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WSKAZÓWKI

Komisja Budżetowa zwraca się do Komisji Rozwoju Regionalnego, właściwej dla tej sprawy, 
o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1. podkreśla, że fundusze strukturalne i Fundusz Spójności odgrywają ważną rolę we 
wdrażaniu celów lizbońskich, zwłaszcza w dziedzinie innowacyjności;

2. uważa fundusze strukturalne za podstawowe narzędzie wspierania zdolności 
innowacyjnych, szczególnie zaś dążenia do spójności, a tym samym zmniejszania 
dysproporcji gospodarczych między regionami; proponuje istotne zwiększenie wysokości 
kwot przeznaczanych w funduszach strukturalnych na badania i innowacje;

3. wyraża zaniepokojenie faktem, że chociaż organy Unii Europejskiej uznają kluczowe 
znaczenie wspierania innowacyjności, to jednak środki przeznaczone na badania i rozwój 
nie wystarczają na zaspokojenie rzeczywistych potrzeb Unii i zapewnienie jej 
konkurencyjności;

4. uznaje innowacyjność za niezbędną do tworzenia miejsc pracy w Europie;

5. zwraca uwagę na konieczność posiadania pogłębionego systemu partnerstwa publiczno-
prywatnego, mającego uzupełniać finansowanie publiczne udostępniane przez państwa 
członkowskie i Unię Europejską; zauważa, że powodzenie tego rodzaju działalności 
zależeć będzie przede wszystkim od umożliwienia potencjalnym uczestnikom nawiązania 
wzajemnych kontaktów;

6. podkreśla znaczenie usprawnienia dostępu małych i średnich przedsiębiorstw do środków 
finansowych z funduszy strukturalnych, aby obywatele europejscy odczuli zwiększenie
stosunku między kosztami a zyskami, jakie przynoszą wydatki Unii; uważa w tym 
aspekcie, że należy sprzyjać większej dywersyfikacji finansowania i postawić sobie w 
szczególności za cel większe rozwijanie potencjału kapitału ryzyka;

7. uznaje konieczność tworzenia regionalnych ośrodków i stref innowacyjności oraz łączenia 
ich za pomocą sieci z podobnymi strukturami w innych regionach i państwach 
członkowskich lub państwach trzecich.
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