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KRÓTKIE UZASADNIENIE

The European Commission points out in the opening paragraphs of its Explanatory 
Memorandum "Knowledge is at the core of the Lisbon agenda and underpins all its elements.
Research and technology are, together with education and innovation, the components of the 
Triangle of Knowledge."

In the Community Strategic Guidelines the Commission states that synergy between cohesion 
policy and the Seventh Framework Programme for RTD (FP7) and the Framework 
Competitiveness and Innovation Programme (CIP) is vital.

Structural funds play a substantial role in promoting research, particularly in the areas of 
building and renovating infrastructures and networks, innovative business start-ups and the 
modernisation of SMEs. Over the next programming period 2007 -2013 this role will without 
doubt increase as all policies adapt and fine tune their actions in line with the needs of Lisbon 
and Gothenburg.

However, there is a dichotomy between the aim of regional policy to reduce disparities 
between the richer and poorer regions of the Union, contribute to the Lisbon strategy and 
implement the national reform programmes, and the fact that research and high tech activities 
are highly concentrated within the core regions of the EU. Thus, the Commission tells us1

"approximately half of public and private research expenditure goes to just 30 regions out of a 
total of 254". Furthermore, disparities between regions in business research expenditure are 
even wider.

It is easy to construe these differences as being totally contradictory but to do so would be an 
error. The two policies are in fact complementary and this becomes clear when one considers 
the overall purpose of European research policy which is to ensure that Europe is and remains 
in the forefront of scientific discovery, and advanced technology. These being the aims, 
investments oriented towards centres of excellence have to take into account that they also 
depend on the infrastructure and human resources, policy environment and the level of 
investments by companies and that these can be developed by transnational cooperation.

On the other hand, regional policy managers apply diametrically opposed criteria in deciding 
if and how funds should be spent on research. There is no need for two or more countries to 
be involved, there is no need for the research centres concerned to be among the top institutes 
or organisations in Europe. It may even be true to say that the opposite is true. From a 
regional point of view, research centres lagging behind because of years of under investment 
and dilapidated infrastructure should qualify for more regional assistance in order to allow 
them to catch up the more advanced regions, and it is this fundamental principle that millets 
against any fusion or confusion of regional fund money used for research and the research 
budget itself. The separation of the two budgets is, in your draftsman's view, indispensable to 
ensuring the two aims of the Union. Namely, on the one hand to ensure the predominance of 
European research in the global economy and on the other to assist those regions with a 
potential for research, to improve their performance through well targeted investment. This 

  
1 Commission Memo /05/209 of 15 June 2005
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two policy approach will enable the Union to expand the number of centres of excellence and 
thereby increase the overall power of European research to contribute to the restructuring of 
the European economy, the creation of sustainable jobs, and a clean and sustainable 
environment. It is therefore your draftsman's opinion that the present budgetary structure 
should remain unchanged as it is this structure which will ensure that those regions which are 
lagging behind, particularly in the new Member States but not exclusively, obtain optimal 
assistance in this important area.

The European Commission proposal for the 7th Framework Programme is built on four 
pillars, namely Cooperation, Ideas, People and Capacities. It is this latter heading with its 
budget allocation of 7.536bn euro, which is of primary interest to regional policy as it is this 
programme which specifically deals with measures targeted at:

• Research infrastructures
• Research for the benefit of SMEs
• Regions of knowledge
• Research potential of Convergence Regions
• Science in society
• International co-operation

Following enlargement and its immediate effects on the distribution of wealth throughout the 
Union and the geographic repartition of centres of research excellence, measures targeted at 
developing or investing in the research potential of convergence regions are of prime 
importance.
Actions in this domain will compromise support to:

• Trans-national two-way secondments of research staff in the convergence regions
• The acquisition and development of research equipment in selected centres
• The organisation of workshops and conferences to facilitate knowledge transfer
• "Evaluation facilities" for research centres in the Convergence Regions to obtain an 

international independent expert evaluation of their research quality and infrastructures

A total budget of 558m euro has been allocated to this strand representing the major share of 
Research funds available to the regions.

The proposed support however stimulates your draftsman to make the following observation.

The development of regions of knowledge by encouraging and supporting the creation of 
'regional research driven clusters' can be misunderstood. As explained above the idea of 
research driven clusters is based on the EU Research policy's principle of excellence. Whilst 
the existence of such clusters can have an indirect impact upon the proclaimed aims of the 
EU's regional policy, the regions of knowledge would support this principle of excellence by 
enabling policy learning and mentoring on cluster development in all regions.

Major actions aimed at giving regions benefiting from the regional competitiveness and 
employment objective, under the proposed new structural funds regulations, still need 
assistance, in order to be able to continue developing the research capabilities that many of 
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them had successfully launched when they benefited from objective one status under the 
present regulations and in particular assistance to SMEs.

The 7th Framework Programme recognises the need to strengthen the innovative capacity of 
European SMEs and the contribution they make to the development of new technology based 
products and markets by helping them outsource research, increase their research efforts, 
extend their networks, better exploit research results and acquire technological know how.

Specific actions to support SMEs will be carried out in the entire field of science and 
technology, with financial means allocated through two schemes: These are:

• Research for SMEs to support small groups of innovative SMEs to solve common or 
complementary technological problems

• Research for SME associations

This has been allocated a budget of 1.914bn euro.

The Competitiveness and Innovation Programme (CIP) will also provide support to networks 
of intermediaries and national schemes for actions to encourage and facilitate the participation 
of SMEs in the framework programme, and the participation of SMEs will be encouraged and 
facilitated, and their needs taken into account, across all parts of FP7. Synergies between FP7 
and CIP should promote regional leveraging of research outcomes.

Your draftsman is also of the opinion that research on many aspects of urban development is 
called for in FP7.  

While your draftsman is generally satisfied with the proposal of the Commission, any 
diminution in the overall funding levels for the EU's research and development effort whether 
under FP7 or under the EU's regional policy is entirely undesirable because of the long-term 
significance of R&D for the economic growth of regions, the Member States and the EU 
collectively.

Nevertheless, your draftsman considers that the following improvements could be made:

POPRAWKI

Komisja Rozwoju Regionalnego zwraca się do Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i 
Energii, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w swoim sprawozdaniu następujących 
poprawek:

Tekst proponowany przez Komisję1 Poprawki Parlamentu

Poprawka 1
  

1 Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.
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Artykuł 2 ustęp 2 akapit 1 a (nowy)

Warunek ponadnarodowości nie ma 
zastosowania do działań wspierających 
regiony konwergencji lub regiony efektu 
statystycznego w poprawianiu ich zdolności 
i infrastruktur badawczych.

Poprawka 2
Załącznik I, I Współpraca, ustęp 10

W celu wzmocnienia rozpowszechniania i 
wykorzystywania wyników badań UE, 
rozpowszechnianie wiedzy oraz transfer 
wyników – również w gronie decydentów –
zostaną wsparte we wszystkich dziedzinach 
tematycznych poprzez finansowanie 
inicjatyw sieciowych, seminariów i imprez, 
pomoc ze strony zewnętrznych ekspertów 
oraz usługi informacyjne i elektroniczne, w 
szczególności CORDIS. W ramach 
programu na rzecz konkurencyjności i 
innowacji zostaną podjęte działania 
wspierające innowacje. Wsparcie zostanie 
udzielone również inicjatywom mającym na 
celu zapoczątkowanie dialogu w kwestiach 
naukowych oraz wyników badań z szerszą 
grupą odbiorców spoza środowiska 
badawczego oraz w dziedzinach 
komunikacji i kształcenia naukowego.
Zasady etyczne oraz aspekty związane z 
płcią kulturową zostaną wzięte pod uwagę.

W celu wzmocnienia rozpowszechniania i 
wykorzystywania wyników badań UE, 
rozpowszechnianie wiedzy oraz transfer 
wyników – również w gronie decydentów –
zostaną wsparte we wszystkich dziedzinach 
tematycznych poprzez finansowanie 
inicjatyw sieciowych, seminariów i imprez, 
pomoc ze strony zewnętrznych ekspertów 
oraz usługi informacyjne i elektroniczne, w 
szczególności CORDIS. W ramach 
programu na rzecz konkurencyjności i 
innowacji zostaną podjęte działania 
wspierające innowacje. Wsparcie zostanie 
udzielone również inicjatywom mającym na 
celu zapoczątkowanie dialogu w kwestiach 
naukowych oraz wyników badań z szerszą 
grupą odbiorców spoza środowiska 
badawczego oraz w dziedzinach 
komunikacji i kształcenia naukowego.
Zasady etyczne oraz aspekty związane z 
płcią kulturową zostaną wzięte pod uwagę.
Poza władzami Państw Członkowskich 
również władzom regionalnym należy 
udostępnić dane dotyczące tych organizacji 
funkcjonujących w ich regionie, które 
złożyły wnioski i uczestniczą w programach, 
traktując to jako zachętę do przyjęcia 
strategicznego podejścia do siódmego 
programu ramowego, rozpowszechniając 
gospodarcze korzyści, zapewniając 
komplementarność z programami 
regionalnymi i wymieniając się wiedzą. 

Poprawka 3
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Załącznik I, I Współpraca Tematy 8 Nauki społeczno-ekonomiczne i humanistyczne, 
Działania ustęp 7 a (nowy)

• Badania miejskie: aby lepiej zrozumieć 
tematyczne (środowiskowe, 
transportowe, społeczne, ekonomiczne 
itd.) oraz przestrzenne (miejskie, 
regionalne) interakcje w obszarze 
miasta oraz aby rozwijać 1) 
innowacyjne mechanizmy planowania 
skierowane na rozwiązywanie 
problemów w zintegrowany i 
zrównoważony sposób, jak i 2) 
innowacyjne procesy zarządzania 
zwiększające uczestnictwo obywateli i 
poprawiające współpracę między 
podmiotami sektora publicznego i 
prywatnego, w celu lepszego 
zrozumienia roli europejskich miast w 
kontekście globalnym (miejska 
konkurencyjność), wspierania 
lokalnych władz we wzmacnianiu 
społecznej spójności oraz zwalczaniu 
wykluczenia społecznego w miastach, w 
których mimo gospodarczego rozwoju 
narastają nierówności.

Poprawka 4
Załącznik I, IV Możliwości, Regiony Wiedzy, Działania ustęp 2 a (nowy)

Synergie te nie będą finansować tych 
samych kwalifikujących się wydatków, będą 
też chronić zdecentralizowane zarządzanie
mechanizmem przekazywania w polityce
regionalnej UE. Finansowanie badań i 
innowacji z funduszy strukturalnych skupi 
się na: 1) badawczej infrastrukturze 
(centrach innowacji, parkach 
technologicznych itp.), 2) innowacyjnych 
projektach (transferze technologii, 
technologiach informacyjnych, tworzeniu 
nowych firm i stosowanych projektach
badawczych) oraz 3) warunkom 
sprzyjającym innowacjom (finansowaniu 
małych i średnich przedsiębiorstw z innych 
źródeł niż siódmy program ramowy i 
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program ramowy na rzecz 
konkurencyjności i innowacji).

Poprawka 5
Załącznik I, IV Możliwości, Potencjał badawczy, Działania tiret 4 a (nowy)

• Opieka regionów rozwiniętych nad 
regionami o słabo rozwiniętym profilu 
badawczym.

Poprawka 6
Załącznik I, IV Możliwości, Potencjał badawczy, Działania ustęp 2 a (nowy)

Synergii tych należy poszukiwać również 
poprzez program ramowy na rzecz 
konkurencyjności i innowacji w celu 
promowania regionalnej komercjalizacji 
badań i rozwoju, we współpracy z 
przemysłem.

Poprawka 7
Załącznik III, Systemy finansowania, Działania pośrednie litera b ustęp 3

Ponadto oprócz bezpośredniego wsparcia 
finansowego uczestników, Komisja 
zwiększy dostęp do pożyczek EBI poprzez 
„mechanizm finansowego podziału ryzyka” 
dostarczając pomoc Bankowi. Dotacje 
Wspólnoty będą wykorzystywane przez 
Bank, wraz z jego funduszami, w celu 
pokrycia zasobów i przeznaczonego kapitału 
na pożyczki, które udzielił. Z zastrzeżeniem 
i zgodnie z warunkami określonymi w 
rozporządzeniu przyjętym na podstawie art. 
167 Traktatu i z decyzjami Rady 
przyjmującymi programy szczegółowe, 
mechanizm ten umożliwi zwiększenie 
pożyczek EBI na rzecz europejskich działań 
RTD (takich jak wspólne inicjatywy 
technologiczne, obszerne projekty - w tym 
projekty Eureka oraz nowe infrastruktury 
badawcze).

Ponadto oprócz bezpośredniego wsparcia 
finansowego uczestników, Komisja 
zwiększy dostęp do pożyczek EBI poprzez 
„mechanizm finansowego podziału ryzyka” 
dostarczając pomoc Bankowi. Dotacje 
Wspólnoty będą wykorzystywane przez 
Bank, wraz z jego funduszami, w celu 
pokrycia zasobów i przeznaczonego kapitału 
na pożyczki, które udzielił. Z zastrzeżeniem 
i zgodnie z warunkami określonymi w 
rozporządzeniu przyjętym na podstawie art. 
167 Traktatu i z decyzjami Rady 
przyjmującymi programy szczegółowe, 
mechanizm ten umożliwi zwiększenie 
pożyczek EBI na rzecz europejskich działań 
RTD (takich jak wspólne inicjatywy 
technologiczne, obszerne projekty - w tym 
projekty Eureka oraz nowe infrastruktury 
badawcze). Należy zasięgać opinii 
podmiotów rozwoju regionalnego w 
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odniesieniu do ww. „mechanizmu 
finansowego podziału ryzyka”, aby zaistniał 
efekt dźwigni przy inwestycjach sektora 
prywatnego w projekty z zakresu badań i 
rozwoju.


