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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie zielonej księgi: Jak zmienić wyzwania w możliwości: wspólne ramy 
strategiczne dla finansowania unijnego na rzecz badań naukowych i innowacji
(2011/XXXX(INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej (TUE) i Traktat o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej (TFUE), a zwłaszcza artykuły dotyczące badań naukowych,

– uwzględniając zieloną księgę Komisji „Jak zmienić wyzwania w możliwości: wspólne 
ramy strategiczne dla finansowania unijnego na rzecz badań naukowych i innowacji”
(COM(2011)0048),

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 20 maja 2010 r. w sprawie wdrażania synergii 
funduszy przeznaczonych na badania naukowe i innowacje w rozporządzeniu (WE)
nr 1080/2006 w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz siódmego 
programu ramowego w dziedzinie badań i rozwoju w miastach i regionach, jak również
w państwach członkowskich i Unii1,

– uwzględniając sprawozdanie komitetu ekspertów „W kierunku światowej klasy 
organizacji na rzecz pionierskich badań naukowych: przegląd struktur i mechanizmów 
Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych” z dnia 23 lipca 2009 r.,

– uwzględniając sprawozdanie grupy niezależnych ekspertów w sprawie oceny 
śródokresowej mechanizmu finansowania opartego na podziale ryzyka z dnia 31 lipca 
2010 r.,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 11 listopada 2010 r. w sprawie uproszczeń
w realizacji programów ramowych w zakresie badań naukowych2,

– uwzględniając sprawozdanie końcowe grupy ekspertów w sprawie oceny śródokresowej 
siódmego programu ramowego z dnia 12 listopada 2010 r.,

– uwzględniając komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego 
Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów z dnia 9 lutego 2011 r. 
zatytułowany „Odpowiedź na sprawozdania grup ekspertów: ds. oceny śródokresowej 
siódmego programu ramowego w zakresie badań, rozwoju technologicznego
i demonstracji oraz ds. oceny śródokresowej mechanizmu finansowania opartego na 
podziale ryzyka” (COM(2011)0052),

– uwzględniając wnioski z oceny śródokresowej siódmego programu ramowego w zakresie 
badań (7PR) oraz mechanizmu finansowania opartego na podziale ryzyka, 
podsumowujące 3074. posiedzenie Rady UE w sprawie konkurencyjności (rynek 
wewnętrzny, przemysł, badania naukowe i przestrzeń kosmiczna), które odbyło się w dniu 
9 marca 2011 r.,

                                               
1 Teksty przyjęte, P7_TA(2010)0189.
2 Teksty przyjęte, P7_TA(2010)0401.
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– uwzględniając swoją rezolucję z dnia XXXX „Unia innowacji: przekształcanie Europy po 
zakończeniu kryzysu na świecie”1,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia XXXX w sprawie oceny śródokresowej siódmego 
programu ramowego w zakresie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji2,

– uwzględniając art. 48 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii oraz opinie 
Komisji Spraw Zagranicznych, Komisji Budżetowej, Komisji Rynku Wewnętrznego
i Ochrony Konsumentów, Komisji Rozwoju Regionalnego, Komisji Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi oraz Komisji Rybołówstwa (A7-0000/2011),

A. mając na uwadze, że w oparciu o przegląd budżetu Komisja Europejska postanowiła 
rozpocząć debatę w celu zwiększenia efektywności finansowania badań naukowych
i innowacji na szczeblu krajowym i unijnym,

B. mając na uwadze przyjęcie przez UE celu polegającego na zwiększeniu wydatków na 
badania i rozwój do 3% unijnego PKB do 2020 r.,

C. mając na uwadze obecne tendencje do wywierania silnej presji w odniesieniu do 
zamrażania lub nawet zmniejszania europejskiego budżetu w związku z okresem 
nakładania surowych obostrzeń na krajowe budżety publiczne, a także mając na uwadze, 
że badania i rozwój oraz innowacje należą do tych obszarów, w których europejska 
współpraca przynosi prawdziwą wartość dodaną, co wskazuje na konieczność realokacji 
dostępnych zasobów UE,

D. mając na uwadze, że przeżywamy obecnie kryzys gospodarczy i społeczny (który 
wywołuje w państwach członkowskich bardzo różne skutki) oraz że badania naukowe, 
edukacja i innowacje są instrumentami o zasadniczym znaczeniu zarówno dla ożywienia 
gospodarczego, jak i tworzenia miejsc pracy, a także dla określenia modelu 
zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu,

E. mając na uwadze, że pozostałe regiony i państwa na świecie coraz więcej inwestują
w badania, rozwój i innowacje, a także mając na uwadze, że celami unijnych inwestycji
w tej dziedzinie powinny być w związku z tym wzmocnienie potencjału naukowego
i poprawa ogólnej zdolności konkurencyjnej UE,

F. mając na uwadze, że chociaż zwiększa się dofinansowanie UE w zakresie badań, rozwoju
i innowacji, bardziej rozwiniętym pod względem naukowym i technicznym państwom 
członkowskim UE nadal przypada największa część zasobów dostępnych w ramach 
różnorakich planów i programów finansowych (łącznie z przedsięwzięciami na dużą 
skalę), co utrwala niski stopień reprezentacji niektórych państw członkowskich
i europejskich regionów zarówno pod względem dostępu do źródeł finansowania, jak
i korzystania z nich,

                                               
1 Teksty przyjęte, P7_TA(2011)0000 (A7-0162/2011 – planowane przyjęcie na posiedzeniu plenarnym w maju).
2 Teksty przyjęte, P7_TA(2011)0000 (A7-0160/2011 – planowane przyjęcie na posiedzeniu plenarnym 

w czerwcu).
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G. mając na uwadze wciąż utrzymujące się nierówności w obrębie UE pod względem 
krajowych możliwości finansowania badań i rozwoju, infrastruktury przemysłowej
i systemów szkolnictwa wyższego,

H. mając na uwadze, że ogromne znaczenie MŚP dla unijnej gospodarki i zatrudnienia nie 
jest odzwierciedlone w ich możliwości dostępu do unijnych funduszy na rzecz badań, 
rozwoju i innowacji,

1. z zadowoleniem przyjmuje zieloną księgę Komisji Europejskiej określającą wspólne ramy 
strategiczne (WRS) dla finansowania unijnego na rzecz badań naukowych i innowacji 
oraz uważa, że najważniejszym elementem nowych WRS powinno być powiązanie 
unijnych programów badawczych z programami finansowania;

2. uważa, że unijne fundusze i programy na rzecz rozwoju oraz fundusze strukturalne
i spójności mają odmienne założenia i dlatego powinny one jako takie zachować odrębny, 
aczkolwiek uzupełniający charakter;

3. zwraca uwagę na znaczenie utrzymania konwergencji strategii politycznych oraz zwraca 
się do Komisji o określenie „schodów do doskonałości” (ang. stairways to excellence) dla 
tych państw członkowskich i regionów, które są niedostatecznie reprezentowane w PR 
poprzez opracowanie odpowiednich instrumentów zacieśniania współpracy między 
państwami członkowskimi o silnej i o słabszej reprezentacji, a także o znaczne 
zwiększanie możliwości rozwijania potencjału ludzkiego i infrastruktury w państwach
i regionach, których reprezentacja jest niewielka;

4. przypomina, że chociaż doskonałość uznawana jest za główne ogólne kryterium 
finansowania, należy pamiętać, że natura doskonałości jest zróżnicowana i zależy od typu 
uczestnika lub od samego charakteru projektu badawczo-innowacyjnego (kryterium 
doskonałości w przypadku placówki badawczej jest inne niż w przypadku indywidualnego 
badacza lub MŚP, a projekty z zakresu badań podstawowych również podlegają innemu 
kryterium niż projekty z zakresu badań stosowanych);

5. wzywa do ustanowienia lepszych powiązań między lokalnymi i regionalnymi oraz 
krajowymi i europejskimi strategiami na rzecz badań i innowacji, z uwzględnieniem 
specyfiki różnych sytuacji oraz z jednoczesnym zwiększaniem możliwości wzajemnego 
uzupełniania się strategii i podejmowania współpracy w tym zakresie; uważa, że istotne 
znaczenie ma tutaj udostępnianie informacji i wyników;

W kierunku nowych wspólnych ram strategicznych (WRS)

6. podkreśla, że WRS powinny opierać się na koncepcji odpowiedniej organizacji 
odmiennych pod względem charakteru i skali projektów w dziedzinie badań, rozwoju
i innowacji, a także licznych i różnorodnych programów finansowania, ażeby zapewnić 
spójność, wzajemne powiązania i komplementarność;

7. wyraża przekonanie, że różnorakie zadania wymagają w ramach WRS osobnego 
podejścia, choć ściśle powiązanego z innymi zadaniami: Europejski Instytut Innowacji
i Technologii (EIT) powinien działać przede wszystkim jako sieć wspólnot wiedzy
i innowacji (WWiI); program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji (CIP) 
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powinien koncentrować się na swojej sile, którą jest wspieranie innowacyjnych MŚP,
a więc niekoniecznie musi zostać włączony w kolejny PR; kolejny PR powinien 
obejmować całokształt badań; fundusze strukturalne/spójności powinny być 
wykorzystywane w ramach ścisłej współpracy, ale z zachowaniem odrębności;

8. apeluje o objaśnienie, uproszczenie i reorganizację różnorakich, obecnie funkcjonujących 
programów i instrumentów UE w celu wyraźnego zdefiniowania ogólnego systemu 
finansowania oraz dwukrotnego zwiększenia do 2014 r. w nowym okresie finansowania 
budżetu unijnych programów na rzecz badań i innowacji (z wyłączeniem budżetu 
funduszy strukturalnych i EBI), które będzie właściwą odpowiedzią na obecny kryzys 
gospodarczy oraz sposobem na sprostanie ogromnym wspólnym wyzwaniom; proponuje 
zatem wprowadzenie nowego modelu organizacyjnego opartego na trzech różnych 
poziomach finansowania oraz mającego na celu stabilność i konwergencję:

Poziom I: Rozwijanie zdolności i infrastruktury

9. poziom I obejmuje unijne fundusze związane z tworzeniem infrastruktury (a w ujęciu 
ogólnym również struktury instytucjonalnej) oraz rozwijaniem zdolności;

10. program finansowania na tym poziomie obejmuje środki zapewniane w ramach EIT, część 
środków PR związanych z programem na rzecz wzmacniania zdolności i inicjatywami 
Marie Curie, części składowe unijnego finansowania projektów na dużą skalę, dostęp do 
pożyczek EBI (dotyczy projektów o wartości powyżej 50 mln euro), granty związane
z wyżej wymienionymi częściami składowymi PR oraz współpracę z funduszami 
strukturalnymi w zakresie infrastruktury;

11. podkreśla konieczność finansowania projektów na dużą skalę, takich jak ITER, Galileo
i GMES (Globalny monitoring środowiska i bezpieczeństwa), poza PR za pomocą 
tworzenia dla takich projektów indywidualnych pozycji w budżecie w celu zapewnienia
przejrzystej i niezawodnej struktury finansowania; proponuje, by projekty te były 
częściowo finansowane w drodze emisji obligacji projektowych przez EBI;

Poziom II: Potencjał i konsolidacja

12. poziom II obejmuje ogólne badania, zarówno podstawowe, jak i stosowane, oraz nauki
społeczne i humanistyczne; uczestnikami koordynującymi są uniwersytety
i ośrodki/instytuty badawcze, choć należy również zachęcać do udziału sektor 
przemysłowy;

13. w tym przypadku kluczowymi terminami są oryginalność, jakość i potencjał projektów,
a nie tylko ewentualne rezultaty związane z wprowadzeniem na rynek;

14. program finansowania na tym poziomie wchodzi w zakres systemu grantów PR UE oraz 
współpracy z funduszami strukturalnymi w zakresie badań, rozwoju i innowacji;

15. przypomina, że Europejska Rada ds. Badań Naukowych (ERBN) okazała się pomyślnym
i wzmacniającym elementem europejskiej przestrzeni badawczej; podkreśla konieczność 
zwiększenia środków w budżecie przeznaczanych na granty dla młodych badaczy oraz 
wzmocnienia działań i inicjatyw Marie Curie, co przyczyni się do zwiększenia 
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mobilności; apeluje o wdrożenie niezbędnych środków w celu poprawy stabilności 
warunków pracy naukowców w UE, które mają być zachętą dla badaczy i sposobem 
zatrzymania ich w UE, gdyż należy pamiętać, że niestabilne warunki pracy (które 
zasadniczo nadal dotyczą kobiet) utrudniają osiąganie doskonałości w Europie;

Poziom III: Rynek i innowacje w dążeniu do osiągnięcia wspólnych celów 

16. poziom III obejmuje wprowadzanie produktów i usług na rynek oraz generowanie 
bogactwa narodowego; w tym przypadku zasadniczą rolę odgrywają innowacyjne MŚP, 
gdyż przyczyniają się one do rozwoju nowatorskich produktów i usług;

17. przyznaje, że szczególną uwagę należy zwrócić na zaangażowanie MŚP, ażeby umożliwić 
wykorzystanie pojawiających się nowych pomysłów i możliwości w sposób elastyczny
i efektywny, co otworzy nowe drogi dla innowacji;

18. program finansowania na tym poziomie wchodzi w zakres finansowania UE związanego
z programem ramowym na rzecz konkurencyjności i innowacji (CIP), obejmując dostęp 
do większych możliwości kredytowych oferowanych przez EFI oraz specjalnych 
pożyczek z EBI (dotyczy głównie projektów o wartości mniejszej niż 50 mln euro),
a także współpracę z funduszami strukturalnymi w zakresie przedsiębiorczości; proponuje 
ponadto utworzenie nowego instrumentu finansowego – unijnego banku MŚP – który 
powinien funkcjonować w powiązaniu z krajowymi punktami kontaktowymi
i instytucjami finansowymi wyznaczonymi przez państwo członkowskie;

19. uważa, że europejska przestrzeń badawcza odniosłaby wiele korzyści dzięki utworzeniu 
unijnego banku inwestycyjnego MŚP, który wzmocniłby europejską politykę w dziedzinie 
innowacji, zapewniając brakujące ogniwo: niedostateczny udział MŚP w programach UE;

20.  podkreśla, że zwiększenie udziału MŚP wymaga użycia odpowiednich instrumentów 
finansowania, które odpowiadają specyfice MŚP i uwzględniają m.in. większy margines 
tolerowanego ryzyka błędu; w ramach tego scenariusza należy rozważyć udzielanie 
pożyczek uprzywilejowanych podlegających zwrotowi w przypadku odniesienia sukcesu,
z wyłączeniem kosztów administracyjnych;

*****

21. zwraca uwagę, że nie wszystkie innowacje opierają się na badaniach i nie wszystkie 
badania mają na celu innowacje; uważa zatem, że proponowana reorganizacja powinna
obejmować cały cykl życia innowacji, od stworzenia koncepcji aż po wprowadzenie jej na 
rynek, a także uwzględniać innowacje nietechnologiczne, ekoinnowacje i innowacje 
społeczne;

22. przypomina, że wysoce konkurencyjny charakter prac badawczych, technologicznych
i innowacyjnych oraz ciągłe tworzenie zdolności w zakresie badań naukowych i innowacji 
na szczeblu lokalnym uzależnione są od istnienia w pewnym stopniu powielania
i rozdrobnienia, bez których funkcjonowanie wspólnych badań zostałoby osłabione;

23. stanowczo zachęca do wdrażania programów szkoleniowych dla wszystkich 
potencjalnych uczestników, zwłaszcza w zakresie stosowania zasad zarządzania, a także 
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zwraca się do Komisji o opracowanie kryteriów wyboru i oceny projektów
z jednoczesnym uwzględnieniem „schodów do doskonałości”;

Wytyczne dotyczące kolejnego programu ramowego

24. pozytywnie ocenia przechodzenie do podejścia opartego na nauce oraz apeluje o przyjęcie 
względem uczestników na wszystkich etapach systemu finansowania postawy opartej na 
zaufaniu i tolerancji ryzyka;

25. apeluje o utrzymanie programu współpracy w centrum programu ramowego oraz 
intensyfikowanie wspólnych badań transnarodowych;

26. apeluje o konsolidację badań międzydyscyplinarnych i uznanie społecznego wymiaru 
badań; w tym kontekście przypomina, że niemożliwe jest sprostanie ogromnym 
wyzwaniom społecznym (np. zmianie klimatu, starzeniu się populacji, zrównoważonemu 
korzystaniu z zasobów) tylko przy użyciu rozwiązań technologicznych, bowiem 
europejskie badania w zakresie nauk społecznych i humanistycznych mają zasadnicze 
znaczenie dla skutecznego rozwiązania takich problemów;

27. apeluje o utrzymanie równowagi między projektami opartymi na działaniach oddolnych 
(współpraca) i działaniach odgórnych („ogromne wyzwania społeczne”), a także
o ułatwianie realizacji mniejszych projektów oddolnych;

28. wzywa do intensyfikacji współpracy międzynarodowej poprzez efektywne wzmacnianie 
rozwijania zdolności oraz ustanawianie sprawiedliwych partnerstw z krajami 
rozwijającymi się, które pomogą lepiej sprostać globalnym wyzwaniom;

29. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie
i Komisji.
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UZASADNIENIE

1. Kontekst
Komisja podjęła inicjatywę opublikowania zielonej księgi, której celem jest określenie 
wspólnych ram strategicznych dla finansowania badań naukowych i innowacji po 2013 r.; 
ramy te łączą europejskie programy, mianowicie program ramowy na rzecz badań (PR), 
Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT) oraz program ramowy na rzecz 
konkurencyjności innowacji (CIP), z finansowaniem przyznawanym na badania i innowacje
w ramach funduszy strukturalnych/spójności.

Uważam, że zaproponowanie wspólnych ram obejmujących wszystkie plany i programy 
finansowania, niezależnie od rozbieżności w zakresie wielkości finansowania i pewności 
takich źródeł finansowania w kontekście europejskim, oferuje możliwość wzmocnienia 
europejskiej przestrzeni badawczej i opracowania podejścia umożliwiającego efektywne
i ścisłe powiązanie takiej konsolidacji z wyraźnie określoną strategią konwergencji.
W niniejszym sprawozdaniu proponuję, aby objąć reorganizacją dotychczasowe plany
i programy w celu sprostania wyzwaniom stojącym przed Europą. Ponadto, mając na uwadze 
szczególne przypadki, uważam, że należy powołać nową agencję – Europejski Bank 
Inwestycyjny Małych i Średnich Przedsiębiorstw (MŚP) – oraz przedstawić za 
pośrednictwem Komisji wniosek dotyczący obligacji projektowych, które będą uzupełniały te 
ramy.
Przedstawione tutaj podejście ma na celu przede wszystkim zapewnienie stabilności
i konwergencji. Żadna wspólna strategia nie będzie miała szans na powodzenie, jeśli za 
każdym razem wciąż będziemy „przesuwać słupki bramki”. Niezależnie od strategii przyjętej
w odpowiedzi na naszą obecną sytuację gospodarczą i społeczną, inwestycji w badania, 
rozwój i innowacje nie można uznawać za pewnik dopóty, dopóki dostęp do oferowanych 
funduszy europejskich wciąż charakteryzuje się nierównością szans i jest z natury 
zniekształcony.

2. Struktura i jej wsparcie

Łączne nakłady inwestycyjne Europy na badania, rozwój i innowacje nie są współmierne do 
jej statusu najbogatszego regionu na świecie. Stany Zjednoczone, Japonia oraz w tej 
dziedzinie również Brazylia, Rosja, Indie i Chiny (kraje BRIC) inwestują na większą skalę. 
Trzeba przyznać, że całkowity wolumen europejskich inwestycji wzrósł w ostatnich latach, 
ale fakt ten nie przyczynił się do poprawy spójności w Europie. Zasadnicze nierówności 
między państwami członkowskimi można odczuć w dwojaki sposób. Po pierwsze, państwa 
bardziej zaawansowane pod względem naukowym i technicznym nadal czerpią najwięcej 
korzyści z ogólnoeuropejskich programów. Dowodzi tego, na przykład, lista 50 największych 
odbiorów dofinansowania w ramach 7PR, która pokazuje, że jeśli chodzi o zaangażowanie 
zarówno placówek akademickich, jak i przemysłu, nowe państwa członkowskie i gospodarki 
peryferyjne nadal są poważnie niedoreprezentowane, żeby nie powiedzieć całkowicie 
wykluczone. Po drugie, inwestycje ogromnie różnią się między państwami. Chociaż 
zadeklarowanym celem Europy jest zwiększenie ogólnego poziomu inwestycji do 3% PKB do 
2020 r., obecnie jedynie 6 państw inwestuje w badania naukowe i innowacje więcej niż 2% 
własnego PKB (Austria, Dania, Finlandia, Francja, Niemcy i Szwecja); w 10 państwach 
nakłady inwestycyjne znajdują się poniżej 1% PKB, a w 11 pozostałych znajdują się
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w przedziale od 1% do 2%. Jeśli za kryterium przyjmiemy stosunek wielkości nakładów 
inwestycyjnych na 1 mieszkańca, w czołówce powinny uplasować się państwa dokonujące 
największych inwestycji. Jednak według takiego miernika niektóre państwa, na przykład 
Luksemburg, znajdują się na szczycie rankingów, nawet jeśli ich inwestycje – w kategoriach 
bezwzględnych i jako procent PKB – są skromniejsze. Nowe państwa członkowskie i obszary 
peryferyjne znów zajmują ostatnie miejsca.

Uwzględniając obecną sytuację w Europie, w której narastają nierówności, za cel należy 
obrać zbliżanie się do państw zajmujących silniejszą pozycję i intensyfikowanie współpracy.
W związku z tym finansowanie spójności musi odgrywać rolę uzupełniającą we wspólnych 
ramach, a jednocześnie zachowywać swoją odrębność.

Podejście przedstawione w niniejszym sprawozdaniu ma zapewnić, że wspólne ramy 
uwzględnią fakt, iż wiedza nie powinna być postrzegana zbyt wąsko, tzn. wyłącznie jako 
potencjalnie zbywalne aktywa, bowiem lekceważone jest wówczas jej znaczenie dla dobra 
publicznego. Należy przyjąć przesłankę, że innowacje nie są wyłącznie wynikiem badań,
a badania nie muszą niezmiennie przekładać się na innowacje. Należy więc znaleźć podstawę, 
która połączy dostępne zasoby i utworzy ramy zapewniające spójność relacji między źródłami 
finansowania a charakterem i skalą projektów. Należy również uwzględniać i analizować 
społeczny wymiar badań naukowych i innowacji oraz wywierane przez nie skutki, ponieważ 
nie można podejmować skutecznych działań, nie znając społeczeństw będących ich 
beneficjentami.

Nieważne co moglibyśmy sądzić o projekcie przemysłowym jako takim, gdyż Airbus jest 
przykładem projektu, dzięki któremu Europa stała się wyraźnie silniejsza w omawianych tu 
dziedzinach. Chodzi o wysoce innowacyjny i długoterminowy projekt, który skupia 
różnorodne zasoby i któremu udało się odnieść sukces w wymiarze globalnym. Sukces 
proponowanej przez Komisję reorganizacji zależeć będzie od zdolności ścisłego powiązania 
ze sobą takich projektów, jak opisane powyżej, z projektami, których skala jest zupełnie inna,
a także od zacieśnienia współpracy bez lekceważenia lub zacierania lokalnej lub regionalnej 
oraz krajowej specyfiki.

3. Efekt Post-it

W 1968 r. Spencer Silver wynalazł specjalny rodzaj kleju wielokrotnego użytku, który 
przyczepiał przedmioty do powierzchni bez zostawiania śladów. Właśnie z powodu takich 
właściwości produkt okazał się klapą. Przez pięć lat Silver usiłował przedstawić korzyści 
wynikające z jego wynalazku, ale bezskutecznie. Dopiero w 1974 r. Art Fry, członek chóru 
kościelnego, zaczął używać wymyślonego przez swojego przyjaciela „niewypału”, ponieważ 
miał już dość ciągłego wypadania zakładek ze śpiewnika, gdy tylko otwierał go na wybranej 
stronie. Wynalazek Spencera Silvera został wprowadzony na rynek w formie produktu 
dopiero w 1977 r., ale już rok później rynek został spenetrowany. Dzisiaj wiemy, że karteczki 
Post-it są hitem, a ich producent doskonale zdaje sobie z tego sprawę. Ale zanim to się stało, 
minęło dziesięć lat. Przykład Post-it wyraźnie pokazuje, że finansowanie nie może ograniczać 
się do innowacji lub projektów dających gwarancję natychmiastowego sukcesu.

Dlatego właśnie tak ważne jest posiadanie umiejętności dokonywania wyraźnego rozróżnienia 
między charakterem wsparcia i projektami, tzn. czy wsparcie ma zostać przeznaczone na sieci 
lub projekty, których celem jest wzmocnienie infrastruktury wymagającej konsolidacji i dla 
których istnieją już określone systemy wsparcia, czy może na tworzenie zdolności lub 
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projekty badawcze. To właśnie umiejętność dokonywania rozróżnienia umożliwia nam 
łączenie poszczególnych części w strategicznie spójną całość. Powyższy przykład ilustruje 
również konieczność podejmowania wspólnych starań, wykraczających poza perspektywę 
krótko- i średnioterminową.

Osiąganie postępu na drodze ku doskonałości w każdym znaczeniu tego słowa – kryteria 
uzależnione są od zaangażowanych podmiotów – będzie niemożliwe, chyba że na określony 
cel zostaną przeznaczone niezbędne zasoby (dlatego właśnie nakłady inwestycyjne wymagają 
istotnego zwiększenia), a także podjęte zostaną zdecydowane działania w celu uproszczenia 
procedur oraz obniżenia kosztów związanych z biurokracją i ogólnych kosztów 
administracyjnych. Z powodu nieustannych problemów często dzieje się tak, że nagradzane 
jest raczej doskonałe sformułowanie wniosku, aniżeli doskonałość samej jego idei.
W konsekwencji trzeba spełnić dwa warunki, o których mowa powyżej, ażeby zwiększyć 
różnorodność geograficzną i zakres uczestników w europejskich programach. Ponadto nie 
można osiągnąć postępu w tym kierunku bez uwzględnienia ogromnej liczby dyscyplin 
naukowych, zróżnicowanego charakteru innowacji, stopnia nowatorskości i w razie 
konieczności prawdopodobieństwa porażki, społecznej roli nauki i innowacji oraz czasu 
przeznaczonego na wymaganą konsolidację w zależności od typu i skali uwzględnionych 
projektów. 

Wreszcie ważne jest zapewnienie środków, które pomogą utrzymać równowagę między 
projektami mającymi na celu sprostanie ogromnym wyzwaniom społecznym a projektami 
oddolnymi, ażeby zapewnić również miejsce dla ciekawości, która odgrywa zasadniczą rolę
w konsolidacji działalności naukowej. Przykład Post-it przypomina nam również, że chociaż 
sam rynek nie musi być ostatecznym celem produktów opartych na wiedzy, doskonałe 
możliwości rynkowe mogą czasami pojawić się zupełnie nieoczekiwanie.

4. Europa dzisiaj

Celem niniejszego sprawozdania jest reorganizacja dotychczasowych systemów i programów 
oraz stworzenie warunków dla wprowadzenia nowych, ażeby w rezultacie otrzymać strategię, 
która przyniesie korzyści zainteresowanym podmiotom w kategoriach ogólnych. Badania 
naukowe i innowacje powinny być uznawane za konieczny warunek konsolidacji każdej 
strategii rozwoju, która ma być zrównoważona i sprzyjać włączeniu społecznemu. 
Zaangażowanie zgodne z tymi wytycznymi jest szczególnie ważne w świetle obecnego 
kryzysu gospodarczego i społecznego. 

Wzmacnianie konwergencji i konsolidacja globalnej konkurencyjności UE – która powinna 
opierać się na modelu współpracy – to jedne ze sposobów, które sprzyjają ożywieniu 
koniunktury i opracowaniu modelu rozwoju opartego na zrównoważonym wzroście
i zwiększaniu zatrudnienia. 

Dzisiejsza Europa jest niezwykle zróżnicowana pod względem możliwości naukowych
i technologicznych oraz struktury przemysłowej w poszczególnych państwach. Występuje 
jednak jedna wspólna cecha: małe i średnie przedsiębiorstwa, które mają największy udział
w europejskim przemyśle i wnoszą największy wkład w zwiększanie poziomu zatrudnienia.
I tak w ostatnich latach opracowuje się coraz więcej rozwiązań mających na celu zwiększanie 
udziału MŚP w programach UE. Niestety wzrost liczby uczestników nie przyniósł 
pożądanego rezultatu, co świadczy o pewnej słabości obecnych ram. Brak zaangażowania 
wynika po części z faktu, iż dostępne programy są lepiej dostosowane do placówek 
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akademickich i dużych przedsiębiorstw. W związku z tym należy zadbać o to, by dostępne 
plany i programy nie traktowały w taki sam sposób czegoś, co z definicji jest inne. Mając ten 
cel na uwadze, zaproponowałam przyjęcie trójpoziomowego modelu, który przedstawiony 
jest na wykresie poniżej.

Na przykład jeśli chodzi o placówki akademickie, rezultaty projektu mierzone są liczbą 
publikacji lub cytatów, lub stopniem uznania wyrażonego we wzajemnej ocenie; natomiast
w przypadku MŚP idea „rezultatu” przekłada się raczej na zdolność wprowadzenia produktu 
lub usługi na rynek.
Celem prezentowanego modelu jest, mówiąc krótko, zapewnienie bardziej efektywnego 
funkcjonowania dotychczasowych programów w powiązaniu z nowymi programami oraz 
zlikwidowanie obecnych nierówności w dostępie do programów i udziale w nich.

Spójność i wszechstronność europejskiego systemu badań naukowych i innowacji, 
obejmującego każdą sferę, od uniwersytetów aż po rynek, zapewniającego efektywniejsze 
zaangażowanie obywateli oraz tych podmiotów, które zazwyczaj pozostawały poza procesem, 
zwiększającego przejrzystość i określającego wyraźne zasady: tymi słowami można 
podsumować propozycje zawarte w niniejszym sprawozdaniu.


