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PROPUNERE DE REZOLUŢIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind aportul viitoarei politici regionale la capacitatea de inovare a Uniunii Europene
(2006/2104(INI))

Parlamentul European,

– având în vedere articolele 2, 3, 158, 159 şi 160 din Tratatul de instituire a Comunităţii 
Europene,

– având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de 
stabilire a anumitor dispoziţii generale privind Fondul European de Dezvoltare 
Regională, Fondul Social European şi Fondul de coeziune1 şi rectificarea acestuia2,

– având în vedere Regulamentul nr. 1084/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de creare a 
unui Fond de Coeziune3,

– având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1080/2006 al Parlamentului European şi al 
Consiliului din 5 iulie 2006 privind Fondul European de Dezvoltare Regională4,

– având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1081/2006 al Parlamentului European şi al 
Consiliului din 5 iulie 2006 privind Fondul Social European5,

– având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1082/2006 al Parlamentului European şi al 
Consiliului din 5 iulie 2006 privind o grupare europeană de cooperare teritorială 
(GECT)6,

– având în vedere Decizia 2006/702/CE din 6 octombrie 2006 a Consiliului privind 
orientările strategice comunitare pentru coeziune7,

– având în vedere Poziţia Comună (CE) nr. 27/2006 din 25 septembrie 2006 adoptată de 
Consiliu8 şi poziţia Parlamentului la a doua lectură privind poziţia comună a Consiliului 
pentru adoptarea unei decizii a Parlamentului European şi a Consiliului cu privire la al 
şaptelea Program Cadru al Comunităţii Europene pentru activităţi de cercetare, dezvoltare 
tehnologică şi demonstrative (2007 - 2013)9 (2005/0043(COD)),

– având în vedere rezoluţia sa din 10 martie 2005 privind ştiinţa şi tehnologia – Orientări 
pentru viitoarea politică a Uniunii Europene privind sprijinirea activităţilor de cercetare10,

– având în vedere comunicarea Comisiei intitulată „Politica de coeziune în sprijinul 

  
1 JO L 210, 31.7.2005, p. 25.
2 JO L 239, 1.9.2006, p. 248.
3 JO L 210, 31.7.2006, p. 79.
4 JO L 210, 31.7.2006, p. 1.
5 JO L 210, 31.7.2006, p. 12.
6 JO L 210, 31.7.2006, p. 19.
7 JO L 291, 21.10.2006, p. 11.
8 JO C 301E, 12.12.2006, p. 1.
9 P6_TA(2006)0513.
10 P6_TA(2005)0077.
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creşterii şi al ocupării forţei de muncă: orientări strategice comunitare, 2007-2013” 
(COM(2005)0299),

– având în vedere comunicarea Comisiei către Consiliu, Parlamentul European, Comitetul 
Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor intitulată „Punerea în practică a 
cunoştinţelor: o strategie de inovaţie cuprinzătoare pentru UE” (COM(2006)0502),

– având în vedere comunicarea Comisiei către Consiliu, Parlamentul European, Comitetul 
Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor intitulată „Punerea în aplicare a 
programului comunitar de la Lisabona: mai multă cercetare şi inovare - Investiţii în 
creştere şi ocuparea forţei de muncă: o abordare comună” (COM(2005)0488),

– având în vedere comunicarea Comisiei către Consiliu şi Parlament intitulată „Politica de 
coeziune şi oraşele: contribuţia urbană la creştere şi la ocuparea forţei de muncă în 
regiuni” (COM(2006)0385),

– având în vedere comunicarea Comisiei intitulată „Al treilea raport interimar privind 
coeziunea: Spre un nou parteneriat pentru dezvoltare, ocuparea forţei de muncă şi 
coeziune” (COM(2005)0192),

– având în vedere concluziile Consiliului European de la Lisabona din 23 şi 24 martie 
2000,

– având în vedere comunicarea Comisiei către Consiliul European de primăvară intitulată 
„E timpul să accelerăm - Noul parteneriat pentru creştere şi ocuparea forţei de muncă” 
(COM(2006)0030),

– având în vedere comunicarea Comisiei către Consiliul European de la întâlnirea 
neoficială de la Lahti din 20 octombrie 2006, intitulată „O Europă cu adevărat inovatoare 
şi modernă” (COM(2006)0589),

– având în vedere comunicarea Comisiei către Consiliul European intitulată „Institutul 
European de Tehnologie: noi etape depăşite” (COM(2006)0276),

– având în vedere comunicarea Comisiei intitulată „Regiuni pentru schimbare economică" 
(COM(2006)0675),

– având în vedere raportul interimar privind inovaţia europeană 2006 (TrendChart),

– având în vedere poziţiile şi avizele Comitetului Regiunilor,

– având în vedere articolul 45 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru dezvoltare regională (A6-0000/2006),

A. întrucât, în afară de tratarea chestiunilor privind aprobarea proiectelor şi gestionarea 
fondurilor structurale, politica regională joacă un rol în construirea capacităţii de inovare 
a UE, ceea ce implică o serie de măsuri complementare ştiinţifice şi tehnologice, juridice 
şi financiare, economice şi comerciale, organizaţionale şi administrative, de energie şi de 
mediu, educaţionale şi sociale, precum şi de sănătate şi culturale, cu scopul de a asigura o 
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coeziune veritabilă în cadrul Comunităţii;

B. întrucât investiţia nu garantează de una singură dezvoltarea, dar poate deveni un 
instrument vital de dezvoltare, atunci când se urmăresc politici adecvate;

C. întrucât construirea capacităţii de inovare ar trebui să servească la reducerea diferenţelor 
dintre regiuni, prin aceasta punându-se în practică principiul solidarităţii sociale şi al 
dezvoltării armonioase;

D. întrucât orice acţiune de inovare ar trebui să se concentreze asupra oamenilor; întrucât 
dezvoltarea lor completă şi armonioasă este cheia punerii în aplicare cu succes a tuturor 
politicilor şi întrucât baza pentru orice acţiune a UE ar trebui să fie bunăstarea locuitorilor 
săi (definită în linii mari în funcţie de calitatea şi durata vieţii), în calitate de membri ai 
comunităţilor locale şi regionale şi, în acelaşi timp, de cetăţeni ai statelor membre;

E. întrucât accesul egal la educaţie şi pregătire la toate nivelurile este un drept fundamental 
al cetăţenilor şi întrucât pregătirea continuă ar trebui să fie intensificată iar lucrătorilor ar 
trebui să li se ofere prilejuri de reformare profesională;

F. întrucât inovaţia în cadrul Uniunii Europene trebuie înţeleasă ca un proces dinamic şi 
interactiv, care implică diverse părţi interesate, inclusiv, în conformitate cu principiul 
subsidiarităţii, părţi interesate locale şi regionale;

G. întrucât inovaţia poate însemna şi o întoarcere la bune practici, încercate şi testate, care 
au fost folosite de mai multe generaţii, şi întrucât în unele cazuri măsurile de inovaţie pot 
să fie orientate doar spre regiuni specifice;

H. întrucât unele măsuri necesită cheltuieli majore, iar altele doar idei noi şi/sau introducerea 
unei legislaţii bune şi clare care să fie respectată;

I. întrucât scopul Strategiei de la Lisabona este de a face din UE economia cea mai 
competitivă din lume până în 2010, inclusiv prin creşterea cheltuielilor de cercetare şi 
dezvoltare la 3% din PIB; întrucât centrele locale şi regionale ar trebui să fie implicate 
mai activ în punerea în aplicare din punct de vedere practic a Strategiei de la Lisabona;

J. întrucât între 60 şi 70% din directivele UE sunt puse în practică la nivel regional şi local,

K. întrucât fondurile structurale ar trebui utilizate în mod flexibil, astfel încât să se poată ţină 
seama de caracteristicile specifice fiecărei regiuni,

L. întrucât au fost introduse diverse instrumente financiare, inclusiv noile iniţiative Jaspers, 
Jeremie şi Jessica, şi întrucât, prin raţionalizarea cheltuielilor, acţiunea BEI serveşte ca 
pârghie folositoare pentru dezvoltare;

M. întrucât întreprinderile mici şi mijlocii (IMM-urile) joacă un rol vital în construirea 
capacităţii inovatoare în cadrul UE, datorită, printre altele, flexibilităţii lor şi vitezei de 
reacţie la noua tehnologie şi la noile metode operaţionale;

N. întrucât activitatea economică, în înţelesul său general, include şi agricultura;
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O. întrucât sectorul de servicii generează o parte semnificativă (aprox. 70%) din venitul 
statelor UE;

P. întrucât trebuie create condiţii adecvate în domeniul transportului, telecomunicaţiilor şi al 
infrastructurii reţelelor informatice;

Q. întrucât ceilalţi jucători din „jocul” politic şi economic global acţionează şi, de asemenea, 
caută soluţii noi şi întrucât inovaţia poate fi un atu, făcând economia europeană mai 
atrăgătoare şi mai competitivă şi creând legături între regiunile Comunităţii;

R. întrucât inovaţia este una dintre cele trei priorităţi ale Uniunii Europene incluse în 
Orientările Strategice;

Politica privind capitalul uman, educaţia, ştiinţa şi cercetarea

1. invită statele membre şi Comisia să asigure că în toate regiunile se oferă acces egal la 
educaţie la toate nivelurile, ceea ce va elibera abilitatea oamenilor de a gândi într-un mod 
inovator şi creativ şi va asigura o dezvoltare personală echilibrată (atât intelectuală cât şi 
fizică), inclusiv cu privire la dezvoltarea modelelor de comportament etic şi social;

2. salută rezultatele obţinute până acum şi face apel la statele membre şi la Comisie să 
încurajeze dezvoltarea centrelor regionale de cercetare ştiinţifică şi academică şi o 
cooperare mai strânsă între astfel de centre în scopul includerii mai multor schimburi de 
studenţi şi cercetători;

3. atrage atenţia Consiliului şi Comisiei asupra faptului că, luând în considerare ameninţarea 
de colaps şi criza forţei de muncă datorate situaţiei demografice actuale din UE, politicile 
familiale urmărite de către Statele Membre şi autorităţile regionale şi locale au nevoie de 
o revizuire radicală; crede că o atenţie deosebită trebuie acordată faptului că societatea 
europeană îmbătrâneşte şi consideră că persoanele în vârstă ar trebui să fie implicate mai 
îndeaproape în măsurile de inovare, valorificându-şi astfel cunoştinţele şi experienţa ;

4. sugerează Comisiei, statelor membre, Comitetului Regiunilor şi autorităţilor regionale că, 
pentru încurajarea unui spirit de inovaţie mai puternic , comunităţile regionale şi locale ar 
trebui să fie impulsionate prin intermediul unei campanii multi-direcţionale de 
intensificare a dialogului cu societatea pe baza principiului ascendent (bottom-up);

5. estimează că o precondiţie esenţială pentru construirea capacităţii inovatoare în UE este 
accesul garantat şi gratuit – sau extrem de ieftin –, printr-o conexiune de debit mare 
(broadband), la:

(a) informaţii administrative (la toate nivelurile administraţiei), făcând posibil ca 
majoritatea formalităţilor administrative, inclusiv cele cu privire la afaceri, să fie 
tratate pe internet, şi

(b)informaţii ştiinţifice, economice, juridice şi culturale, cu respectarea principiilor 
proprietăţii intelectuale (disponibilitate mai largă a bibliotecilor electronice),

şi face apel la Comisie, Statele Membre şi autorităţile locale şi regionale să asigure 
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accesul universal la astfel de informaţii şi să mărească la maximum accesul la munca 
bazată pe tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor (TIC) –, lucru important în special 
pentru oamenii ale căror circumstanţe profesionale şi personale fac necesar ca aceştia să 
lucreze de la distanţă, inclusiv tinerii, mamele educate şi persoanele cu handicap;

6. consideră că, pentru creşterea inovaţiei în întreaga Comunitate, este esenţial să se acorde 
un sprijin la scară largă activităţilor care ţin de invenţie, patente şi licenţă, şi face apel la 
Consiliu, Comisie şi statele membre să accelereze eforturile de a face patentul european 
funcţional şi de a asigura respectarea drepturilor de autor (strategia drepturilor pentru 
proprietatea intelectuală), ducând la adoptarea unor soluţii globale în acest domeniu, în 
special pe baza modelelor europene;

7. estimează că grupurile inovatoare, centrele de excelenţă etc. au produs, până în prezent, 
rezultate bune în ceea ce priveşte formularea şi punerea în aplicare în mod rapid şi 
eficient a soluţiilor şi conceptelor inovatoare şi face apel la Comisie şi la statele membre 
să încurajeze dezvoltarea grupurilor ca mijloc de stabilire a legăturilor între centre de 
cercetare ştiinţifică, de educaţie, comunităţi de afaceri şi locale;

8. îndeamnă statele membre să încurajeze cooperarea, stabilind platforme tehnologice 
europene care oferă posibilitatea de a concentra activităţile inovatoare prin crearea de 
legături transfrontaliere şi transregionale între industrie şi cercurile de cercetare ştiinţifică 
şi financiare;

9. subliniază că nivelul actual al cheltuielilor privind cercetarea şi dezvoltarea este periculos 
de scăzut, iar creditele bugetare comunitare atribuite în acest scop sunt departe de a fi 
satisfăcătoare şi face apel la statele membre să mărească în mod considerabil cota parte 
din PIB pentru acest tip de cheltuieli, atât la nivel naţional cât şi regional, cât de curând 
posibil;

10. consideră Institutul European de Tehnologie (IET) o nouă oportunitate pentru a împiedica 
„migraţia valorilor” şi a da cercetătorilor europeni talentaţi o şansă unică de a efectua 
cercetări ştiinţifice la cel mai înalt nivel şi o sursă de sprijin posibilă pentru institutele 
regionale de cercetare ştiinţifică; face prin urmare apel la Consiliu, Comisie şi statele 
membre să accelereze lucrările de instituire a IET şi astfel să sporească potenţialul şi 
competitivitatea Comunităţii în „triunghiul cunoaşterii” format din inovaţie, cercetare şi 
educaţie;

Politica economică şi energetică şi instrumentele financiare şi administrative

11. face apel la Comisie, statele membre şi autorităţile locale şi regionale pentru susţinerea 
integrală (inclusiv măsuri de simplificare şi eficientizare a procedurilor administrative şi a 
sistemului de taxe) a IMM-urilor, deoarece acestea sunt mijloacele cele mai creative şi 
mai dinamice pentru inovaţia tehnologică şi organizaţională, astfel mărind în mod 
potenţial competitivitatea economică a Europei şi îmbunătăţind situaţia de pe piaţa 
muncii;

12. face apel la autorităţile locale şi regionale să încurajeze şi să susţină cooperarea regională 
între centrele de cercetare ştiinţifică şi întreprinderile de toate mărimile – atât mici şi 
mijlocii, cât şi mari;
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13. îndeamnă statele membre să utilizeze mai bine complementaritatea Fondului European de 
Dezvoltare Regională, a Fondului Social European, a Fondului de coeziune şi a finanţării 
disponibile în conformitate cu al şaptelea Program Cadru în vederea punerii în practică 
eficiente a politicii în favoarea inovaţiei în regiuni;

14. estimează că, în acord cu puternica presiune socială în acest sens, birocraţia – care nu 
trebuie confundată cu administrarea eficientă – trebuie redusă radical şi face apel la 
Comisie şi la statele membre să revizuiască legea UE, naţională şi locală din această 
perspectivă şi să facă simplificări de anvergură şi, oriunde este posibil, să standardizeze 
procedurile administrative, în special cele privind începerea şi conducerea unei activităţi 
economice (puncte unice de contact);

15. estimează că autorităţilor locale şi regionale ar trebui să li se acorde asistenţă 
instituţională pentru munca pe care o depun în favoarea inovaţiei şi sugerează că statele 
membre ar putea avea în vedere să acorde acestora, în conformitate cu principiul 
subsidiarităţii, îndatoririle şi competenţele cele mai extinse posibil, împreună cu mijloace 
corespunzătoare de auto-finanţare, subvenţii sau prime, care ar trebui să micşoreze 
eforturile în vederea găsirii soluţiilor celor mai bune posibil pentru populaţia locală; 

16. face apel la statele membre şi la autorităţile regionale ca, atunci când caută moduri de 
punere în aplicare a investiţiilor în favoarea inovaţiei şi a proiectelor, să utilizeze mai 
mult soluţiile care implică parteneriate public-private şi să folosească în acelaşi timp 
bunele practici dezvoltate în alte ţări şi regiuni;

17. consideră că, pentru punerea în practică a politicilor în favoarea inovaţiei la nivel naţional 
şi regional, trebuie uşurat procesul de constituire a capitalului şi face apel la Consiliu, 
Comisie şi statele membre să stabilească mecanisme de finanţare care răspund nevoilor 
reale, precum şi un sistem de gestionare a riscurilor inerente proiectelor inovatoare; 
recunoaşte, în această privinţă, importanţa în termeni de inovaţie a noilor iniţiative de 
finanţare introduse în comun de către BEI şi FEI (Jaspers, Jeremie şi Jessica) şi consideră 
că informaţiile privind punerea în aplicare practică şi eficientă a acestor iniţiative trebuie 
diseminată în cea mai mare măsură posibilă la nivel regional;

18. recunoaşte legătura dintre inovaţie şi circulaţia rapidă şi în condiţii de siguranţă a 
persoanelor şi a bunurilor, ceea ce necesită implicarea comunităţilor regionale în privinţa 
furnizării infrastructurii de transport şi face apel la Comisie, statele membre şi autorităţile 
regionale să fie inovatoare din punct de vedere tehnic şi organizaţional în domeniul 
transportului, în particular al transportului public, atât la nivel local cât şi regional;

19. salută faptul că Parlamentul European, Consiliul şi Comisia au început să se ocupe direct 
de problemele energetice ale Europei şi, dându-şi seama de faptul că politica energetică 
intră, în principiu, în cadrul sferei naţionale şi are o influenţă semnificativă asupra 
inovaţiei în economie, recomandă insistent statelor membre să considere aspectele 
regionale ale acelei politici, inclusiv educaţia cu privire la energie, care ar trebui să aibă 
ca rezultat eforturi mai mari de raţionalizare a utilizării energiei şi de producere de 
energie „curată” (nepoluantă) folosind caracteristicile geologice şi sursele locale de 
energie şi promovând clădiri cu eficienţă energetică ridicată;

Zonele urbane şi rurale şi mediul înconjurător
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20. face apel la statele membre şi la Comisie, în vederea contracarării depopulării pe motive 
economice a anumitor zone, să aplice mai eficient politica de compensare inter-regională, 
utilizând în mod optim condiţiile şi elementele locale pentru a progresa spre o adevărată 
coeziune teritorială, ceea ce va îmbunătăţi capacitatea de inovare a Comunităţii;

21. atrage atenţia Comisiei, statelor membre şi autorităţilor regionale asupra faptului că, 
pentru ca un mediu favorabil inovaţiei să fie posibil, oamenii trebuie să aibă condiţii de 
locuit bune, ceea ce înseamnă garantarea unui nivel corespunzător de siguranţă, de
îngrijire a sănătăţii şi de protecţie a mediului înconjurător, locuinţe decente, acces la 
servicii şi aşa mai departe;

22. face apel la statele membre şi la autorităţile regionale cu privire la rolul important jucat 
de zonele urbane în calitate de locuri în care trăiesc majoritatea cetăţenilor UE şi, de 
asemenea, în calitate de centre de inovaţie regională şi locală, să sprijine planificarea 
spaţiului pe termen lung, ceea ce va crea condiţii favorabile utilizării raţionale şi 
armonioase a spaţiului urban şi dezvoltării urbane durabile ţinând seama atât de nevoile 
economice, de adăpostire şi recreaţionale, cât şi de protejarea mediului înconjurător;

23. invită Comisia şi statele membre să susţină acţiunile favorabile mediului înconjurător 
(inovaţia ecologică), contribuind la dezvoltarea regională durabilă;

24. face apel la Comisie, statele membre şi autorităţile regionale ca, ţinând seama de faptul că 
zonele rurale, în care trăieşte aproximativ 20% din populaţia Comunităţii, sunt de o 
importanţă capitală pentru siguranţa hranei UE, să introducă în sfera acţiunii în domeniul 
politicii inovatoare producţia şi procesarea agroalimentară, precum şi condiţiile de viaţă 
ale locuitorilor din zonele rurale;

Buna practică şi consolidarea politicii inovatoare

25. salută lucrările efectuate de Comisie până în prezent pentru evaluarea politicii inovatoare 
la nivelul statelor membre (de ex.: raportul interimar privind inovaţia europeană) şi face 
sistematic apel la aceasta să analizeze regiunile individuale folosind cei mai obiectivi 
indicatori de inovaţie disponibili; sugerează ca în al patrulea raport periodic privind 
coeziunea, în curs de elaborare, să fie furnizate analize şi evaluări relevante;

26. invită Comisia să ia măsuri pentru consolidarea Cadrelor Strategice Naţionale de 
Referinţă (CSNR), care ar trebui să cuprindă Strategiile de Inovaţie Regională (SIR), 
pentru a aduce inovaţia pe primul plan şi pentru a le uni într-un sistem comun şi coerent 
pentru întreaga Uniune Europeană;

27. salută rezultatele obţinute până în prezent în domeniul schimbului de experienţă şi de 
bune practici între regiuni şi comunităţile locale prin reţele de cooperare şi face apel la 
Comisie să ofere sprijin continuu pentru dezvoltarea unor astfel de reţele şi pentru 
transferul de inovaţie prin distribuirea tehnologiilor informaţiei şi comunicaţiei de ultimă 
oră, care uşurează semnificativ transferul şi schimbul de informaţii, ţinând seama în 
special de nevoia de implicare a comunităţilor din zonele îndepărtate; salută, în această 
privinţă, faptul că prin iniţiativa Regiunilor pentru Schimbare Economică, regiunile şi 
oraşele sunt încurajate de către Comisie să coopereze, dar aşteaptă propuneri concrete 
pentru punerea în aplicare a acestei iniţiative; 
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28. face apel la Comisie să conducă, împreună cu statele membre, o revizuire pe termen 
mediu a Orientărilor Strategice Comunitare, pentru a evalua progresul înregistrat în 
regiuni prin politica de inovare a UE;

29. încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluţie Consiliului şi 
Comisiei, guvernelor statelor membre şi Comitetului Regiunilor.
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EXPUNERE DE MOTIVE

Polityka regionalna Unii Europejskiej winna łączyć dwie zasadnicze kwestie - spójność 
Wspólnoty z koniecznością działania proinnowacyjnego. W okresie perspektywy finansowej
2007-2013 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Funduszu Spójności 
oraz Europejskiego Funduszu Społecznego realizowane będą trzy zasadnicze cele: 
Konwergencja, Konkurencyjność oraz Europejska Współpraca Terytorialna. Winny one 
ukierunkowywać politykę regionalną Wspólnoty nie tylko na wyrównanie różnic w rozwoju 
pomiędzy poszczególnymi obszarami UE, ale także na powiększanie zdolności całej 
Wspólnoty do wszechstronnych działań innowacyjnych.

Nie powinniśmy więc marnować ani czasu, ani pieniędzy, ani kreatywnych możliwości 
naszych obywateli. Potrzebny jest właściwy klimat i zrozumienie, iż innowacje nie stanowią 
jakiejś wyłączności dla naukowców, badaczy, wynalazców, przemysłowców, biznesmenów 
czy polityków. To nade wszystko w społecznościach lokalnych i regionalnych, ludzie muszą 
odczuć, że innowacje są dla każdego, że mogą one poprawić warunki i jakość ich życia. Jest 
to trudne zadanie. Któż jednak powiedział, że tylko łatwe mamy rozwiązywać? 

Należy zatem wyraźnie podkreślić, że do działań proinnowacyjnych zobligowana jest Unia 
jako całość, poszczególne państwa członkowskie oraz wszystkie regiony. Trzeba przy tym 
mieć świadomość tego, iż łączne środki jakimi obecnie dysponuje UE stanowią rocznie 
zaledwie ok. 1% PKB Wspólnoty. Bez odpowiedniego (co oczywiste - także finansowego) 
zaangażowania państw członkowskich, innowacyjność będzie jedynie pięknie brzmiącym 
hasłem – słowem podobnie brzmiącym w naszych językach, bo wywodzącym się z 
łacińskiego innovatio. Najwyższa pora, aby od deklaracji i zobowiązań przejść do 
konkretnego działania. Innowacyjność nie jest bowiem celem samym w sobie. 

Innowacyjność winna obejmować praktycznie całokształt działań służących rzeczywistej
spójności Wspólnoty w sferze nauki, edukacji i badań, konstrukcji i technologii, prawa i 
organizacji, zarządzania i administracji, gospodarki i handlu, energetyki i ekologii. 
Innowacyjnych rozwiązań wymagają także kwestie społeczne, problemy opieki zdrowotnej, 
zagadnienia dostępu do kultury. Każdy z tych aspektów ma swój wymiar regionalny.
Podstawą wszelkich działań tak Wspólnoty, jak i państw członkowskich oraz regionów 
powinno być szeroko rozumiane dobro człowieka. Zatem inwestowanie w człowieka, 
zapewnienie odpowiednich warunków jego rozwoju, w tym dostępu do wykształcenia, a w 
następstwie wykorzystanie jego potencjału intelektualnego i zdolności twórczego działania, 
powinny znajdować się w centrum działań Wspólnoty. Musimy nadto wykorzystać istniejące 
od pokoleń w narodach Europy pokłady pozytywnych doświadczeń. To jest zasadnicze źródło 
naszego, europejskiego sukcesu w światowym wyścigu. Potrzebna jest więc zarówno 
rozległa, innowacyjna myśl wielu Europejczyków, jak i ich konkretne, innowacyjne działanie. 
Jest to tym bardziej konieczne, że sytuacja demograficzna Europy staje się dramatyczna.

Dostrzegając aktualne wyzwania, Unia Europejska postawiła sobie w Strategii Lizbońskiej za 
cel stanie się najbardziej konkurencyjną gospodarką świata. Osiągnięte ma to zostać m.in. 
poprzez wzrost wydatków na badania i rozwój (BR) do poziomu 3% PKB. Tymczasem 
obecnie jedynie dwa kraje UE osiągają ten pułap - Szwecja i Finlandia. Równie duże 
rozwarstwienie pod względem nakładów na BR występuje na poziomie regionalnym. Według 
dostępnych danych statystycznych, 21 z 254 regionów (UE-25) osiągnęło taki pułap. Aby 
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zatem nowe cele polityki spójności zostały osiągnięte, konieczny jest aktywniejszy wkład 
poziomu regionalnego i lokalnego w realizację założeń celów Strategii Lizbońskiej. 

Politykę proinnowacyjną, niezależnie czy jest to poziom całej UE, poszczególnych krajów 
czy też regionów, musimy postrzegać w kontekście dynamicznym, czyli biorąc pod uwagę 
fakt, iż inni też się rozwijają. Jeżeli zatem chcemy być lepsi, musimy być bardziej 
konkurencyjni pod względem nowych technologii i metod, nowych materiałów 
konstrukcyjnych, nowych produktów i usług, nowych źródeł energii, nowych rozwiązań 
organizacyjnych, prawnych, finansowych itd., słowem – nowych, atrakcyjnych wartości. 

Unia Europejska jest jedną z dwóch wiodących gospodarek świata. PKB całej UE jest bardzo 
zbliżony do PKB Stanów Zjednoczonych (12.5 tryliona $, wg danych Banku Światowego). 
Jednakże UE na dziś przegrywa ze swoimi największymi rywalami w inwestowaniu w 
gospodarkę opartą na wiedzy. Zauważmy jak do tego problemu podchodzą Chiny czy Indie. 
Zgodnie z posiadanymi danymi, nakłady na badania w UE wynoszą 1.96 % PKB, (Stany 
Zjednoczone: 2.59% PKB, Japonia: 12.0 % PKB). Aby cele Strategii Lizbońskiej (także po jej 
modernizacji z lipca 2005 r.) zostały rzeczywiście osiągnięte, konieczne jest kompleksowe 
podejście do problemu, także na poziomie nowej polityki regionalnej. 

Stanowisko to znalazło odzwierciedlenie w Komunikacie Komisji Europejskiej z 13 września 
2006 r. "Wykorzystanie wiedzy w praktyce: Szeroko zakrojona strategia innowacyjna dla 
EU". Wyszczególniono tam 10 punktów, mających szczególne znaczenie w ramach 
odnowionej Strategii Lizbońskiej na rzecz wzrostu i zatrudnienia. Warto przytoczyć tu 
fragment wspomnianego Komunikatu: „Główne kompetencje do wspierania innowacyjności 
często leżą na szczeblu regionalnym. Dlatego też regiony powinny uczestniczyć w 
przygotowywaniu i wdrażaniu krajowych programów reform, również poprzez 
opracowywanie własnych, regionalnych strategii na rzecz innowacyjności. Należy dołożyć 
dodatkowych starań, aby usprawnić edukację polityczną i rozpowszechnianie dobrych praktyk 
ponad granicami państw”. 
Mapa drogowa dla bardziej innowacyjnej Europy musi mieć więc również skalę regionalną, 
Niechaj także tam, gdzie to tylko jest możliwe działania Aniołów Biznesu (Business Angel)
przyczyniają się do wzrostu proinnowacyjnych efektów polityki prowadzonej na poziome 
lokalnym i regionalnym. 

W przedstawianym sprawozdaniu dołożono starań, aby uwzględnić możliwie szeroki 
wachlarz wzajemnych powiązań polityki regionalnej Wspólnoty i jej potencjału 
innowacyjnego. Uwzględnione więc zostały liczne materiały źródłowe, opinie przedstawicieli 
Komisji oraz Komitetu Regionów. Godzi się przy tym zauważyć, że w tej materii zdarzają się 
dość zróżnicowane poglądy. Za przykład niech posłuży opublikowany w listopadzie 2006 r. 
przez niezależny serwis informacyjny Science Business dziewięciopunktowy „Manifest na 
rzecz innowacji”, odnoszący się do relacji przemysłu i uczelni.
Kończąc, pragnę wyrazić wdzięczność wszystkim osobom, które w jakikolwiek sposób 
wsparły mnie przy powstaniu niniejszego sprawozdania.


