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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, że innowacje mogą być najskuteczniej rozwijane na szczeblu regionalnym, 
gdzie geograficzna bliskość sprzyja partnerstwu pomiędzy takimi podmiotami jak 
uniwersytety, organizacje badawcze czy przedsiębiorstwa; zwraca uwagę, że najbardziej 
dynamiczne przedsiębiorstwa z branży technologicznej nie są położone w stolicach lub 
w ich pobliżu, ale w sąsiedztwie najbardziej innowacyjnych uniwersytetów; 

2. zwraca uwagę, że decydenci na szczeblu regionalnym muszą być całkowicie świadomi 
możliwości wzrostu gospodarczego, jakie dają wszystkim regionom badania naukowe 
i innowacje; odnotowuje w tej kwestii, że nawet regiony, w których nie ma ani 
uniwersytetów, ani ośrodków badawczych, powinny być w stanie rozwijać swoje 
możliwości innowacyjne;

3. stoi na stanowisku, że należy zintensyfikować wysiłki innowacyjne o charakterze 
nietechnologicznym, oraz że w tym kontekście powinno się rozpowszechniać najlepsze 
praktyki dotyczące tego typu innowacji, a także określić zasady i warunki dostępu do 
funduszy UE;

4. podkreśla konieczność dotarcia do nieodkrytych nowatorów; wskazuje na istotną rolę, 
jaką organizacje pośredniczące odgrywają w docieraniu do nieodkrytych nowatorów, 
dostarczaniu bodźców, udzielaniu rad i wspieraniu innowacji; jest zdania, że powinno się 
wzmacniać te organizacje i stworzyć dla nich program mający na celu podniesienie 
poziomu szkoleń, kwalifikacji i fachowej wiedzy;

5. podkreśla potrzebę zacieśnienia związku pomiędzy instrumentami budżetowymi UE 
a finansowaniem EBI; dostrzega potencjał dźwigni inwestycyjnej tych źródeł 
finansowania i zwraca się o ich zwiększenie, w szczególności programów: JEREMIE 
i JESSICA 

6. z zadowoleniem przyjmuje wniosek w sprawie utworzenia europejskiego partnerstwa na 
rzecz innowacji, które ma służyć jako narzędzie integrujące zainteresowane strony 
działające w ramach różnych strategii, sektorów i w różnych krajach w celu 
przyśpieszenia innowacji, co pozwoli na sprostanie głównym wyzwaniom społecznym; 
zauważa, że partnerstwa i instrumenty polityki regionalnej mające przyczynić się do 
sprostania tym wyzwaniom powinny być lepiej skoordynowane, oraz że partnerstwa te 
powinny czerpać z doświadczenia zdobytego w ramach podobnych istniejących inicjatyw 
narodowych i regionalnych;

7. zwraca uwagę, że należy zmobilizować całkowity potencjał innowacyjny regionów UE, 
aby osiągnąć cel strategii Europa 2020 dotyczący inteligentnego i zrównoważonego 
rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, a także podkreśla, że wyzwanie to musi 
być absolutnym priorytetem przyszłej polityki regionalnej.
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