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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. uważa, że cele polityki przemysłowej UE w dobie globalizacji można będzie osiągnąć, 
wyłącznie jeżeli będzie ona uwzględniała stopień, w jakim strategie polityczne Wspólnoty 
są dostosowane do obecnych i przyszłych wyzwań stojących przed europejskimi 
regionami i ich lokalnym przemysłem; w tym kontekście podkreśla, że należy dalej 
analizować regionalny wymiar wpływu zmian demograficznych, klimatycznych i zmian
w sektorze energetycznym, uwzględniając ewentualne różnice między regionami, które 
powstaną w wyniku tych wyzwań i wpłyną tym samym na homogeniczny rozwój 
przemysłu UE;

2. zauważa, że nasz rynek przemysłowy składa się w zdecydowanej większości z małych
i średnich przedsiębiorstw; jest zdania, że każda zintegrowana strategia dotycząca 
przyszłości europejskiego przemysłu powinna zatem skupiać się głównie na
wzmocnionym podejściu do MŚP, jako że są one kluczem do spójności terytorialnej;

3. podkreśla znaczenie całościowego wdrożenia „karty małych przedsiębiorstw” (Small 
Business Act), która jest sposobem na zmniejszenie obciążeń administracyjnych MŚP
i zwiększenia ich roli na rynku wewnętrznym; z zadowoleniem przyjmuje utworzenie 
stałego forum MŚP poświęconego dostępowi do źródeł finansowania i wzywa do 
opracowania w UE zintegrowanej strategii na rzecz finansowania MŚP;

4. podkreśla, że światowy kryzys gospodarczy wpływa na wskaźniki zatrudnienia w całej 
Europie, pogarszając tym samym perspektywy społeczno-gospodarcze w UE
i zwiększając różnice między regionami; w związku z tym podkreśla, że uczciwy
i zrównoważony sektor przemysłu ma kluczowe znaczenie dla przyszłości pracowników
w całej Europie;

5. apeluje o nowe podejście do zrównoważonej polityki przemysłowej, zgodnie
z założeniami strategii UE 2020, i podkreśla potrzebę opracowania przez Komisję we 
współpracy z Parlamentem Europejskim i Radą zintegrowanej strategii przemysłowej, 
zgodnie z przepisami określonymi w strategii dotyczącej lepszego stanowienia prawa;

6. uważa, że wzmocnienie konstruktywnego dialogu z zainteresowanymi stronami stanowi 
kluczowe działanie na rzecz wdrażania dobrych praktyk przez przemysł europejski
i usprawnienia wspólnej kontroli i oceny przewidywanych środków w oparciu o podejście 
regionalne;

7. przyznaje, że cały przemysł potrzebuje badań naukowych i innowacji, jest również zdania, 
że w celu zagwarantowania skuteczności różnych instrumentów UE na rzecz spójności, 
badań naukowych i innowacji należy je wdrażać w sposób zintegrowany; podkreśla 
potrzebę dążenia do synergii między tymi instrumentami i apeluje o zwiększenie budżetu 
na te instrumenty finansowe;
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8. zauważa, że badania naukowe i innowacje najskuteczniej rozwija się na szczeblu 
regionalnym z udziałem podmiotów takich jak uniwersytety, publiczne organizacje 
badawcze czy przedsiębiorstwa przemysłowe poprzez wspieranie partnerstwa w zakresie 
transferu wiedzy i wymiany dobrych praktyk pomiędzy regionami; w związku z tym 
apeluje do Komisji o inwestowanie w innowacyjne klastry i sieci poprzez ściślejszą 
współpracę z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym oraz poprzez działanie stałego 
zespołu zadaniowego ds. polityki przemysłowej;

9. zauważa, że wzrost dysproporcji regionalnych w zakresie 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;

10. podkreśla znaczenie odpowiednio zrównoważonego i trwałego planu na rzecz 
racjonalnego wykorzystywania zasobów, który jest sposobem sprzyjającym realizacji 
przez przemysł UE konkurencyjnej strategii przemysłowej, przez co wzrośnie 
konkurencyjność naszego sektora przemysłowego w porównaniu z innymi rynkami, np. 
USA i Chin, które wyznaczyły sobie ambitne cele w zakresie produktów ekologicznych; 
podkreśla, że standardy ekologiczne dotyczące surowców, środków pomocniczych
i bezpieczeństwa dostaw energii powinny doprowadzić do wzmocnienia spójności 
terytorialnej a nie do zwiększenia dystansu między regionami centralnymi
i peryferyjnymi, przy czym należy zwrócić szczególną uwagę na regiony peryferyjne i ich 
potrzeby;

11. zaznacza, że zintegrowana strategia przemysłowa UE powinna skupiać się na braku 
kwalifikacji osób zatrudnionych w MŚP i w przemyśle; w tym kontekście podkreśla 
potrzebę koordynacji inicjatyw na rzecz wspierania kształcenia w zakresie nauk ścisłych, 
przedmiotów technicznych, inżynierii i matematyki na wszystkich poziomach, przy 
jednoczesnym propagowaniu dodatkowych skoordynowanych i ukierunkowanych 
kwalifikacji wyższych; apeluje do państw członkowskich o włączenie kwalifikacji 
zawodowych dla przedsiębiorców do programów uniwersyteckich i innych kursów na
poziomie szkolnictwa wyższego; podkreśla potrzebę przeglądu Europejskiego Funduszu 
Społecznego w oparciu o uaktualnione wymogi dotyczące kwalifikacji, ustanowione przez 
sektor przemysłu;

12. podkreśla, że państwa członkowskie mogą lepiej osiągnąć trwały i uczciwy wzrost
w sektorze przemysłu poprzez stosowanie zasady wzajemności strategii handlowych; 
zwraca uwagę, że odmienne zasady i przepisy handlowe nie powinny negatywnie 
wpływać na struktury sieci regionalnych i konkurencyjne klastry;

13. podkreśla różnice między regionami pod względem rozwoju przemysłowego i apeluje, 
aby one również zostały objęte nową zrównoważoną polityką przemysłową; ponadto 
apeluje do Komisji o przyjęcie zintegrowanego podejścia opartego na zarządzaniu 
wielopoziomowym i przypomina o potrzebie wzięcia pod uwagę różnych uwarunkowań 
społecznych i gospodarczych trzech typów regionów (konwergencja, stan przejściowy
i konkurencyjność), różnice w zakresie potencjału twórczego i innowacyjnego oraz ducha 
przedsiębiorczości.


