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WSKAZÓWKI

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

1. podkreśla znaczenie badań i rozwoju dla sprostania głównym wyzwaniom, wobec których 
stoi Unia Europejska, szczególnie w kontekście strategii „UE 2020”; przypomina, że 
polityka spójności przyczynia się w dużym stopniu do finansowania działalności 
badawczej i rozwojowej w poszczególnych regionach;

2. z zadowoleniem przyjmuje propozycje Komisji zmierzające do uproszczenia formalności 
administracyjnych w ramach skomplikowanych i kosztownych procedur przetargowych i 
wykonawczych dotyczących programów ramowych w zakresie badań naukowych, 
zwłaszcza stopniowe wprowadzenie finansowania opartego na wynikach oraz płatności 
ryczałtowych dla personelu odnośnych projektów; proponuje ponowne rozważenie tzw. 
zasady „jeden temat – jeden projekt” i zachęca do wprowadzenia bardziej elastycznego, 
oddolnego podejścia tematycznego w celu przyspieszenia procesu przejścia od 
innowacyjnych pomysłów do ich realizacji; podkreśla jednak, że z uwagi na naturalną 
nieprzewidywalność badań, projekty, w których przypadku nie można jednoznacznie 
przewidzieć rezultatów z wyprzedzeniem, tworzą również wartość dodaną; zauważa 
również, że trzeba wyjaśnić, jak należy interpretować zasady audytu celem dokonania 
wyraźnego rozróżnienia możliwych nieprawidłowości i przypadków zamierzonego 
nadużycia;

3. z zadowoleniem przyjmuje aktualne rozważania instytucji europejskich dotyczące 
konieczności uproszczenia polityki rozwoju regionalnego w celu zapewnienia większej 
przejrzystości, większej dostępności dla uczestników o szczególnie słabej kondycji 
finansowej i większej skuteczności oraz lepszego zabezpieczenia prawnego dla 
beneficjentów; uważa, że dobre praktyki wyniesione z tego procesu mogą być pomocne 
przy upraszczaniu realizacji 7. programu ramowego w zakresie badań i rozwoju 
technologicznego;

4. podkreśla, że dostęp beneficjentów do projektów w dziedzinie badań i innowacji wymaga 
dużej zdolności technicznej i rzetelnej znajomości procedur administracyjnych i 
finansowych i że w związku z tym jest on skrajnie utrudniony dla mniejszych 
kandydujących podmiotów, takich jak MŚP oraz małe instytuty badawcze znajdujące się 
w regionach peryferyjnych; przypomina, że około 90% przedsiębiorstw w Europie to 
MŚP oraz że konieczne jest zapewnienie ich pełnego i skutecznego zaangażowania w 
wykorzystanie zasobów 7. programu ramowego;

5. jest zdania, że dla uzyskania większej skuteczności poszczególnych instrumentów Unii 
Europejskiej na rzecz spójności, badań naukowych i innowacji, należy je wdrażać w 
zintegrowany sposób; podkreśla konieczność poszukiwania synergii między tymi 
instrumentami i usunięcia przeszkód dla takich synergii, szczególnie poprzez 
harmonizację zasad audytu i kwalifikowalności kosztów, w celu ułatwienia beneficjentom 
wdrażania tych instrumentów;
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6. uważa, że poziom regionalny jest najlepiej przystosowany do wspierania badań 
naukowych i innowacji z uwagi na to, że skupia on uniwersytety, publiczne organizmy 
badawcze, duże przedsiębiorstwa, MŚP oraz publiczne władze regionalne i lokalne, np. w 
ramach „klastrów”; odnotowuje również, że promowanie badań naukowych i innowacji na 
poziomie regionalnym może pomóc w zmniejszaniu różnic społecznych i regionalnych; 
zachęca jednak do lepszej koordynacji wysiłków na poszczególnych poziomach 
(regionalnym, krajowym i wspólnotowym) w ramach planowania działań w dziedzinie 
badań i rozwoju na poziomie europejskim; podkreśla także potrzebę nawiązania bliższych 
relacji między środowiskiem akademickim a przemysłem; 

7. przypomina, że 7. program ramowy opiera się, podobnie jak polityka rozwoju 
regionalnego, na zasadach partnerstwa i współfinansowania; wyraża swoje przywiązanie 
do tych zasad prawidłowego zarządzania i wzywa do ich ochrony pomimo ograniczenia 
wydatków publicznych w związku z kryzysem gospodarczym;

8. przypomina, że 7. program ramowy skupia się wokół projektów o szerokim zasięgu, 
mogących konkretnie wpływać na działalność gospodarczą, innowacyjność planów 
produkcyjnych i gwarancję przyszłej produkcji prowadzącej do powstania wysokiej 
wartości dodanej, przyczyniając się tym samym do tworzenia miejsc pracy i poprawy 
zdolności UE do konkurowania na skalę światową; wskazuje, że dynamika wzorcowych 
projektów w zakresie badań stosowanych, jak i podstawowych, wpływa pozytywnie na 
cały obszar Unii Europejskiej, niezależnie od aktualnego poziomu rozwoju naukowego 
jego poszczególnych części, zwłaszcza jeżeli synergia jest osiągana za pośrednictwem 
środków finansowych w ramach polityki regionalnej, i że skutecznie uzupełnia ona 
nadrzędny cel instrumentów polityki spójności, jakim jest konwergencja, z myślą o 
zrównoważonym rozwoju i konkurencyjności; odnotowuje jednak, że szczególną uwagę 
należy też zwrócić na mniejsze projekty, mogące również wywołać konkretne skutki, np. 
przez wzmacnianie powiązań miedzy innowacjami a integracją społeczną;

9. zwraca się do Komisji o opublikowanie analizy poziomów udziału poszczególnych 
państw członkowskich w 7. programie ramowym;

10. zauważa, że wzrost dysproporcji regionalnych pod względem potencjału badawczego i 
rozwojowego jest wyzwaniem, którym należy się zająć nie tylko w ramach polityki 
spójności, lecz również w ramach polityki w dziedzinie badań i innowacji;

11. jest zdania, że należy zachęcać do wymian zawodowych pracowników, nie promując 
jednak „drenażu mózgów” z UE do innych części świata oraz, w ramach UE, z 
biedniejszych krajów do bogatszych, co osłabiłoby europejską politykę spójności.
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