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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie osiągnięcia prawdziwej spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej –
warunek sine qua non globalnej konkurencyjności?
(2009/2233(INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając Traktat z Lizbony zmieniający Traktat o Unii Europejskiej i Traktat 
ustanawiający Wspólnotę Europejską (2007/C 306/01), szczególnie jego tytuł I i tytuł 
XVIII,

– uwzględniając komunikat Komisji dla Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego 
Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, zatytułowany: Globalny 
wymiar Europy: Konkurowanie na światowym rynku – Wkład w strategię wzrostu 
gospodarczego i zatrudnienia UE” (COM(2006)0567),

– uwzględniając sprawozdanie roczne OECD z 2009 r.,

– uwzględniając „Successful partnerships. A Guide” (przewodnik dotyczący skutecznego 
partnerstwa) OECD LEED − Forum for Partnerships and Local Governance z roku 2006,

– uwzględniając sprawozdanie w sprawie globalnej konkurencyjności w latach 2009-2010 
Światowego Forum Gospodarczego (Genewa, Szwajcaria, 2010 r.), 

– uwzględniając niezależne sprawozdanie „An Agenda for a Reformed Cohesion Policy – A 
place-based approach to meeting European Union challenges and expectations” (Agenda 
dla zreformowanej polityki spójności –ukierunkowane na konkretny obszar podejście 
służące sprostaniu wyzwaniom i oczekiwaniom, przed którymi stoi Unia Europejska) 
przygotowane  w kwietniu 2009 r. przez Fabrizia Barkę na wniosek Danuty Hübner, 
komisarz ds. polityki regionalnej,

– uwzględniając dokument strategiczny Rady Europejskich Gmin i Regionów na temat 
przyszłości polityki spójności UE, opublikowany w Brukseli w grudniu 2009 r.,

– uwzględniając rezolucję Zgromadzenia Regionów Europejskich (AER) na temat polityki 
regionalnej po roku 2013 przyjętą przez Zgromadzenie Ogólne AER dnia 8 listopada 
2007 r. w Udine (Włochy),

– uwzględniając komunikat Komisji dla Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego 
Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów w sprawie wyników 
negocjacji dotyczących strategii i programów w ramach polityki spójności w okresie 
programowania 2007–2013 (COM(2008)0301),

– uwzględniając własną rezolucję z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie wykonania 
rozporządzenia w sprawie funduszy strukturalnych w latach 2007-2013 – wyniki 
negocjacji dotyczących krajowych strategii spójności i programów operacyjnych 
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(2008/2183(INI))1,

– uwzględniając własną rezolucję z dnia 24 marca 2009 r. dotyczącą dobrych praktyk w 
dziedzinie polityki regionalnej i przeszkód w wykorzystaniu funduszy strukturalnych 
(2008/2061(INI))2,

– uwzględniając własną rezolucję z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zarządzania i 
partnerstwa na szczeblu krajowym i regionalnym oraz podstawy dla projektów w 
dziedzinie polityki regionalnej (2008/2064(INI))3,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Rozwoju Regionalnego w sprawie zielonej księgi 
nt. spójności terytorialnej oraz stanowiska w debacie na temat przyszłej reformy polityki 
spójności (A6-0083/2009)4,

– uwzględniając czwarte sprawozdanie w sprawie spójności gospodarczej i społecznej 
(COM(2007)0273),

– uwzględniając dwudzieste sprawozdanie roczne Komisji na temat realizacji funduszy 
strukturalnych (2008) (COM(2009)0617),

– uwzględniając komunikat Komisji dla Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego 
Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, zatytułowany: Wspieranie 
inwestycji publiczno-prywatnych krokiem w kierunku naprawy gospodarki i 
długoterminowej zmiany strukturalnej: zwiększanie znaczenia partnerstw publiczno-
prywatnych (COM(2009)0615),

– uwzględniając art. 48 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Rozwoju Regionalnego (A7-000/2010),

A. mając na uwadze, że Unia Europejska może być konkurencyjna jedynie w takiej mierze, 
w jakiej jej polityki wewnętrzne wspierają zdolność do skutecznego działania w obliczu 
globalnych wyzwań, zaś okresy recesji ukazują mniejszą zdolność regionów mniej 
rozwiniętych do odbudowy gospodarczej,

B. mając na uwadze, że w swoim sprawozdaniu rocznym za rok 2009 OECD zawarła 
zalecenie dotyczące długofalowego wzrostu gospodarczego, w którym skoncentrowano 
się na znaczeniu polityki fiskalnej, inwestycji w infrastrukturę, edukację i siłę roboczą 
oraz regulacji rynków produkcji, podkreślając w ten sposób ich rolę, 

C. mając na uwadze, że Światowe Forum Gospodarcze w swoim sprawozdaniu w sprawie 
globalnej konkurencyjności w latach 2009-2010 i innych sprawozdaniach wskazało na 
decydującą rolę infrastruktury jako drugiego z dwunastu filarów, na podstawie których 
ocenia się światową konkurencyjność, oraz stwierdziło, że infrastruktura wysokiej jakości 
stanowi klucz do zmniejszenia tzw. efektu odległości, przyciągania inwestycji 

                                               
1 Teksty przyjęte, P6_TA(2009)0165.
2 Teksty przyjęte, P6_TA(2009)0156.
3 Teksty przyjęte, P6_TA(2008)0492.
4 Teksty przyjęte, P6_TA(2009)0163.
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zagranicznych i umożliwiania rozwoju gospodarczego,

D. mając na uwadze, że by osiągnąć cele strategii UE 2020, konieczne jest pogodzenie się z 
faktem, że istnieją rozbieżności w poziomie rozwoju oraz ograniczenia, w związku z 
czym wyznaczane cele powinny odzwierciedlać rzeczywistą sytuację oraz potrzeby 
określone w wyniku konsultacji ze wszystkimi zainteresowanymi podmiotami na różnych 
szczeblach administracji,

E. mając na uwadze, że Rada Europejska na szczycie w marcu 2010 r. podkreśliła znaczenie 
promowania spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej, a w szczególności 
rozbudowy infrastruktury, dla zapewnienia powodzenia strategii UE 2020, biorąc pod 
uwagę, że nowa strategia ma eliminować przeszkody w rozwoju gospodarczym, 

F. mając na uwadze, że obok skutków kryzysu w najbliższych latach będzie trzeba stawić 
czoła innym poważnym wyzwaniom − dostosowaniu do globalizacji, zmianom 
demograficznym, zmianie klimatu oraz problemom związanym z sektorem energii − a 
regiony odgrywają kluczową rolę w zapewnieniu warunków pozwalających na 
ograniczenie skutków tych wyzwań dla obywateli; mając na uwadze konieczność ich 
wspierania, zgodnie z określonymi potrzebami, w wykorzystywaniu zasady partnerstwa i 
właściwych instrumentów oceny ex-ante wpływu różnych rodzajów polityki na dany 
obszar,

G. mając na uwadze, że − jak pokazały wyniki dyskusji dotyczących strategii i programów w 
dziedzinie polityki spójności w okresie programowania 2007-2013 − jakość programów i 
zaangażowanie podmiotów wzrosły na każdym szczeblu administracji, przyczyniając się 
w ten sposób w większej mierze do realizacji celów lizbońskich w zakresie 
konkurencyjności gospodarczej i wzrostu zatrudnienia,

H. mając na uwadze, że reforma polityki spójności powinna prowadzić do jej udoskonalenia 
przez wzmocnienie powiązań, lepszą koordynację i synergię polityki europejskiej, 
unikając jednak podporządkowania jednej polityki innej polityce, zgodnie z potrzebami i 
celami Unii Europejskiej w zakresie trwałego rozwoju,

I. mając na uwadze, że istnieje szereg instrumentów roboczych i metod analitycznych 
zaproponowanych na poziomie lokalnym i regionalnym, które pozwalają poprawić rozwój 
gospodarczy oraz integrację społeczną, co stanowi dowód zainteresowania i 
zaangażowania podmiotów lokalnych i regionalnych w politykę spójności,

J. mając na uwadze, że konkurencyjność gospodarcza regionów pozostających w tyle jest 
wspierana za pośrednictwem rozwoju infrastruktury wszelkiego rodzaju, co umożliwia 
dostęp do edukacji, badań naukowych i innowacji,

Polityka spójności jako warunek sine qua non światowej konkurencyjności gospodarczej

1. docenia wartość dodaną, jaką stanowi polityka spójności Unii Europejskiej i jej rolę jako 
instrumentu UE służącego zwiększeniu konkurencyjności regionów, prowadzeniu reform 
strukturalnych i poprawie zdolności regionów do dostosowania się do światowej sytuacji 
gospodarczej;
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2. podkreśla, że przez wdrażanie polityki spójności sektor publiczny odgrywa kluczową rolę 
w przywróceniu zaufania i solidarności w dobie recesji i po niej, zapewniając inwestycje 
publiczne, zwłaszcza infrastrukturalne, oraz gwarantując trwały rozwój;

3. uważa, że zgodnie z postanowieniami Traktatu z Lizbony zrównoważony rozwój 
gospodarczy UE zmniejsza różnice między regionami w poziomie rozwoju i 
przygotowuje regiony do sprostania wyzwaniom globalizacji, zmian demograficznych i 
zmian klimatu, uwzględniając słabe punkty każdego z nich,

4. przypomina, że dzięki synergii stworzonej przy wykorzystaniu polityki badań 
naukowych, rozwoju i innowacji polityka spójności może dostarczyć środków do 
realizacji wyzwań związanych ze strategią UE 2020 przez wspieranie i uwydatnianie 
potencjału lokalnego oraz zapewnianie spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej;

Spójność terytorialna − odzwierciedlenie wpływu polityki UE na poziomie lokalnym

5. popiera poglądy dotyczące najważniejszych czynników spójności terytorialnej 
przedstawione w zielonej księdze nt. spójności terytorialnej;  odnosi się w szczególności 
do poszanowania różnorodności regionalnej i rozwoju regionalnego potencjału i 
konkurencyjności, podkreślając znaczenie dostępności za pośrednictwem usług 
publicznych i właściwej infrastruktury, i wzywa Komisję do przedstawienia konkretnych 
propozycji realizacji celu spójności terytorialnej;

6. wyraża pogląd, że przy nakreślaniu i realizacji polityki spójności państwa członkowskie 
muszą wspierać podejście ukierunkowane na konkretne obszary; przyznaje, że rola 
regionów w poszczególnych państwach członkowskich jest różna, w zależności od ich 
struktury politycznej i administracyjnej; domaga się wprowadzenia ulepszeń, 
polegających na upowszechnianiu zasady decentralizacji, w stosunku do obecnego okresu 
programowania, w którym regiony administrują jedynie 30,5% ogólnego budżetu 
przeznaczonego na politykę spójności, podczas gdy resztą środków zarządzają rządy 
centralne;

7. wyraża zadowolenie z wyników inicjatyw URBAN i LEADER oraz uważa, że polityka 
spójności może stworzyć ramy zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich i 
wiejskich; nawołuje Komisję do rozpatrzenia i zaproponowania metod pracy, które 
sprzyjają partnerstwu między obszarami miejskimi i wiejskimi i pobudzają 
zrównoważony rozwój miast;

Zwiększenie oddziaływania polityki spójności dla zapewnienia wzrostu 
konkurencyjności gospodarczej

8. uważa, że partnerstwo jest podstawową zasadą przy kształtowaniu polityki spójności, zaś 
podejście oddolne poprawia zdolność administracyjną i jakość procesu programowania; 
uważa, że władze administracyjne każdego szczebla powinny uczestniczyć w 
podnoszeniu konkurencyjności gospodarczej UE w spójny i skuteczny sposób, 
wzajemnie się uzupełniając; nawołuje Komisję do rozważenia możliwości zawarcia 
trójstronnego porozumienia między Komisją, państwem członkowskim i regionem, aby 
zapewnić wypełnianie obowiązków wynikających z partnerstwa;
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9. przypomina o potrzebie uproszczenia procedur korzystania z funduszy strukturalnych i 
funduszu spójności, aby zapewnić ich elastyczność i zmniejszyć obciążenia 
administracyjne dla beneficjentów wsparcia pochodzącego z funduszy, tak by władze 
mogły sprostać wyzwaniom w odpowiednim czasie i przy wykorzystaniu odpowiednich 
środków; uważa, że partnerstwo publiczno-prywatne może dostarczyć prawdziwego 
wsparcia jako uzupełnienie wysiłków podejmowanych na poziomie lokalnym i 
regionalnym, i nawołuje Komisję Europejską do przedstawienia konkretnych propozycji 
konsolidacji partnerstwa publiczno-prywatnego w ramach polityki spójności;

10. podkreśla znaczenie stałego wspierania projektów na rzecz regionów mniej rozwiniętych, 
tak by wyniki oczekiwane w tym okresie programowania zostały utrzymane i 
odpowiadały wstępnym założeniom; wyraża pogląd, że wycofanie takiego wsparcia 
spowodowałoby zmniejszenie skutków pierwotnych pozytywnych wyników;

11. uważa, że głównym wskaźnikiem, na podstawie którego należy określać, czy dany obszar 
kwalifikuje się do wsparcia finansowego UE, powinien być poziomi PKB, a 
wprowadzenie innych wskaźników może być dopuszczalne jedynie po przeprowadzeniu 
analizy ich stosowności oraz sposobu gromadzenia i przetwarzania tych informacji; 

12. podkreśla, że istotne jest przyznawanie środków finansowych na podstawie specyfiki
danego regionu; nawołuje Komisję do stworzenia właściwych instrumentów finansowych 
umożliwiających uzyskanie wartości dodanej w perspektywie krótko- i 
średnioterminowej i do uwzględnienia przy tym skutków kryzysu gospodarczego i 
finansowego; 

Polityka spójności jako kluczowa polityka w okresie po roku 2013

13. podkreśla decydującą rolę rozwoju regionalnego i spójności terytorialnej w poprawie 
konkurencyjności gospodarczej UE i w dążeniu do osiągnięcia celów strategii UE 2020, 
uznając podejście ukierunkowane na konkretny obszar za główny sposób osiągnięcia 
równowagi gospodarczej;

14. przypomina Komisji i państwom członkowskim, że oczekiwania obywateli europejskich 
wiążą się z ich potrzebami, a w szczególności z potrzebą dostępu do odpowiedniej 
infrastruktury i usług publicznych wysokiej jakości, które muszą być świadczone 
sprawiedliwie i dostępne cenowo dla wszystkich obywateli europejskich, bez względu na 
ich miejsce zamieszkania i pracy;

15. podkreśla, że spójność gospodarcza, społeczna i terytorialna daje możliwość 
wykorzystania w pełni potencjału badań naukowych, rozwoju i innowacji oraz 
zapewnienia obywatelom europejskim lepszych warunków życia i większego zaufania do 
UE; selektywne inwestycje w badania naukowe, rozwój i innowacje muszą uwzględniać 
możliwości oraz potencjał regionów i miast, a także wspierać rozwój tego sektora przez 
programy rozwoju instytucjonalnego i budowania potencjału;

16. zobowiązuje przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie i Komisji.
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UZASADNIENIE

Poprawa jakości życia przez tworzenie stałych miejsc pracy wysokiej jakości i zapewnienie 
dostępu do infrastruktury wszelkiego typu − transportowej, socjalnej, edukacyjnej czy 
informacyjno-komunikacyjnej − była głównym powodem wsparcia procesu integracji 
europejskiej przez społeczeństwo.

Polityka spójności przez specyficzne cele i instrumenty może zapewnić harmonijny rozwój 
Unii Europejskiej, wychodząc w ten sposób naprzeciw potrzebom społecznym i 
gospodarczym obywateli europejskich. Jednocześnie państwa członkowskie UE, w tym 
państwa Europy Wschodniej i Południowo-Wschodniej, stoją w obliczu skutków globalizacji.  

Sposób, w jaki każde państwo członkowskie wykorzystuje możliwości wynikające z faktu, że 
należy do jednolitego rynku europejskiego, zależy od jego dojrzałości i poziomu rozwoju, 
które różnią się w zależności do państwa. Dlatego każde państwo członkowskie jest 
odpowiedzialne za znalezienie jak najskuteczniejszych środków umożliwiających jego 
gospodarce funkcjonowanie w ramach globalnego systemu.

Niniejsze sprawozdanie zatytułowane „Osiągnięcie prawdziwej spójności terytorialnej, 
społecznej i gospodarczej w UE - warunek sine qua non światowej konkurencyjności?” ma 
zachęcić posłów do Parlamentu Europejskiego do debaty na temat wzajemnej zależności i 
komplementarności środków przyjętych na poziomie europejskim i krajowym w dążeniu do 
realizacji celów polityki Unii Europejskiej, w tym zwiększenia jej konkurencyjności 
gospodarczej w świecie.  Sprawozdanie ma stanowić ramy dla podkreślenia integrującej roli 
polityki spójności i jej wkładu w zwiększenie konkurencyjności UE w świecie.

Punkt widzenia sprawozdawcy

Sytuacja światowa i europejska wyniosła regiony na pierwszy plan w związku z wyzwaniami, 
którym muszą sprostać, czy to w zakresie zmian klimatu, starzenia się społeczeństwa, 
zjawiska migracji społecznej, energii, czy też wyzwań wynikających z kryzysu 
gospodarczego i finansowego, którego skutki są odczuwane na poziomie lokalnym.

Sprawozdawca uważa, że polityka spójności UE jest kluczową polityką umożliwiającą 
regionom jak najlepsze radzenie sobie z tymi wyzwaniami, a co za tym idzie, wniesienie 
wkładu w zwiększenie konkurencyjności UE w świecie przez: 

- zapewnienie wspólnych standardów życiowych wszystkim obywatelom UE oraz
- wspieranie rozwoju dzięki wykorzystaniu specyfiki lokalnej i regionalnej i stworzenie 

w ten sposób wartości dodanej oraz zwiększenie wydajności gospodarczej. 

Polityka spójności przyczyniła się w dużej mierze do realizacji celów strategii lizbońskiej, 
lecz sprawozdawca uważa, że aby utrwalić otrzymane wyniki i ich spodziewany wpływ, 
należy wspierać dalsze inwestycje w infrastrukturę wszelkiego typu, stanowiącą podstawę 
wzrostu konkurencyjności gospodarczej.
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Infrastruktura − główny czynnik wzrostu konkurencyjności w świecie 

Infrastruktura jest jednym z głównych filarów ocenianych na poziomie międzynarodowym w 
celu określenia poziomu konkurencyjności gospodarczej. Umożliwia ona wyeliminowanie 
efektu odległości oraz zapewnienie mobilności inwestycji i siły roboczej.

Cel strategii UE 2020, którym jest konkurencyjna, spójna i bardziej przyjazna dla środowiska 
gospodarka, może zostać osiągnięty poprzez zmodernizowanie i połączenie w sieci 
infrastruktur oraz wspieranie projektów inwestycji i rozwoju, które odpowiadają specyfice 
każdego regionu. Takie podejście może być skutecznie stosowane przy wykorzystaniu 
innowacyjnych metod i instrumentów.

Sprawozdawca uważa, że osiągnięcie spójności terytorialnej jest kluczowe, gdyż to na 
poziomie terytorialnym można dostrzec, w jakim stopniu:

- programowanie procesu rozwoju regionalnego odpowiadało potrzebom i potencjałowi 
charakterystycznym dla danego obszaru,

- zainteresowani partnerzy korzystają z odpowiedniej zdolności instytucji do 
zapewnienia jak najwyższego poziomu absorpcji funduszy unijnych, 

- wsparcie dostarczane przez UE jest wsparciem długoterminowym, które utrwala 
wyniki uzyskane w drodze realizacji projektów finansowanych ze środków unijnych i 
zapewnia równowagę.

Rozbieżności w poziomie decentralizacji oraz wielopoziomowe systemy zarządzania 
prowadzą do sytuacji, które są najbardziej widoczne na poziomie lokalnym i regionalnym, 
toteż zapewnienie, by środki finansowane ze źródeł publicznych − na poziomie europejskim i 
krajowym − miały charakter uzupełniający, dzięki czemu można uniknąć nakładania się 
finansowania na siebie, stanowi prawdziwe wyzwanie, które musi zostać podjęte na poziomie 
lokalnym.

Istnieje potrzeba zapewnienia koordynacji pionowej i poziomej między różnymi szczeblami 
administracji oraz między dziedzinami działalności i rodzajami interwencji. Zapewnienie 
wspólnych standardów rozwoju dzięki spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej, w 
szczególności w regionach przygranicznych, wymaga: 

- programowania wysokiej jakości opierającego się na udziale zainteresowanych 
podmiotów wszystkich właściwych szczebli i sektorów,

- wykorzystania właściwych jednolitych danych statystycznych i wskaźników zarówno 
na etapie programowania, jak i wdrażania,

- stosowania systemu monitorowania skonstruowanego w sposób umożliwiający 
analizowanie i wykorzystywanie całego szeregu wskaźników i uzyskanych efektów, 

- rozpowszechniania wyników oceny na wszystkich poziomach zarządzania i sektorach 
działalności na poziomie regionalnym.

Mając na uwadze, że fundusze strukturalne i fundusz spójności są głównymi instrumentami 
finansowymi pomagającymi zrealizować cele rozwoju wyznaczone na poziomie regionalnym, 
pożądane jest zwiększenie ich wartości dodanej przez: 

- wspieranie wysiłków podejmowanych przez władze lokalne i regionalne w dążeniu do 
poprawy ich zdolności administracyjnej, gdyż istnieje uzasadniona potrzeba 
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ekspertyzy i planowania wysokiej jakości. Państwa członkowskie i Komisja muszą 
zapewnić wsparcie techniczne wysokiej jakości, należy także poprawić proces dążenia 
do spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej na poziomie lokalnym i 
regionalnym,

- uproszczenie procedur przyznawania funduszy strukturalnych i funduszu spójności,
- opracowanie niezbędnych ram partnerstwa publiczno-prywatnego, które stanowiłoby 

wykonalną i realistyczną opcję dla regionów.

Istnieje wiele państw członkowskich, w których – pomimo że partnerstwo publiczno-
prywatne zostało uznane jako alternatywa – nie ma wystarczająco przejrzystych ram 
prawnych i wiedzy fachowej na poziomie regionalnym, by zrealizować takie podejście. 
Dlatego istnieje potrzeba udzielenia np. przez EBI wymaganego wsparcia technicznego 
władzom, aby były one zdolne do korzystania z takiego partnerstwa.

Wszystkie te elementy muszą zostać wzięte pod uwagę, by w następnym okresie 
programowania, w ramach celów wyznaczonych w strategii EU 2020, regiony mogły mieć 
swój udział w trwałym rozwoju i zapewnić wspólne standardy życia obywatelom.

Po roku 2013 polityka spójności musi stać się polityką centralną, biorąc pod uwagę jej 
kluczową rolę w zmniejszaniu rozbieżności w rozwoju między regionami europejskimi. To 
prawda, że nadejście kryzysu gospodarczego i finansowego może spowodować pewne 
zmiany, jednak posiadając dojrzałość i elastyczność, możliwe będzie zaspokojenie bardzo 
rozbieżnych potrzeb regionów. Z tego powodu sprawozdawca uważa, że potrzebne jest 
porozumienie/ zaangażowanie trójstronne między Komisją, państwami członkowskimi i 
regionami, w myśl którego zostaną jasno ustalone role każdej ze stron w dążeniu do realizacji 
wyznaczonych celów. 

Za wsparciem badań naukowych, rozwoju i innowacji oraz rozwojem edukacji i kompetencji 
potrzebnych do zagwarantowania otwartego rynku pracy będą podążały polityki i działania 
podejmowane na poziomie regionalnym. Zapewnienie identycznego poziomu rozwoju oraz 
dostępu do infrastruktury i usług wysokiej jakości poprawi zdolność do stawienia czoła 
największym wyzwaniom. Dopełnieniem tej konkurencyjności gospodarczej w skali 
światowej będzie zdolność reakcji na zjawisko globalizacji.

Wykorzystanie europejskich i krajowych środków finansowych dostępnych dla projektów 
obejmujących badania naukowe, rozwój i innowacje nie jest jednolite, co oznacza, że istnieje 
potrzeba zwiększenia zdolności administracyjnej na poziomie regionalnym, tak by możliwe 
było znalezienie nowych rozwiązań dla bieżących problemów. 

Sprawozdawca uważa, że gdy zostanie osiągnięty cel zapewnienia podobnej jakości życia 
poprzez ułatwienie dostępu do infrastruktury i usług wysokiej jakości, regiony będą mogły 
skoncentrować się na środkach ukierunkowanych na rozwój lokalnego potencjału 
gospodarczego, którego istotnym etapem będzie opracowanie polityki badań naukowych, 
rozwoju i innowacji na poziomie lokalnym, jak również odpowiedniej infrastruktury 
regionalnej.


