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WSKAZÓWKI 

Komisja Rozwoju Regionalnego zwraca się do Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i 

Energii, jako komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście 

projektu rezolucji następujących wskazówek: 

1. uważa, że doskonałość i konkurencyjność badań naukowych muszą pozostać 

podstawowymi zasadami programu ramowego UE w zakresie badań naukowych i 

innowacji, a europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne powinny być 

ukierunkowane na rozwój regionalny i spójność; w związku z tym odrzuca wszelkie 

kryteria lub kwoty w nowym programie ramowym, które mają wpływ na podział 

geograficzny lub spójność; wzywa Komisję do dokonania oceny instrumentu wsparcia 

programu „Horyzont 2020” pod nazwą „Upowszechnianie doskonałości i zapewnianie 

szerszego uczestnictwa” oraz, jeżeli okaże się udany, zachowania tego instrumentu w 9. 

programie ramowym w celu osiągnięcia zrównoważonego rozwoju działalności 

badawczej w całej UE; 

2. zauważa, że program ramowy i europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne 

wykazują różnice, jak i podobieństwa w odniesieniu do celów i ukierunkowania; zauważa, 

że wprowadzenie w rozporządzeniu w sprawie wspólnych przepisów celu tematycznego 

nr 1 – „Wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technicznego i innowacji” – znacznie 

zwiększyło wykorzystanie wyników badań; uważa, że należy dołożyć dalszych starań w 

celu zmaksymalizowania synergii na szczeblu programu i szczeblu projektu; zachęca 

Komisję do dalszej analizy wzorców terytorialnych wydatkowania środków z programu 

„Horyzont 2020” i europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych w celu 

zidentyfikowania konkretnych obszarów, które wymagają zwiększenia synergii przy 

przydziale finansowania oraz utworzenia bazy danych o najlepszych praktykach 

dotyczących projektów i wskazania drogi do ewentualnych przyszłych synergii; 

3. przypomina o unijnym projekcie pilotażowym „Schody do doskonałości” (S2E), który w 

dalszym ciągu przyczynia się do wsparcia regionów w 13 państwach członkowskich w 

zakresie rozwijania i wykorzystywania synergii między europejskimi funduszami 

strukturalnymi i inwestycyjnymi, programem „Horyzont 2020” i innymi unijnymi 

programami finansowania; 

4. jest zdania, że krajowa strategia badań i innowacji na rzecz inteligentnej specjalizacji 

(RIS3) jest odpowiednim narzędziem tworzenia, reformowania i wzmacniania 

regionalnych ekosystemów innowacji; zaznacza, że w oparciu o priorytety określone w 

strategii RIS3 należy rozwijać współpracę międzyregionalną, co pozwoli na tworzenie 

łańcuchów wartości w całej UE; wzywa Komisję do nasilenia dalszego rozwoju 

Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii wraz z wspólnotami wiedzy i innowacji 

oraz centrami RIS3 (EIT KICs); wzywa Komisję, państwa członkowskie i regiony do 

zintensyfikowania wysiłków w celu poprawy jakości strategii inteligentnej specjalizacji i 

skutecznego wdrożenia ich strategii; 

5. uważa, że europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne można wykorzystać do 

tworzenia i rozszerzenia infrastruktury i możliwości w zakresie badań naukowych i 

innowacji, co pozwoli państwom członkowskim na osiągnięcie postępów w obszarze 

wysokiej jakości badań naukowych i innowacji; zwraca uwagę, że europejskie fundusze 

strukturalne i inwestycyjne można wykorzystać do transferu innowacji, promowania 
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inwestycji publicznych i prywatnych w badania i innowacje oraz do rozwijania powiązań i 

synergii między przedsiębiorstwami, ośrodkami badań i rozwoju a ośrodkami szkolnictwa 

wyższego; wyraża życzenie, aby europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne były 

wykorzystywane do promowania centrów innowacji i ośrodków kompetencji, w 

szczególności tych leżących w interesie Europy; 

6. uważa, że efektywne inwestycje w badania naukowe i inwestycje z europejskich funduszy 

strukturalnych i inwestycyjnych mogą mieć miejsce tylko wtedy, gdy warunki ramowe 

państw członkowskich są poprawne; przypomina znaczenie spełnienia odpowiednich 

uwarunkowań ex ante w ramach polityki spójności, takich jak inteligentna specjalizacja w 

celu zapewnienia znacznego wpływu europejskich funduszy strukturalnych i 

inwestycyjnych na innowacje; dlatego wzywa do silnego i zrównoważonego powiązania 

zaleceń dla poszczególnych krajów w zakresie reform strukturalnych dotyczących badań 

naukowych i innowacji z inwestycjami w tej dziedzinie; 

7. wzywa państwa członkowskie do poprawy warunków dla innowacyjności, badań i 

rozwoju, zwłaszcza poprzez zwiększenie łącznych publicznych i prywatnych inwestycji w 

badania i rozwój do 3 % PKB do roku 2020 i pobudzenie działań w dziedzinie badań i 

rozwoju szczególnie w regionach słabiej rozwiniętych; zauważa, że istnieje wyraźny 

związek między inwestycjami krajowymi w badania i rozwój a liczbą zwycięskich 

wniosków projektowych składanych w ramach programów ramowych; 

8. uważa, że zachodzi potrzeba wprowadzenia silniejszych zachęt do korzystania ze środków 

z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych na inwestycje w badania 

naukowe i rozwój wynikające z zaleceń dla poszczególnych krajów lub stwierdzenia 

niedociągnięć; stwierdza, że środki z europejskich funduszy strukturalnych i 

inwestycyjnych na inwestycje w badania naukowe i innowacje wyniosą 65 mld EUR w 

latach 2014 – 2020; w związku z tym proponuje, aby  wykorzystać ustanowioną rezerwę 

na wykonanie w państwach członkowskich do zainwestowania znacznej części 

przychodów z funduszy strukturalnych w badania naukowe i innowacje; 

9. z zadowoleniem przyjmuje zasadę i potencjał „pieczęci doskonałości” jako znaku jakości 

dla synergii między europejskimi funduszami strukturalnymi i inwestycyjnymi a 

programem „Horyzont 2020”, lecz zauważa, że jest ona w niewystarczający sposób 

stosowana w praktyce ze względu na brak finansowania w państwach członkowskich; 

uważa, że projekty będące przedmiotem wniosków złożonych w ramach programu 

„Horyzont 2020”, które przeszły z pozytywnym wynikiem rygorystyczne kryteria wyboru 

i udzielenia zamówienia, lecz nie mogły być finansowane z uwagi na ograniczenia 

budżetowe, powinny być finansowane z zasobów europejskich funduszy strukturalnych i 

inwestycyjnych, jeżeli zasoby te są dostępne w odniesieniu do tego celu; zaznacza, że 

należy również określić podobny mechanizm dla wspólnych projektów badawczych; 

10. ubolewa nad tym, że budżet programu „Horyzont 2020” został zmniejszony o 2,2 mld 

EUR w celu finansowania funduszu gwarancyjnego EFIS; jest zdania, że UE musi 

pozostać konkurencyjna w skali międzynarodowej i nie powinna utracić potencjału badań 

i innowacji; podkreśla, że aby 9. program ramowy oraz europejskie fundusze strukturalne 

i inwestycyjne mogły odpowiednio wspierać działalność badawczą, w wieloletnich 

ramach finansowych na okres po 2020 r. należy przewidzieć odpowiednie środki 

budżetowe; w związku z tym proponuje, by zwiększyć budżet FP9 do łącznej kwoty 100 
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mld euro, ze znacznie większym budżetem przeznaczonym na instrument na rzecz MŚP, 

którą należy zabezpieczyć na cały czas trwania programu; 

11. zwraca się do Komisji Europejskiej, aby przy opracowywaniu 9. programu ramowego i 

przyszłych przepisów w zakresie europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych 

zapewniła lepsze i uproszczone warunki ramowe w celu zwiększenia synergii i 

komplementarności pomiędzy sektorowymi strategiami politycznymi w dziedzinie badań 

naukowych i innowacji, funduszami strukturalnymi oraz funduszami i programami w 

zakresie badań naukowych i innowacji; podkreśla, że 9. program ramowy powinien w 

dalszym ciągu skupiać się przede wszystkim na projektach niższej i średniej gotowości 

technologicznej (TRL), podczas gdy projekty wysokich poziomów gotowości 

technologicznej powinny pozostać przede wszystkim w gestii europejskich funduszy 

strukturalnych i inwestycyjnych; 

12. zauważa, że zasady pomocy państwa mają zastosowanie do europejskich funduszy 

strukturalnych i inwestycyjnych, lecz nie do programu „Horyzont 2020”, mimo że 

pochodzące z nich środki służą finansowaniu podobnych projektów o zbliżonych celach; 

podkreśla, że prowadzi to do niepotrzebnych problemów dotyczących synergii między 

tymi funduszami; podkreśla, że „równe traktowanie” w odniesieniu do procedur, np. w 

zakresie zasad pomocy państwa i kosztów kwalifikowalności w odniesieniu do 

europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych, powinno stać się główną zasadą; 

wzywa Komisję do dokonania przeglądu odnośnych zasad pomocy państwa, w 

szczególności w odniesieniu do projektów związanych z pieczęcią doskonałości, i do 

określenia, które projekty nie podlegają już zasadom pomocy państwa. 
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