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ZAŁĄCZNIK

Konkluzje Rady:

W kierunku konkurencyjnej, innowacyjnej i wydajnej ekologicznie Europy – wkład Rady ds. 

Konkurencyjności w strategię lizbońską po roku 2010

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

1. PRZYPOMINAJĄC, że szefowie państw i rządów UE uzgodnili, że priorytetowo powinno się 

traktować przekształcanie Europy w gospodarkę konkurencyjną, opartą na wiedzy, 

integracyjną, innowacyjną i wydajną ekologicznie1. Rada ds. Konkurencyjności powinna stać 

się liderem w tym zakresie, by dopilnować, żeby prawo i decyzje UE ułatwiały przechodzenie 

do nowej europejskiej strategii na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia, znanej jako 

strategia lizbońska na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia po roku 2010;

2. POTWIERDZAJĄC znaczenie ambitnego dokumentu zastępującego strategię lizbońską, 

kładącego stały nacisk na wzrost gospodarczy i zatrudnienie, nie tylko w sytuacji obecnego 

spowolnienia gospodarczego, jako że obecna strategia stworzyła w UE porozumienie co do 

tego, że modernizacja i współpraca są konieczne, by zwiększyć konkurencyjność i osiągnąć 

silny, trwały i zrównoważony wzrost w zglobalizowanym świecie. PODKREŚLAJĄC, że 

głównymi wyzwaniami pozostaje wdrożenie reform strukturalnych – w tym tych 

wykorzystujących synergie między polityką gospodarczą, społeczną i środowiskową – dalsze 

rozwijanie rynku wewnętrznego i wymiaru zewnętrznego, wzmocnienie konkurencyjności 

przemysłu, promowanie przedsiębiorczości i lepszych uregulowań prawnych, optymalizacja 

warunków pracy w dziedzinie innowacji i badań, w tym prawa własności intelektualnej, oraz 

że te reformy mają szczególne znaczenie dla MŚP; 

  
1 Rada Europejska obradująca w Brukseli, 18–19 czerwca 2009 r., konkluzje prezydencji (dok. 

11225/2/09 REV 2), pkt 27.
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3. UZNAJĄC, że Europa powinna współpracować we wszystkich właściwych obszarach 

polityki, uwzględniając subsydiarność i proporcjonalność, stosując wszystkie odpowiednie 

instrumenty, które mają zwiększyć konkurencyjność i wypełniać prawnie wiążące 

zobowiązania UE do zmniejszenia emisji o 20% do roku 2020, ZOBOWIĄZUJE SIĘ do 

podjęcia decyzji o zwiększeniu redukcji do 2020 roku do 30% w porównaniu z poziomami 

z roku 1990, traktując to zobowiązanie jako jej podlegającą warunkom ofertę na rzecz 

globalnego i kompleksowego porozumienia na okres po roku 2012, jeśli inne kraje rozwinięte 

zobowiążą się do porównywalnych redukcji emisji i jeśli zaawansowane kraje rozwijające się 

stosownie przyczynią się do osiągnięcia tego celu zgodnie z ich zakresem odpowiedzialności 

i zdolnościami;

4. PODKREŚLAJĄC, że dobrze określona strategia na rzecz konkurencyjności ma kluczowe 

znaczenie dla spójnego zdefiniowania elementów mikroekonomicznych przyszłej strategii na 

rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia, a także że należy ułatwić sposób sprawowania 

rządów, maksymalnie zmniejszając obowiązki sprawozdawcze państw członkowskich 

i ustanawiając – w ramach partnerstwa z państwami członkowskimi, respektując ich zakres 

odpowiedzialności – ograniczoną liczbę konkretnych celów smart (czyli specyficznych, 

mierzalnych, osiągalnych, właściwych i terminowych), które uwzględniają specyfiki krajowe 

i pomagają w informowaniu o priorytetach reform. Zwiększone zaangażowanie Rady 

ds. Konkurencyjności i lepsza koordynacja z innymi składami Rady w procesie wzajemnej 

oceny krajowych programów reform oraz oceny zaleceń dla poszczególnych państw 

usprawniłyby rozpoznawanie i promowanie najlepszych praktyk w państwach członkowskich, 

a także poprawiłyby synergie związane z realizacją polityki między nimi i między działaniami 

na szczeblu Wspólnoty. Wspólnotowe elementy strategii należy odpowiednio wzmocnić, 

w oparciu o istniejący wspólnotowy program lizboński, by zapewnić agendę reform 

strategicznych z określonymi priorytetami i odpowiednio zdefiniowanymi działaniami oraz 

ścisłe monitorowanie i ocenę, a także jasny harmonogram; niezależnie od przyszłej debaty 

nowa perspektywa finansowa, która wejdzie w życie w 2014 roku, powinna odzwierciedlać 

znaczenie strategii lizbońskiej na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia po roku 2010;
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5. PODKREŚLA następujące priorytety, które powinny zostać odzwierciedlone w strategii 

lizbońskiej na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia po roku 2010, w szczególności 

przekształcenie Europy w gospodarkę wydajną ekologicznie, tworząc najlepsze warunki 

ramowe ulepszania polityki przemysłowej i konkurencyjności oraz stymulowania wzrostu 

gospodarczego i zatrudnienia, rozwijając rynek wewnętrzny, intensyfikując wysiłki UE 

w obszarach badań i innowacji, a także uznając centralną rolę MŚP w gospodarce 

europejskiej.

Zrównoważona konkurencja i polityka przemysłowa przekształcająca Europę w wydajną 

ekologicznie gospodarkę

6. PODKREŚLA rolę konkurencyjnej, silnej, nowoczesnej i zróżnicowanej bazy przemysłowej 

dla gospodarki europejskiej, która wymaga warunków ramowych promujących doskonałość, 

innowacje i trwałość, warunków, w których przedsiębiorstwa mogą działać i inwestować, 

także w sektorach usług i sektorach energochłonnych, oraz ciągłą potrzebę rozwijania 

konkurencyjności Europy, by wyszła ze spowolnienia gospodarczego; z tego względu wspiera 

zintegrowane podejście Komisji w kwestii zrównoważonej polityki przemysłowej, oparte na 

wymiarach gospodarczym, społecznym i środowiskowym, oraz WZYWA Komisję, by nadal 

prowadziła inicjatywy horyzontalne o wymiarze sektorowym, uwzględniając różne warunki 

w różnych sektorach przemysłu, i ułatwiając skuteczne przekształcanie w gospodarkę 

wydajną ekologicznie;

7. PRZYPOMINA, że z uwagi na zachowanie i zwiększenie konkurencyjności europejskiego 

przemysłu i poprawę warunków inwestowania w Europie, zgodność z nowymi wymogami nie 

powinna powodować nadmiernych kosztów dla przedsiębiorstw we wszystkich obszarach 

polityki, a Europa powinna pozostawać otwarta na swoich partnerów handlowych i powinna 

nadal pracować na rzecz otwartego dostępu do rynków państw trzecich, w tym dzięki 

umowom wielostronnym i dwustronnym, promowaniu współpracy regulacyjnej 

i konwergencji oraz dzięki wprowadzeniu na skalę światową standardów międzynarodowych, 

co ma przynieść wzajemne korzyści;
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8. PODKREŚLA, że skuteczne przejście do gospodarki wydajnej ekologicznie i wdrożenie 
zrównoważonej polityki przemysłowej powinno poprawić konkurencyjność i zmienić 
wyzwania środowiskowe w możliwości biznesowe, z uwzględnieniem kosztów takiego 
przejścia. Należy położyć nacisk na zasoby i efektywność energetyczną, rozwijać i stosować 
nowe, bezpieczne i trwałe technologie niskoemisyjne i inne czyste technologie, oraz związane 
z nimi sektory przemysłu i usług, w tym między innymi czyste technologie węglowe 
i projekty dotyczące energii odnawialnej oraz promować na całym świecie ustalanie cen 
emisji dwutlenku węgla, by zapewnić na rynku zachęty do inwestowania w czystsze 
technologie.

Ambitne międzynarodowe porozumienie w sprawie klimatu ma kluczowe znaczenie dla 
stworzenia przewidywalnych długoterminowych warunków rynkowych; takie porozumienie 
może zostać osiągnięte jedynie, jeśli wszystkie strony przyczynią się do procesu, z uwagi na 
fakt, że działania samej Unii Europejskiej nie wystarczą;

9. PRZYPOMINA, że nowa dyrektywa ETS (dyrektywa 2009/29/WE) analizuje ryzyko ucieczki 
emisji i ma na celu zapobieganie temu zjawisku, by – w celu zachowania integralności 
środowiskowej polityk UE, w świetle wyników negocjacji międzynarodowych i w zakresie, 
w jakim prowadzi to do redukcji emisji gazów cieplarnianych na świecie – można było 
rozważyć zastosowanie odpowiednich środków zgodnie z międzynarodowymi zasadami 
handlu emisjami. Ambitne porozumienie międzynarodowe pozostaje najlepszym sposobem 
rozwiązania tego problemu;

10. WZYWA państwa członkowskie, by zintensyfikowały dyskusje dotyczące:

– tego, jak najlepiej wykorzystać efektywne kosztowo instrumenty ekonomiczne, aby 
lepiej odzwierciedlać rzeczywiste koszty i korzyści środowiskowe oraz przypisywać 
przewidywalną cenę emisjom dwutlenku węgla,

– tego, jak najlepiej wypełnić zobowiązania państw członkowskich w zakresie emisji 
gazów cieplarnianych w sposób efektywny kosztowo, w szczególności w sektorach 
nieobjętych unijną dyrektywą o handlu emisjami2.

  
2 Dyrektywa 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r.

ustanawiająca system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie oraz 
zmieniająca dyrektywę Rady 96/61/WE (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz.U. L 275 z 
5.10.2003, s. 32).
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W ŚWIETLE POWYŻSZEGO RADA

11. PODKREŚLA, że – z uwagi na przewidywalne i jasne warunki ramowe – skuteczne przejście 

do gospodarki wydajnej ekologicznie tworzy nowe możliwości biznesowe, zwiększa 

konkurencyjność i stymuluje tworzenie miejsc pracy, UZNAJĄC różne pozycje wyjściowe 

państw członkowskich;

12. PODKREŚLA znaczenie stymulowania ekologicznych zamówień publicznych w ramach 

systemu zamówień publicznych jako narzędzia poprawy stanu środowiska i lepszej 

konkurencyjności europejskiej, w szczególności jeśli chodzi o ekoinnowacje, efektywność 

energetyczną i technologię; ODNOTOWUJE wytyczne Komisji w zakresie wspólnych 

kryteriów ekologicznych zamówień publicznych na rzecz poprawy stanu środowiska;

13. PODKREŚLA znaczenie zwiększonej współpracy sektora publicznego z przemysłem, 

partnerami społecznymi, organizacjami pozarządowymi i konsumenckimi, a także 

stymulowania inwestycji sektora prywatnego i korzystnych dla biznesu partnerstw publiczno-

prywatnych, by zwiększyć komercyjne wykorzystanie wyników badań naukowych 

i innowacji; a także znaczny wzrost inwestycji w badania i rozwój w zakresie technologii 

niskoemisyjnych i innych czystych technologii, w szczególności w odniesieniu do projektów 

demonstracyjnych;

14. PODKREŚLA potrzebę zwiększenia postępów i współpracy w zakresie standaryzacji 

i specyfikacji wymagań zarówno w przypadku istniejących, jak i nowych technologii 

środowiskowych, by ułatwić ich zaistnienie na rynku, oraz potencjału innowacyjnego ogólnie 

dostępnych standardów przemysłu,

15. WZYWA Komisję i państwa członkowskie, by nadal dyskutowały o potrzebie nowej 

infrastruktury – która przyczyni się do trwałych i efektywnych dostaw energii – takiej jak 

inteligentne sieci, inteligentne systemy pomiarowe, infrastruktura dla samochodów 

elektrycznych oraz dla paliw alternatywnych;



17179/09 kwi/MO/gt 6
ZAŁĄCZNIK DG C II PL

16. WZYWA państwa członkowskie do rozważenia potencjalnego wpływu przekształceń na 

zatrudnienie, by pomóc, w stosownych przypadkach, pracownikom i przedsiębiorstwom 

w dostosowywaniu się do nowych wymagań, zwiększać ich wysiłki w zakresie szkoleń

i edukacji, oraz by rozwijać umiejętności konieczne do tworzenia ekologicznych miejsc 

pracy, zwiększając zdolność do zatrudnienia zarówno w istniejących, jak i w nowych 

sektorach przemysłu i usług;

17. WZYWA Komisję i państwa członkowskie, by promowały zrównoważone modele 

konsumpcji i produkcji, oparte na właściwym rozumieniu zachowań konsumentów i wpływu 

na społeczeństwo3, dzięki przygotowywaniu instrumentów zwiększających popyt na 

ekologicznie wydajne produkty i usługi; ODNOTOWUJE w tym zakresie znaczenie 

społecznej odpowiedzialności biznesu;

18. ODNOTOWUJE znaczenie określenia środków mających znaczny negatywny wpływ na 

środowisko i przygotowania właściwych reform, które miałyby zatrzymać lub 

zminimalizować taki wpływ; WZYWA Komisję i państwa członkowskie, by nadal stosowały 

zachęty dla przemysłu w zakresie środków efektywnych energetycznie zgodnie z zasadami 

pomocy państwa, by zachęcały do stosowania środków, które mają przesunąć na sam 

przemysł i transport ich koszty zewnętrzne zgodnie z horyzontami inwestycyjnymi, oraz by 

promowały rozwój i wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych na rzecz 

wsparcia technologii i usług środowiskowych, z uwzględnieniem specyfiki poszczególnych 

państw członkowskich;

19. WZYWA Komisję, by nadal ulepszała istniejące statystyki dotyczące sektorów 

przedsiębiorczości ekologicznej, w szczególności jeśli chodzi o ich wzrost, zatrudnienie 

i dostęp do finansowania, i z uwzględnieniem rozwoju nowych technologii, towarów i usług;

  
3 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu 

Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów dotyczący planu działania na rzecz 
zrównoważonej konsumpcji i produkcji oraz zrównoważonej polityki przemysłowej (dok. 
12026/08 z 24 lipca 2008 r.).
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Zapewnianie trwałego dostępu do surowców

20. POPIERA trzy filary inicjatywy Komisji na rzecz surowców4; zapewnianie zrównoważonego 

zarządzania surowcami i dostęp do surowców spoza UE, zapewnianie właściwych warunków 

ramowych dostępu do surowców w UE i promowanie efektywniejszego i zrównoważonego 

wykorzystania zasobów naturalnych i surowców, a także WZYWA Komisję, by przedstawiła 

w 2010 roku w sprawozdaniu z postępów wykaz surowców określonych jako krytyczne, 

a także określiła podjęte działania i przyszłe kroki w ramach harmonogramu realizacji zaleceń 

dotyczących surowców, stosownie do wskazań zawartych w konkluzjach Rady z 28 maja 

2009 r.5;

21. UZNAJE, że nacisk na wykorzystywanie zasobów nieenergetycznych jest strukturalny 

i będzie nadal wywierany po wyjściu z obecnego kryzysu gospodarczego. PODKREŚLA, że 

UE powinna zwalczać zakłócenia rynku, które utrudniają zrównoważony i konkurencyjny 

dostęp do kluczowych surowców, w tym dzięki działaniom dyplomatycznym dotyczącym 

surowców;

22. WSKAZUJE, że istnieje wiele możliwości zapewnienia bardziej zrównoważonego 

wykorzystania zasobów i dostaw dzięki dalszym badaniom i rozwojowi, poprawianiu 

najlepszych praktyk w zakresie dostaw ze źródeł UE, efektywności wykorzystywania 

zasobów i recyklingowi; WZYWA Komisję i państwa członkowskie, by nadal podejmowały 

działania związane z tymi wyzwaniami zgodnie z inicjatywą na rzecz surowców;

  
4 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady – Inicjatywa na rzecz surowców –

zaspokajanie naszych kluczowych potrzeb w celu stymulowania wzrostu i tworzenia miejsc 
pracy w Europie (dok. 16053/08 z 20 listopada 2008 r.).

5 Konkluzje Rady: zintegrowane podejście do konkurencyjnej i zrównoważonej polityki 
przemysłowej w Unii Europejskiej (dok. 10527/09 z 2 czerwca 2009 r.).
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Tworzenie najlepszych warunków ramowych na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia

Rynek wewnętrzny i wymiar zewnętrzny

23. PODKRESLA, że UE powinna nadal wzmacniać i pogłębiać swój rynek wewnętrzny, by 

sprostać nowych wyzwaniom. Z ZADOWOLENIEM ODNOTOWUJE zamiar Komisji, by 

przeprowadzić kompleksową analizę rynku wewnętrznego, w tym ocenę obowiązującego 

prawa; PODKREŚLA w związku z tym, że istnieje potrzeba skutecznej koordynacji 

i WZYWA nową Komisję do przedstawienia nowego pakietu legislacyjnego dla rynku 

wewnętrznego, obejmującego wnioski dotyczące, w stosownych przypadkach, konkretnych 

działań i nowych inicjatyw; WZYWA Komisję, by uwzględniła potrzeby sieci 

infrastrukturalnej oraz by zwróciła odpowiednią uwagę na wymiar społeczny i usługi 

świadczone w interesie ogólnym, a także by zapewniła jednocześnie korzyści MŚP;

24. PRZYWOŁUJE potrzebę praktycznych środków na rzecz dalszego usprawniania 

funkcjonowania rynku wewnętrznego, w szczególności informacji praktycznych, współpracy 

administracyjnej i egzekwowania prawa, w tym rozwiązywania problemów; PODKREŚLA, 

że sektor usługowy ma kluczowe znaczenie dla przyszłego wzrostu gospodarczego 

i zatrudnienia; że dyrektywa usługowa jest bardzo ważny krokiem naprzód, ułatwiającym 

swobodny przepływ usług i że należy rozważyć zastosowanie, w stosownych przypadkach, 

dodatkowych środków, by dalej ułatwiać świadczenie usług ponad granicami;

PRZYWOŁUJE znaczenie wspólnego procesu oceny dyrektywy usługowej; WZYWA 

Komisję, by nadal prowadziła działania na rzecz dostosowania istniejącego wspólnotowego 

prawa dotyczącego harmonizacji do nowych ram prawnych, oraz WZYWA do bardziej 

kompleksowego podejścia do nadzoru rynku; Z ZADOWOLENIEM PRZYJMUJE inicjatywę 

Komisji, by ocenić europejski system standaryzacji, ze szczególnym uwzględnieniem dobrego 

funkcjonowania struktur krajowych;

PODKREŚLA, że dobrze funkcjonujący rynek wewnętrzny jest konieczny, by wzmocnić 

zaufanie konsumentów oraz POTWIERDZA potrzebę zapewnienia korzyści zarówno 

konsumentom, jak i przedsiębiorstwom, w tym MŚP; PODKREŚLA znaczenie, jakie ma dla

wzrostu gospodarczego i zatrudnienia swobodny przepływ wiedzy i innowacji (piąta 

swoboda) i Z ZADOWOLENIEM PRZYJMUJE zamiar Komisji do przedstawienia 

kompleksowej strategii dotyczącej prawa własności intelektualnej;
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25. PODKREŚLA, że dobrze funkcjonujący rynek wewnętrzny ma kluczowe znaczenie dla 
zewnętrznej konkurencyjności UE; PODKREŚLA potrzebę dopilnowania, by rynek UE 
pozostał otwarty dla świata, i by inne rynki były otwarte dla naszego handlu, dzięki dalszym 
naciskom na otwieranie rynków, co powinno prowadzić do wzajemnych korzyści.
Niezakłócony przepływ handlu i inwestycji w UE oraz między UE a naszymi zewnętrznymi 
partnerami handlowymi jest kluczowy dla długoterminowej produktywności, wzrostu 
gospodarczego i dobrobytu; PODKREŚLA bardzo istotną rolę otwartych międzynarodowych 
standardów dostępu do rynków; ZGADZA SIĘ, że odnowiona strategia UE na rzecz wzrostu 
gospodarczego i zatrudnienia powinna obejmować konkretny program zewnętrzny 
poddawany ocenie i pociągający za sobą dalsze działania; PODKREŚLA potrzebę 
skuteczniejszej koordynacji i sprawozdawczości między różnymi obszarami polityki, w tym 
między politykami rynku wewnętrznego i politykami handlowymi;

Lepsze uregulowania prawne

26. WYRAŻA PRZEKONANIE, że lepsze uregulowania prawne będą nadal stanowiły kluczowy 
czynnik zwiększania konkurencyjności przedsiębiorstw, w szczególności 
mikroprzedsiębiorstw oraz MŚP, a także zapewniania trwałego wzrostu gospodarczego 
i zatrudnienia;

27. PODKREŚLA, jak ważne jest, by instytucje UE i państw członkowskich wszystkich szczebli 
umieściły zasadę lepszych uregulowań prawnych w centrum swoich procesów decyzyjnych, 
by lepiej wykorzystywały istniejące instrumenty lepszego stanowienia prawa, w tym oceny 
skutków regulacji i konsultacje z zainteresowanymi stronami, by nadal zmniejszały 
obciążenia administracyjne i upraszczały prawo; WZYWA państwa członkowskie, by 
przygotowały systemy oceny skutków regulacji zgodnie z warunkami krajowymi;

28. UZNAJE, że lepsze uregulowania prawne powinny być oparte na kompleksowym podejściu, 
które w przyszłości może obejmować, w stosownych przypadkach, nowe zachęty, wskaźniki 
i cele uwzględniające aspekty związane z obciążeniami regulacyjnymi innymi niż 
administracyjne, takimi jak koszty dostosowania i postrzeganie efektów wymogów 
regulacyjnych; UZNAJE również potrzebę rozważenia aspektów związanych z transpozycją, 
wdrożeniem i egzekwowaniem wymogów regulacyjnych i kosztów wynikających z działań 
transgranicznych; UZNAJE jednocześnie znaczenie takiego prowadzenia prac legislacyjnych, 
by łatwiej było nimi zarządzać i by były przyjazne dla użytkowników;
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Konkurencyjność dzięki polityce konkurencyjności

29. WZYWA KOMISJĘ, by zapewniła skuteczne stosowanie zasad konkurencyjności, wraz 
z krajowymi organami i sądami zajmującymi się konkurencyjnością, i by przeanalizowała 
funkcjonowanie rynków UE i sprawdziła, czy rynki nie mogłyby, w stosownych przypadkach, 
zostać otwarte jeszcze bardziej;

30. PODKREŚLA, że system pomocy państwa jest kluczowy dla utrzymywania równych 
warunków konkurencji na rynku wewnętrznym. Pomoc państwa powinna być przyznawana 
jedynie, jeśli jest zgodna z Traktatem i zasadami pomocy państwa oraz jeśli zakłócenia 
konkurencyjności są możliwie minimalizowane6;

31. PODKREŚLA, że Tymczasowe wspólnotowe ramy prawne w zakresie pomocy państwa, 
przyjęte przez Komisję w grudniu 2008 roku7, są krótkoterminową odpowiedzią na obecne 
trudności gospodarcze, która będzie stopniowo wycofywana;

Światowa konkurencyjność dzięki lepszemu wykorzystywaniu innowacji i badań

32. OCZEKUJE wniosku Komisji dotyczącego ambitnego, korzystnego dla biznesu i 
przyszłościowego europejskiego planu innowacji8 o odpowiedniej randze i zakresie, by 
odpowiadał głównym wyzwaniom społecznym, oraz nowej strategii cyfrowej dla Europy na 
rzecz zwiększenia konkurencyjności;

33. UZNAJE, że europejski plan innowacji powinien obejmować wszelkie formy innowacji 
zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym, w tym innowacje inne niż technologiczne, 
innowacje wynikające z badań i rozwoju, innowacje w usługach, w projektowaniu, a także 
ekoinnowacje;

  
6 Ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych oraz wytyczne Wspólnoty w sprawie 

pomocy państwa na ochronę środowiska, a także wspólnotowe ramy dotyczące pomocy 
państwa na działalność badawczą, rozwojową i innowacyjną zawierają nowe przepisy 
dotyczące pomocy przygotowane ze specjalnym uwzględnieniem MŚP.

7 Komunikat Komisji – Tymczasowe wspólnotowe ramy prawne w zakresie pomocy państwa 
ułatwiające dostęp do finansowania w dobie kryzysu finansowego i gospodarczego (2009/C 
16/01) (zmienione komunikatem Komisji z 25 lutego 2009 r.). Skonsolidowana wersja ram 
prawnych została opublikowana 7 kwietnia 2009 r. (Dz.U. C 83 z 7.4.2009).

8 W swoim komunikacie „Przegląd wspólnotowej polityki w zakresie innowacji w 
zmieniającym się świecie” (dok. COM 2009 442 wersja ostateczna) Komisja ogłosiła, że 
przedłoży European Innovation Act.
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34. PODKREŚLA znaczenie łatwiejszego dostępu do finansowania, lepszego sprawowania 

rządów, poprawy zdolności innowacyjnych MŚP, a także środków wynikających z popytu, 

takich jak zamówienia publiczne, zamówienia przedkomercyjne i standaryzacja;

35. PODKREŚLA, że ważne jest, by wprowadzić patent wspólnotowy oraz europejski i 

wspólnotowy sąd patentowy, a także by dalej poprawiać ochronę i egzekwowanie praw 

własności intelektualnej, w tym zapewniać stosowne wsparcie dla zarządzania prawami 

własności intelektualnej w MŚP, tak by wzmacniać konkurencyjność europejskich 

przedsiębiorstw;

36. PODKREŚLA potrzebę zwiększenia skuteczności polityk dotyczących innowacji i badań 

dzięki lepszej koordynacji, skuteczniejszemu łączeniu zarządzania różnymi instrumentami 

wspierającymi innowacje i włączania ich do głównego nurtu polityki, a także znaczenie 

łączenia polityk dotyczących badań i innowacji oraz przyspieszania procedur płatności, które 

powinny zachęcić MŚP do udziału w programie ramowym na rzecz konkurencyjności i 

innowacji9, siódmym programie ramowym Wspólnoty Europejskiej w zakresie badań, 

rozwoju technologicznego i demonstracji10 oraz funduszach strukturalnych, uwzględniając 

fakt, że konieczna jest lepsza koordynacja na szczeblu Wspólnoty, państw członkowskich i 

regionów;

37. PODKREŚLA znaczenie inwestowania w innowacyjne sektory i przedsiębiorstwa, w tym 

dbania o potencjał innowacyjny MŚP. UZNAJE potencjał klastrów i sieci innowacji w 

stymulowaniu wzrostu przedsiębiorstw. WZYWA Komisję i państwa członkowskie, by 

ulepszyły i uprościły swoje poparcie dla innowacji, w tym innowacji innych niż 

technologiczne, w szczególności w przypadku MŚP, a także by wpisały to poparcie w główny 

nurt polityki;

  
9 Decyzja nr 1639/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 2006 r. 

ustanawiająca Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji (2007–2013) (Dz.U. L 
310 z 9.11.2006, s. 15).

10 Decyzja nr 1982/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. 
dotycząca siódmego programu ramowego Wspólnoty Europejskiej w zakresie badań, rozwoju 
technologicznego i demonstracji (2007–2013) (Dz.U. L 412 z 30.12.2006, s. 1).
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38. JEST ZDANIA, że instrumenty finansowe i partnerstwa publiczno-prywatne wspierane 
programami wspólnotowymi odgrywają istotną rolę, lecz że również ważne jest zapewnianie, 
by ogólne ramowe warunki gospodarcze dawały właściwy dostęp do finansowania innowacji 
i do kapitału wysokiego ryzyka, w szczególności kapitału venture;

39. UZNAJE znaczenie dla konkurencyjności kluczowych technologii wspomagających11

i potrzebę wzmocnienia zdolności przemysłowych i innowacyjnych, w tym wspólne 
planowanie12 najważniejszych projektów demonstracyjnych, zwiększanie transferu 
technologii, w szczególności w przypadku MŚP, zwiększanie standaryzacji, zapewnianie 
dostępności odpowiedniej edukacji na szczeblu wyższym i szkoleń, a także ulepszania 
warunków ramowych stosowania tych technologii do radzenia sobie z wyzwaniami 
społecznymi;

40. UZNAJE wkład inicjatywy rynków pionierskich w ułatwianie pojawiania się nowych rynków 
i WZYWA Komisję, by w 2011 roku oceniła inicjatywę rynków pionierskich i na tej 
podstawie rozważyła potrzebę dalszego rozszerzania tej inicjatywy;

41. Promowanie inwestycji w doskonałe badania i wiedzę oraz ułatwianie prowadzenia badań 
opartych na innowacjach są kluczowymi elementami nowej europejskiej strategii na rzecz 
wzrostu gospodarczego i zatrudnienia, w której badania i innowacje lepiej odpowiadają 
wyzwaniom społecznym. W tym kontekście konieczna jest realizacja wizji europejskiej 
przestrzeni badawczej, w tym skuteczne zarządzanie, oraz realizacja celu europejskiego planu 
innowacji. Osiąganie systemowych i stałych interakcji między edukacją stopnia wyższego, 
badaniami i innowacjami (trójkąt wiedzy) ma kluczowe znaczenie dla poprawy wpływu 
inwestycji w wiedzę i powinno zostać odzwierciedlone w przyszłych strukturach zarządzania 
i realizacji programów13;

  
11 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu 

Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: „Przygotowanie się na przyszłość: 
opracowanie wspólnej strategii w dziedzinie kluczowych technologii wspomagających 
w UE” (dok. 13000/09 z 7 października 2009 r.).

12 por. konkluzje Rady w sprawie wspólnego planowania badań naukowych w Europie 
w odpowiedzi na ważne wyzwania społeczne, dok. 16775/08 z 3 grudnia 2008 r.

13 Projekt konkluzji Rady w sprawie priorytetów badań europejskich i innowacji opartych na 
badaniach w strategii na okres po roku 2010; Projekt rezolucji Rady w sprawie lepszego 
zarządzania europejską przestrzenią badawczą (EPB); projekt konkluzji Rady w sprawie 
przyszłości badań, innowacji i infrastruktur dotyczących technologii informacyjno–
komunikacyjnych.
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42. WSPIERA rolę EIT w promowaniu europejskich innowacji dzięki doskonałości w trójkącie 

wiedzy i promuje wzorce i najlepsze praktyki dotyczące nowych sposób w zakresie wzorców 

biznesowych i zarządzania wiedzą stosowanych w pierwszych wspólnotach wiedzy 

i innowacji.

MŚP jako główna siła gospodarki europejskiej

43. Priorytetowe znaczenie ma wdrożenie programu Small Business Act zarówno na szczeblu UE, 

jak i krajowym. Środki zawarte w trzech priorytetach przedstawionych w planie działania 

dotyczącym programu Small Business Act (czyli ułatwienie dostępu do finansowania, 

ustanowienie środowiska regulacyjnego wychodzącego naprzeciw potrzebom MŚP 

i ułatwienie dostępu do rynku)14 powinny zostać zrealizowane. Długoterminowa perspektywa 

ma kluczowe znaczenie dla polityki dotyczącej MŚP, która ma wesprzeć wzrost i 

konkurencyjność;

44. JEST ZDANIA, że by przyspieszyć ożywienie gospodarcze, należy nadal priorytetowo 

traktować zmniejszanie liczby opóźnionych płatności i właściwy dostęp do finansowania 

MŚP, gdyż jest to wciąż problemem dla MŚP w większości państw członkowskich;

45. WZYWA Komisję, Europejski Bank Inwestycyjny, Europejski Fundusz Inwestycyjny 

i państwa członkowskie, by promowały i usprawniały istniejące instrumenty finansowe, które 

skutecznie wspierają wzrost i innowacyjność MŚP, w szczególności podczas przechodzenia 

do gospodarki wydajnej ekologicznie;

46. PODKREŚLA znaczenie włączenia zasady „najpierw myśl na małą skalę” do tworzenia 

polityki na wszystkich szczeblach, w tym dzięki stosowaniu testu MŚP w zakresie oceny 

skutków regulacji, by ulepszyć i ułatwić środowisko regulacyjne MŚP i zmniejszyć koszty 

rozpoczynania działalności gospodarczej;

  
14 Plan działania Rady dotyczący programu Small Business Act: „Przełożyć zamiary na 

działania” (DS. 1069/08 z 7 listopada 2008 r.).
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47. PODKREŚLA, że MŚP, by mogły wzrastać i działać w całej UE jak w przypadku swoich 

rynków krajowych, powinny pełniej korzystać z korzyści wynikających z funkcjonowania 

rynku wewnętrznego; na przykład dzięki dostępowi do zamówień publicznych i standaryzacji, 

czy usunięciu zbędnych barier utrudniających MŚP dostęp do kontraktów publicznych;

powinny również być zachęcane do wchodzenia na rynki państw trzecich i wspierane

w takich działaniach;

48. UZNAJE, że wyzwolenie potencjału przedsiębiorczości jest kluczowe dla tworzenia miejsc 

pracy i długoterminowego wzrostu;

49. PODKREŚLA, że promowanie przedsiębiorczości kobiet ma podstawowe znaczenie dla 

osiągnięcia silnej i zrównoważonej gospodarki. Podstawowe znaczenie ma zatem włączenie 

wymiaru przedsiębiorczości do polityk dotyczących biznesu, w tym uwzględnianie potrzeb 

grup słabiej reprezentowanych, w szczególności kobiet;

50. WZYWA Komisję i państwa członkowskie, by promowały wśród wszystkich obywateli 

przedsiębiorczość jako ewentualną ścieżkę zawodową, z uwagi na fakt, że wyzwania 

demograficzne tworzą możliwości dla nowych przedsiębiorstw i przedsiębiorców w różnym 

wieku w sektorach wzrostowych, takich jak sektor usługowy, oraz możliwości transferu 

biznesu w wielu branżach. UZNAJE, że państwa członkowskie powinny promować 

kreatywność i przedsiębiorczość jako kluczową kompetencję w edukacji każdego szczebla 

oraz w strategii uczenia się przez całe życie – jako bardzo istotne;

51. UZNAJE, że MŚP powinny mieć warunki ramowe promujące przechodzenie do gospodarki 

wydajnej ekologicznie;

52. PODKREŚLA potrzebę promowania w UE kultury, w której uczciwi przedsiębiorcy, którzy 

nie odnieśli sukcesu i zaczynają od nowa, dostają kolejną szansę, i w której nie są 

dyskryminowani z powodu wcześniejszej porażki.

________________


