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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. popiera propozycje Komisji zmierzające do uproszczenia formalności administracyjnych 
programów ramowych w zakresie badań naukowych, zwłaszcza stopniowe wprowadzenie 
finansowania opartego na wynikach;

2. z zadowoleniem przyjmuje aktualne rozważania instytucji europejskich dotyczące 
konieczności uproszczenia polityki rozwoju regionalnego w celu zapewnienia większej 
przejrzystości i 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; 

3. 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 wobec tego konieczność poszukiwania synergii między 
tymi instrumentami;

4. 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, zwłaszcza w 
ramach „klastrów”;

5. 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;

6. przypomina, że instrumenty Unii Europejskiej na rzecz wspierania badań naukowych i 
rozwoju skupiają się wokół wzorcowych projektów o szerokim zasięgu, mogących 
konkretnie wpływać na działalność gospodarczą i tworzenie miejsc pracy; dodaje, że 
dynamika wzorcowych projektów wpływa pozytywnie na całą Unię Europejską i 
skutecznie uzupełnia terytorialny wymiar instrumentów polityki spójności.


