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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie przeglądu wspólnotowej polityki w zakresie innowacji w zmieniającym się 
świecie
(2009/2227(INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając komunikat Komisji zatytułowany „Przegląd wspólnotowej polityki 
w zakresie innowacji w zmieniającym się świecie” (COM(2009)0442),

– uwzględniając komunikat Komisji zatytułowany „Przygotowanie się na przyszłość: 
opracowanie wspólnej strategii w dziedzinie kluczowych technologii wspomagających 
w UE” (COM(2009)0512/3),

– uwzględniając konkluzje Rady z dnia 26 listopada 2009 r.: „W kierunku konkurencyjnej, 
innowacyjnej i ekologicznej Europy – wkład Rady ds. Konkurencyjności w strategię 
lizbońską po roku 2010”,

– uwzględniając rezolucję Parlamentu Europejskiego z dnia 22 maja 2008 r. w sprawie 
przeglądu śródokresowego polityki przemysłowej – wkład w strategię UE na rzecz 
wzrostu gospodarczego i zatrudnienia1,

– uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 294/2008 z dnia 
11 marca 2008 r. ustanawiające Europejski Instytut Innowacji i Technologii2,

– uwzględniając konkluzje Rady z dnia 22 maja 2008 r.: „Promowanie kreatywności 
i innowacji przez edukację i szkolenia”,

– uwzględniając rezolucję Parlamentu Europejskiego z dnia 24 maja 2007 r. w sprawie 
wykorzystania wiedzy w praktyce: szeroko zakrojona strategia innowacyjna dla UE3,

– uwzględniając rezolucję Parlamentu Europejskiego z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie 
realizacji wspólnotowego programu lizbońskiego: badania naukowe i innowacje jako 
inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia: wspólna koncepcja4,

– uwzględniając decyzję nr 1982/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
18 grudnia 2006 r. dotyczącą siódmego programu ramowego Wspólnoty Europejskiej 
w zakresie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji (2007-2013)5,

– uwzględniając decyzję nr 1639/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
24 października 2006 r. ustanawiającą Program ramowy na rzecz konkurencyjności 
i innowacji (2007-2013)6,

                                               
1 Teksty przyjęte, P6_TA(2008)0226.
2 Dz.U. L 97 z 9.4.2008, s. 1.
3 Dz.U. C 102E z 24.4.2008, s. 455.
4 Dz.U. C 303E z 13.12.2006, s. 640.
5 Dz.U. L 412 z 30.12.2006, s. 1.
6 Dz.U. L 310 z 9.11.2006, s. 15.
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– uwzględniając wniosek dotyczący rozporządzenia Rady w sprawie patentu 
wspólnotowego (COM(2000)0412),

– uwzględniając wspólnotowe ramy dotyczące pomocy państwa na rzecz badań, rozwoju 
i innowacji oraz komunikat Komisji zatytułowany „W kierunku bardziej skutecznego 
stosowania zachęt podatkowych na rzecz badań i rozwoju” (COM(2006)0728),

– uwzględniając dokument roboczy służb Komisji Europejskiej zatytułowany „Ocena 
wspólnotowej polityki w zakresie innowacji w latach 2005-2009”(SEC(2009)1194),

– uwzględniając dokument roboczy służb Komisji Europejskiej zatytułowany „Strategia na 
rzecz badań i rozwoju oraz innowacji w sektorze technologii informacyjno-
komunikacyjnych w Europie: podnoszenie poprzeczki” (SEC(2009)0289),

– uwzględniając art. 48 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii oraz opinie 
Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa 
Żywności oraz Komisji Rozwoju Regionalnego (A7-0000/2010),

A. mając na uwadze, że w swoim komunikacie zatytułowanym „Przegląd wspólnotowej 
polityki w zakresie innowacji w zmieniającym się świecie” Komisja Europejska 
zapowiedziała opracowanie nowej strategii innowacyjnej w formie planu działania,

B. mając na uwadze, że przyszła strategia innowacyjna musi być ściśle związana ze strategią 
UE 2020,

C. mając na uwadze, że zdolności innowacyjne przedsiębiorstw zależą w dużej mierze od 
dostępności wystarczających środków finansowych, a zapaść kredytowa będąca skutkiem 
obecnego kryzysu gospodarczego stwarza ryzyko drastycznego ograniczenia siły 
innowacyjnej przedsiębiorstw,

D. mając na uwadze, że innowacyjność jest głównym czynnikiem pozwalającym na 
stawienie czoła obecnym wyzwaniom społecznym i realizację strategicznych celów 
politycznych UE, takich jak konkurencyjność, zatrudnienie, zmiany demograficzne 
i zmiany klimatu,

E. mając na uwadze, że wspieranie i rozwój zrównoważonych technologii są niezbędne nie 
tylko do osiągnięcia celów UE dotyczących klimatu, ale także pozwalają UE uzyskać 
ogromne korzyści związane z przyszłymi miejscami pracy i wzrostem gospodarczym,

F. mając na uwadze, ze w czasach zwiększających się niedoborów zasobów wspieranie 
zrównoważonych i energooszczędnych technologii podnosi bezpieczeństwo energetyczne 
UE,

G. mając na uwadze, że kwestia zmian demograficznych jest jednym z poważniejszych 
wyzwań przyszłości, które również wymaga nowych rozwiązań technologicznych,

H. mając na uwadze, że w sektorach przemysłu, w których UE posiada jeszcze dobrą pozycje 
konkurencyjną, musi ona połączyć swoje siły i umocnić swoją przewagę,
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Szeroko zakrojone podejście do innowacji

1. zwraca uwagę Komisji Europejskiej, że przyszła polityka innowacyjna UE musi mieć 
szeroki zakres i zasadniczo musi obejmować wszelkie formy innowacji, nie tylko 
innowacje technologiczne (dotyczące produktu i procesu), ale także innowacje 
administracyjne, organizacyjne, a także społeczne i społecznościowe, w tym nowe 
innowacyjne modele biznesowe, jak również innowacje usługowe;

2. zdecydowanie popiera pogląd Komisji Europejskiej, iż kluczowe technologie są 
niezbędnym warunkiem trwałego wzmocnienia globalnej konkurencyjności UE;

3. zwraca uwagę, że wybór konkretnych sektorów, w których mają zostać zastosowane 
środki wspierające innowacje, musi następować we współpracy z branżami gospodarki, 
w tym z MŚP, przy czym należy również uwzględniać regionalne cele polityki 
gospodarczej;

4. z zadowoleniem przyjmuje te działania polityczne w zakresie innowacji, również z myślą 
o ponadbranżowej wspólnotowej strategii polityki przemysłowej, która ma zostać 
opracowana, oraz zdecydowanie wzywa Komisję Europejską do dalszego stosowania tego 
podejścia;

5. podkreśla istotną rolę, jaką odgrywają klastry innowacyjne dla przyszłej polityki 
innowacyjnej UE;

6. podkreśla konieczność dalszego rozwoju istniejących klastrów poprzez skoncentrowane 
działania UE, państw członkowskich i regionów, tak aby mogły one utrzymać i zwiększać 
swoją przewagę w świecie;

7. w związku z tym podkreśla, że podstawa wszelkiej działalności politycznej związanej 
z klastrami powinna odzwierciedlać potrzeby przedsiębiorstw, w tym również MŚP;

8. wzywa odpowiednie podmioty krajowe i wspólnotowe do poprawy warunków ramowych 
transgranicznej współpracy między klastrami;

9. podkreśla, ze MŚP odgrywają główną rolę jako partnerzy w łańcuchach wartości, a także 
jako samodzielni oferenci innowacyjnych produktów;

Zwiększenie i koncentracja środków wspólnotowych przeznaczonych na innowacje

10. jest zdania, że niezbędnym warunkiem rozwoju innowacji jest zapewnienie 
wystarczających środków finansowych, dlatego też należy znacznie zwiększyć budżet UE 
przeznaczony na innowacje;

11. podkreśla, że oprócz zgromadzenia odpowiednich środków decydujące znaczenie ma 
osiągnięcie masy krytycznej; w szczególności podkreśla, że środki muszą płynąć tam, 
gdzie efekt dźwigni może przynieść najlepsze rezultaty, z myślą o uzyskaniu 
„europejskiej wartości dodanej”;

Poprawa struktury zarządzania programami 
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12. jest zdania, że z uwagi na przyjazność dla użytkownika i przejrzystość należy unikać 
nakładania się i powielania programów wspierających wskutek braku koordynacji na 
poszczególnych szczeblach działania;

13. w związku z tym wzywa także Komisję Europejską do zapewnienia ściślejszej i lepszej 
współpracy między dyrekcjami generalnymi Komisji biorącymi udział w tym procesie;

14. stwierdza, że celem wspólnych starań podmiotów na szczeblu UE powinno być 
zapełnienie luki między badaniami i innowacją oraz między dojrzałością produktu pod 
względem wymogów rynku a jego komercjalizacją;

Wspieranie prywatnego finansowania

15. podkreśla, że oprócz finansowania publicznego należy silniej wspierać finansowanie ze 
środków prywatnych;

16. wzywa Komisję Europejską do przedstawienia wraz z planem działania na rzecz 
innowacji konkretnych instrumentów służących poprawie dostępu innowacyjnych 
przedsiębiorstw do finansowania;

17. podkreśla konieczność stworzenia warunków dla lepszej dostępności kapitału wysokiego 
ryzyka, a także rozszerzenia mechanizmów finansowania opartego na podziale ryzyka 
stosowanych przez EBI;

18. wzywa odpowiednie podmioty krajowe i wspólnotowe do rozbudowania sprawdzonych 
instrumentów finansowania MŚP, takich jak mikrokredyty, pożyczki i gwarancje, a także 
do stworzenia zachęt podatkowych dla inwestycji;

Poprawa warunków ramowych dla przedsiębiorstw, szczególnie MŚP

19. wzywa Komisję Europejską do dostosowania – zgodnie z zasadami rynku wewnętrznego 
– istniejących uregulowań wspólnotowych dotyczących pomocy państwa, tak aby można 
było wspierać inwestycje w pilnie potrzebne nowe technologie w celu zapewnienia 
długotrwałej konkurencyjności UE;

20. w związku z tym z zadowoleniem przyjmuje fakt, że wspólnotowe ramy dotyczące 
pomocy państwa na rzecz badań, rozwoju i innowacji zostaną w 2010 r. poddane 
przeglądowi;

21. jest zdania, że silniejszemu wspieraniu innowacji musi zawsze towarzyszyć zmniejszenie 
obciążenia biurokratycznego wnioskodawców;

22. wzywa podmioty wspólnotowe, aby z myślą o MŚP poprawiły warunki ramowe 
w zakresie ochrony własności intelektualnej (szczególnie pod względem związanych 
z tym kosztów), ponieważ chodzi tu o główny element innowacji;

23. podkreśla przy tym znaczenie patentu wspólnotowego dla europejskiej gospodarki;

24. podkreśla konieczność stworzenia jak najbardziej atrakcyjnych warunków dla naukowców 
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i specjalistów, przede wszystkim w odniesieniu do ich mobilności;

25. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie oraz 
Komisji.
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UZASADNIENIE

Komunikat zatytułowany „Przegląd wspólnotowej polityki w zakresie innowacji 
w zmieniającym się świecie” z dnia 2 września 2009 r. przedstawia postępy osiągnięte od 
2005 r. w polityce innowacyjnej UE oraz obszary przyszłych działań, które powinny zostać 
wymienione i skonkretyzowane w zapowiadanym planie działań na rzecz innowacji.

Sprawozdawca z niecierpliwością oczekuje na wniosek dotyczący europejskiego planu na 
rzecz innowacji, który – miejmy nadzieję – będzie ambitny, zorientowany na 
przedsiębiorstwa i postępowy. Niniejsze sprawozdanie ma wnieść wkład w proces 
kształtowania opinii i dostarczyć Komisji Europejskiej punktów odniesienia do takiego planu 
działania.

Sprawozdanie powstaje w czasie, gdy UE musi opracować nową strategię, aby doprowadzić 
do przekształcenia Europy w globalny, konkurencyjny, oparty na wiedzy, innowacyjny, 
społeczny i zrównoważony ośrodek gospodarczy. 

Zarówno przyszła strategia UE 2020, jak i plan działania na rzecz innowacji, muszą 
dostarczyć UE instrumentów pozwalających na pokonanie stojących przed nią ogromnych 
wyzwań społecznych.

Przekształcenie europejskiej gospodarki w gospodarkę zrównoważoną musi prowadzić do 
wzrostu konkurencyjności europejskich przedsiębiorstw i powstania nowych możliwości dla 
gospodarek poszczególnych państw członkowskich wskutek wyzwań gospodarczych 
i ekologicznych.

Szeroko zakrojone podejście do innowacji

Plan działania na rzecz innowacji powinien objąć wszystkie formy innowacji w sektorze 
publicznym i prywatnym, a także innowacje pozatechnologiczne.

Aby zapobiec powstawaniu nowych nierówności społecznych, w przyszłości innowacje 
należy oceniać nie tylko pod kątem korzyści dla środowiska i gospodarki, ale także pod 
względem społecznej wartości dodanej. Motywem przewodnim przyszłej polityki 
innowacyjnej powinna być nie tylko technologiczna, ale w szczególności społeczna wartość 
dodana innowacji w ogóle.

Sprawozdawca zgadza się z poglądem Komisji Europejskiej wyrażonym w jej komunikacie, 
że kluczowe technologie mają zasadnicze znaczenie dla osiągnięcia wyżej wymienionych 
celów.

Światowa konkurencja ośrodków gospodarczych doprowadziła do tego, że coraz częściej do 
krajów trzecich przenosi się nie tylko określone zakłady produkcyjne, ale również związane 
z tym zasoby z dziedziny badań i rozwoju. Proces ten godzi w podstawy ośrodka 
gospodarczego, jakim jest Europa. Należy mu przeciwdziałać, konsekwentnie wspierając 
potencjał innowacyjny, zanim proces ten okaże się nieodwracalny.

Oprócz politycznego celu konkurencyjności UE musi także stawić czoła innym aktualnym 
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i wielkim wyzwaniom społecznym, takim jak zmiany klimatyczne lub demograficzne.

Kluczowe technologie, takie jak mikro- i nanoelektronika, fotonika, bio- i nanotechnologia 
oraz nowe materiały stanowią w tym kontekście olbrzymi potencjał dla innowacji, zarówno 
w sferze procesu, jak i produktu. Ze względu na znaczący rozwój kluczowe technologie mają 
duży wpływ na konkurencyjność. Przede wszystkim takie dziedziny jak technologie 
informacyjno-komunikacyjne, chemia, zaopatrzenie w energię (np. wychwytywanie 
i składowanie dwutlenku węgla, technologie energooszczędne), sektor motoryzacyjny 
(szczególnie branża samochodów elektrycznych), technika medyczna, przemysł 
półprzewodnikowy, a także przemysł lotniczy i kosmiczny oferują możliwości znacznego 
podniesienia jakości i wydajności. Z uwagi na złożoność procesów gospodarczych i przyszły 
postęp wykaz ten w oczywisty sposób nie ma wyczerpującego charakteru. 

Małe i średnie przedsiębiorstwa są tutaj ważnymi partnerami w łańcuchach wartości, także 
jako samodzielni oferenci innowacyjnych produktów, np. w technice ochrony środowiska 
i w dziedzinie odnawialnych źródeł energii. Dzięki bliskości rynku i elastyczności małe 
i średnie przedsiębiorstwa wprowadzają szczególnie dużo innowacyjnych produktów i usług 
oraz napędzają postęp techniczny.

Z tego względu nie można zaniedbywać małych i średnich przedsiębiorstw w tej kwestii, 
a także należy stworzyć odpowiednie, dopasowane do ich potrzeb regulacyjne warunki 
ramowe.

Zdaniem sprawozdawcy należy w tym kontekście docenić rolę klastrów innowacyjnych. 
Klastry o uznanej pozycji w świecie, jakie już częściowo istnieją w Europie, muszą być nadal 
aktywnie rozwijane przy współpracy na wszystkich szczeblach działania, tak aby mogły 
utrzymać swoją przewagę i w miarę możliwości ją zwiększać. W ścisłej współpracy między 
dużymi i mniejszymi przedsiębiorstwami, a także uniwersytetami i innymi ośrodkami 
badawczymi klastry mogą pomagać w tworzeniu nowych sektorów o wysokim znaczeniu 
społeczno-gospodarczym i przemysłowym, które podniosą atrakcyjność regionów 
europejskich. Z tego względu sprawozdawca jest przekonany, że odnowiona strategia 
innowacyjna UE musi zawierać koncepcje wspierania istniejących i nowych klastrów. 
W szczególności należy poprawić warunki ramowe transgranicznej współpracy między 
klastrami, np. poprzez rozpowszechnianie najlepszych praktyk.

Zwiększenie i koncentracja środków wspólnotowych przeznaczonych na innowacje

Według Komisji Europejskiej bezpośrednio na działalność innowacyjną przeznacza się 
obecnie mniej niż 1% budżetu UE. To za mało, jeżeli weźmie się pod uwagę nachodzące 
wyzwania społeczne, którym trzeba stawić czoła. Z tego względu sprawozdawca domaga się 
zwiększenia budżetu UE przeznaczonego na innowacje. 

Należy to uwzględnić podczas zbliżającego się planowania w ramach perspektywy 
finansowej na lata 2014-2020, które rozpocznie się pod koniec roku. 

Właśnie w obliczu kryzysu finansowego i zapaści kredytowej zapewnienie zwiększonych 
środków finansowych zarówno na szczeblu wspólnotowym, jak i krajowym, a także 
stworzenie instrumentów finansowania dostosowanych do potrzeb odbiorców mają 
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decydujące znaczenie dla zdolności innowacyjnej przedsiębiorstw.

Z pewnością należy udzielać wsparcia w bardziej ukierunkowany sposób. Rozdrobnienie na 
wiele celów i pokaźną liczbę poszczególnych inicjatyw UE nie sprawdziło się. W związku 
z tym należy znaleźć lub ewentualnie wzmocnić synergię między instrumentami 
wspierającymi innowacje. Środki muszą płynąć tam, gdzie efekt dźwigni może przynieść 
najlepsze rezultaty. Decydujące kryterium musi tu stanowić „europejska wartość dodana”.

Poprawa struktury zarządzania programami

Sprawozdawca jest zdania, ze zwiększenie skuteczności polityki innowacyjnej wymaga 
lepszej koordynacji i skuteczniejszego powiązania różnych instrumentów wsparcia, a także 
sprawnego zarządzania nimi. 

Z punktu widzenia użytkownika mnogość uczestniczących podmiotów na szczeblu UE 
przynosi negatywny skutek. Ponadto użytkownicy potrzebują jasnych informacji, jakie 
instrumenty wsparcia są dostępne na jakim szczeblu i dla jakich działań.

Również na szczeblu UE konieczna jest lepsza koordynacja podmiotów. Polityka 
innowacyjna powinna być przedmiotem zainteresowania całej Komisji Europejskiej. Dlatego 
niezbędna jest przekrojowa koordynacja wewnątrz Komisji Europejskiej, tak aby 
zagwarantować ścisłą współpracę między DG ds. Badań Naukowych i DG ds. 
Przedsiębiorczości. Ma to szczególne znaczenie ze względu na podział kompetencji 
w Komisji Europejskiej oraz nadchodzące zmiany programów ramowych.

Wspieranie prywatnego finansowania

Obok wsparcia publicznego konieczne jest promowanie i wspieranie prywatnych inwestycji 
w innowacje. W osiągnięciu sukcesu przy wprowadzaniu innowacji, nie tylko przez wielkie 
przedsiębiorstwa, szczególną rolę – zwłaszcza na etapie początkowym i w fazie rozwoju –
odgrywa kapitał wysokiego ryzyka. Przy odpowiedniej organizacji finansowanie kapitałem 
wysokiego ryzyka może z powodzeniem stanowić zachętę do innowacji również dla 
mniejszych przedsiębiorstw, równolegle do wsparcia z dotacji.

Poprawa warunków ramowych dla przedsiębiorstw, szczególnie MŚP

Co prawda w wyniku wprowadzenia rozporządzenia ogólnego w sprawie wyłączeń 
grupowych doszło do częściowych ułatwień, należy jednak wykorzystać zbliżający się 
przegląd ram dotyczących pomocy do dalszego czerpania z potencjału innowacyjnego tego 
instrumentu również w odniesieniu do innowacji, które nie wiążą się z technologiami.

Trzeba także zbadać, czy obecny system pomocy nie blokuje nowego podejścia polegającego 
na wspieraniu kluczowych technologii. Należy za wszelką cenę uniknąć zagrożenia odpływu 
przedsiębiorstw wskutek nieodpowiednich warunków ramowych pomocy państwa.

Ponadto sprawozdawca jest zdania, że silniejszemu wspieraniu innowacji MŚP musi 
towarzyszyć zmniejszenie obciążenia biurokratycznego. Oprócz kwestii językowych 
największy problem stanowią często zasobochłonne procedury składania wniosków, wysoki 
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odsetek błędów i związane z tym znaczne ryzyko finansowe. W związku z tym należy 
uprościć procedury składania wniosków i ewentualnie zmniejszyć obowiązki sprawozdawcze.

Ochrona własności intelektualnej ma zasadnicze znaczenie dla zdolności inwestycyjnych, ale 
warunki ramowe dla przedsiębiorstw, zwłaszcza w odniesieniu do powstających kosztów, nie 
są jeszcze zadowalające. Ważnym krokiem w tym kierunku jest patent wspólnotowy, trzeba 
go więc jak najszybciej wprowadzić. W tym kontekście warto jednak stwierdzić, że 
dodatkowo należy poszukiwać kolejnych instrumentów, również takich, które można 
zastosować w krótkim terminie.

Decydującym czynnikiem w świetle znaczenia zdolności inwestycyjnych dla 
konkurencyjności UE są również inwestycje w edukację i szkolenia wykwalifikowanej kadry, 
nie można ich więc ograniczać. UE musi dołożyć wszelkich starań, by w celu sprostania 
globalnej konkurencji stworzyć jak najbardziej atrakcyjne warunki dla naukowców 
i specjalistów, również w odniesieniu do ich mobilności.

Trójkąt wiedzy, który tworzą badania, innowacje i kształcenia, trzeba postrzegać jako całość 
i nie można traktować tych elementów odrębnie, w przeciwnym razie na szwank narażony 
zostanie zrównoważony charakter innowacji, a w rezultacie również produkcji.


