreśla, że realizacja tych celów 
wymaga przyszłościowych inwestycji w główne obszary polityki o szacunkowej łącznej 
wartości 1600 mld EUR;

2. podkreśla zasadniczą rolę, jaką budżet UE musi odegrać w osiągnięciu uzgodnionych 
wspólnie celów strategii „Europa 2020”, ponieważ jeżeli finansowanie ze środków UE
zostanie właściwie opracowane, może ono faktycznie uruchamiać i przyspieszać działania
o oczywistej wartości dodanej dla UE, których państwa członkowskie nie są w stanie 
przeprowadzić samodzielnie, a także zapewnić efekt synergii i komplementarność działań 
państw członkowskich, pomagając im skupić się na najważniejszych przyszłościowych 
inwestycjach; z zadowoleniem przyjmuje zatem propozycję Komisji, by w odniesieniu do 
bieżących WRF na lata 2007–2013 zwiększyć poziom dostępnych środków finansowych 
na programy UE w dziedzinie badań naukowych, innowacji, konkurencyjności, MŚP
i infrastruktury; jest głęboko przekonana, że te zaproponowane przydziały środków 
finansowych stanowią niezbędne minimum, i stanowczo przestrzega przed pokusą ich 
zmniejszenia, której ulegają niektóre państwa członkowskie, ponieważ zagroziłoby to 
wiarygodności i politycznemu zobowiązaniu UE na rzecz wzrostu gospodarczego
i zatrudnienia; podkreśla jednocześnie konieczność zagwarantowania dostatecznej 
elastyczności budżetowej umożliwiającej odpowiednie dostosowanie środków 
budżetowych do zmieniających się okoliczności i priorytetów;

3. podkreśla w szczególności konieczność wzmocnienia, pobudzenia i zagwarantowania 
finansowania badań naukowych, rozwoju i innowacji w UE poprzez znaczne zwiększenie
w WRF na lata 2014–2020 odnośnych wydatków na program „Horyzont 2020” oraz 
poprzez radykalne uproszczenie procedur finansowania przy jednoczesnym dalszym 
rygorystycznym stosowaniu zasady należytego zarządzania finansami; 

4. zwraca uwagę na wartość dodaną programów UE na rzecz MŚP, ponieważ stanowią one 
bardzo skuteczne wsparcie działań państw członkowskich mających na celu zapewnienie 
MŚP dostępu do źródeł finansowania w dobie głębokiego kryzysu finansowego; podkreśla 
jednak, że lepszy i bardziej urozmaicony dostęp do finansowania, począwszy od dotacji 
po pożyczki czy finansowanie kapitału własnego, powinny mieć w przyszłości wszystkie 
europejskie podmioty przemysłowe; jest głęboko przekonana, że w kopercie finansowej 
przewidzianej na Program na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych
i średnich przedsiębiorstw (COSME) należy zwiększyć budżet przeznaczony na 
instrumenty finansowe i ułatwić dostęp do niego, aby można było objąć zasięgiem 
programu jeszcze więcej MŚP i aby budżet ten odpowiadał w większym stopniu różnym 
potrzebom MŚP;
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5. jest zdania, że stworzenie zrównoważonych systemów energetycznych nowej generacji
w UE będzie wymagało znacznych inwestycji w badania naukowe i rozwój w dziedzinie 
energetyki; podkreśla zatem konieczność zwiększenia poziomu finansowania badań 
naukowych i rozwoju technologicznego oraz kontynuacji projektów demonstracyjnych
w dziedzinie energetyki; wzywa do całkowitego wdrożenia przyjętego już europejskiego 
strategicznego planu w dziedzinie technologii energetycznych (EPSTE); zwraca się do 
Komisji i Rady, by wyjaśniły zasady jego finansowania w WRF na lata 2014–2020;

6. zwraca uwagę na strategiczne znaczenie projektów infrastrukturalnych na wielką skalę 
(takich jak ITER, Galileo, GLONASS, GMES) dla przyszłości konkurencyjności UE i dla 
umocnienia pozycji poszczególnych sektorów przemysłu UE; uważa, że w budżecie UE 
należy zapewnić finansowanie przemysłu w oparciu o całkowicie niezależny
i kompleksowy budżet wieloletni, podczas gdy usprawnień w zarządzaniu przemysłem 
należy nadal dokonywać w oparciu o zasady określone w traktatach UE; zaznacza, że 
wszelkie nadwyżki kosztów powstałe w trakcie realizacji tych projektów powinny być 
pokrywane w sposób, który nie zagraża finansowaniu i skutecznemu wdrażaniu innych 
strategii UE przyczyniających się do osiągania celów strategii „Europa 2020”;

7. jest zdania, że w kontekście bieżących ograniczeń budżetów publicznych w celu realizacji 
długoterminowych inwestycji potrzebnych do osiągnięcia założeń strategii „Europa 2020” 
bezsprzecznie konieczne jest pozyskanie środków z innych źródeł; jest głęboko 
przekonana, że wartość dodana UE wzrasta w szczególności poprzez wspieranie 
kosztownych i długofalowych programów wysokiego ryzyka, które to wsparcie jest poza 
zasięgiem poszczególnych państw członkowskich; w związku z tym apeluje do UE
o podjęcie działań służących zmniejszeniu ryzyka związanego z inwestycjami w działania 
realizowane na wielką skalę oraz o opracowanie ogólnoeuropejskich inwestycji
w infrastrukturę energetyczną i infrastrukturę ICT; w tym kontekście z zadowoleniem 
przyjmuje uruchomienie pilotażowego etapu inicjatywy w zakresie obligacji na 
finansowanie projektów UE, obejmującego rok 2012 i 2013, oraz wniosek Komisji 
dotyczący instrumentu „Łącząc Europę” jako pierwsze kroki we właściwym kierunku;

8. twierdzi jednak, że w celu poprawy sytuacji w zakresie wspierania długoterminowych 
inwestycji w UE potrzebna jest bardzie dogłębna analiza; podkreśla konieczność 
opracowania i wzmocnienia finansowych instrumentów podziału ryzyka opartych na 
budżecie UE a za ich pośrednictwem ułatwienia finansowania inwestycji w sektory 
priorytetowe obejmujące szerszy i bardziej różnorodny zakres projektów oraz wiążące się
z tym różne rodzaje ryzyka (tzw. podejście oparte na portfelu projektów); jest przekonana, 
ze należy dążyć do osiągnięcia efektu synergii i komplementarności systemów UE
i państw członkowskich, by zmaksymalizować potencjał wzrostu takich instrumentów; 
zaznacza, że instrumenty te muszą się opierać na jasnych i przejrzystych kryteriach 
kwalifikowalności i wyboru projektów;

9. wyraźnie podkreśla, że wszystkie innowacyjne instrumenty finansowe powinny kierować 
się zasadą ponownego inwestowania zwrotu inwestycji; zwraca uwagę, że ta zasada 
ponownego wykorzystywania środków wiąże się nie tylko z oszczędnościami z punktu 
widzenia finansów publicznych, lecz również umacnia efekt dźwigni i efekt mnożnikowy 
tych instrumentów, który w ostatecznym rozrachunku pomaga zapewnić wyższy poziom 
inwestycji w gospodarkę;
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10. podkreśla, że należy promować wzajemne powiązanie i synergię między poszczególnymi 
programami (takimi jak „Horyzont 2020”, COSME, instrument „Łącząc Europę”)
a polityką spójności; jest przekonana, że należy zachęcać do finansowania 
skumulowanego lub łączonego, by zmaksymalizować absorpcję dostępnych funduszy UE 
we wszystkich państwach członkowskich, a tym samym ich udział we wszystkich 
programach szczegółowych, a także by osiągnąć równiejszy rozwój gospodarczy na 
terytorium całej UE.


