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WSKAZÓWKI

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii zwraca się do Komisji Rozwoju 
Regionalnego, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu 
rezolucji następujących wskazówek:

1. z zadowoleniem przyjmuje silny związek nowej polityki spójności na okres 2007-2013 
z agendą lizbońską; z satysfakcją odnotowuje, że z 347 miliardów euro, zarezerwowanych 
na strategię spójności, ponad 65% przeznaczono na wydatki związane z agendą lizbońską, 
takie jak kapitał innowacyjny, badawczy i ludzki;

2. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że państwa członkowskie uznały za priorytet inwestycje 
w badania, rozwój i innowacje, których wysokość sięgnęła 86 miliardów euro; podkreśla 
wagę regionalnego wymiaru innowacji; z zadowoleniem przyjmuje fakt, że ponad połowa 
całkowitej kwoty inwestycji zostanie przeznaczona na poprawę zdolności innowacyjnej 
przedsiębiorstw;

3. wyraża poważne zaniepokojenie stosunkowo niskimi funduszami przeznaczonymi na 
przeciwdziałanie zmianom klimatycznym, poprawę wydajności energetycznej 
i odnawialne źródła energii; wyraża przekonanie, że dziedziny te wymagają o wiele 
większych nakładów inwestycyjnych; uznaje, że w świetle średniookresowego przeglądu 
wdrażania funduszów strukturalnych konieczne jest dostarczenie bardziej 
zdecydowanych wytycznych UE i przeznaczenie zwiększonych zasobów finansowych na 
te cele oraz że przynajmniej 5% finansowania z funduszy strukturalnych powinno być 
zarezerwowane na poprawę wydajności energetycznej istniejących domów; w związku 
z tym wzywa Komisję do pójścia za konkluzjami z posiedzenia Rady UE ds. 
Konkurencyjności w dniach 9-10 października 2008 r. na temat wydajności 
energetycznej; podkreśla kluczową rolę i potencjał rozwojowy, jakie stanowią dla 
regionów UE energie odnawialne, zarówno w dziedzinie tworzenia miejsc pracy, jak 
i przyspieszania zrównoważonego rozwoju lokalnego; wzywa Komisję do rozważenia 
wszystkich możliwości finansowania budowy do 12 elektrowni demonstracyjnych 
z systemem wychwytywania i składowania dwutlenku węgla (CCS) do 2015 r. i do 
terminowego przedstawienia odnośnych propozycji;

4. uznaje zasoby finansowe przeznaczone na transeuropejskie sieci energetyczne za 
niewystarczające, ponieważ są one niezbędne do uzupełnienia wewnętrznego rynku 
energetycznego;

5. wyraża przekonanie, że polityka przemysłowa musi być wspierana z funduszów 
strukturalnych w celu zwiększenia konkurencyjności państw członkowskich i UE; dlatego 
Komisja popiera odblokowanie potencjału biznesu, szczególnie w sektorze małych 
i średnich przedsiębiorstw, uznając to za priorytet polityki spójności;

6. podkreśla potrzebę uwzględnienia szczególnej potrzeby nowych państw członkowskich 
w zakresie inwestycji w podstawowy rozwój infrastruktury jako wstępny warunek 
osiągnięcia celów lizbońskich;

7. uważa za kluczowy rozwój biegunów konkurencyjności w ramach funduszy 
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strukturalnych, ponieważ oferują one znaczny potencjał w dziedzinie tworzenia dobrze 
płatnych miejsc pracy i generowania wzrostu gospodarczego, a także w dziedzinie 
zmniejszania presji na duże aglomeracje; w związku z tym z zadowoleniem przyjmuje 
kontynuowanie programu URBAN, będąc zdania, że konieczne jest ożywienie obszarów 
miejskich i odnowa starzejących się miejskich infrastruktur;

8. podkreśla znaczenie konsolidowania zdolności do współpracy i rzeczywistej absorpcji 
dostępnych funduszy poprzez wykorzystanie wszystkich możliwych środków łącznie 
z wymianą najlepszych praktyk, kampaniami informacyjnymi, wspólnymi działaniami, 
wymianą nowych technologii i rozwijaniem partnerstwa, ponieważ doprowadzi to do 
skutecznej realizacji trwających programów współpracy, a zwłaszcza do zwiększenia 
zdolności absorbcyjnej nowych państw członkowskich;

9. podkreśla znaczenie opracowywania i stosowania specjalnych programów w regionach, 
w których dominuje podupadająca działalność przemysłowa, w celu wspierania inicjatyw 
zmierzających do restrukturyzacji gospodarczej i prowadzących do znacznego 
zwiększenia znaczenia sektora usługowego w gospodarce;

10. podkreśla konieczność skierowania polityki spójności także na obszary wiejskie, 
ponieważ spójność terytorialna może zostać osiągnięta jedynie przez rozwijanie 
równowagi miasto/wieś;

11. jest przekonany, że kwestie dotyczące ludności stanowią główne wyzwanie dla państw 
członkowskich w kontekście, w przypadku zdecydowanej większości z nich, 
zmniejszającej się liczby i starzejącej się populacji; podkreśla, że aspekt ten nie jest 
wystarczająco poruszony w komunikacie Komisji COM(2008)0301;

12. jest zdania, że przejrzystość w przyznawaniu środków oraz uproszczenia administracyjne 
ułatwiające dostęp potencjalnych beneficjentów funduszy do informacji stanowią główne 
warunki wstępne do realizacji wszystkich celów polityki spójności.
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