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NÁVRHY 

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku vyzýva Výbor pre rozpočet, aby ako gestorský 

výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy: 

1. zamieta Radou navrhované zníženie viazaných rozpočtových prostriedkov o 4,5 % a 

platobných rozpočtových prostriedkov o 1,4 % v rozpočtových riadkoch súvisiacich s 

priemyslom, výskumom a energetikou v okruhu 1a rozpočtu Únie na rok 2018 v 

porovnaní s návrhom Komisie; berie na vedomie zvýšenie viazaných rozpočtových 

prostriedkov o 5,5 % a platobných rozpočtových prostriedkov o 5,3 % v rozpočtových 

riadkoch súvisiacich s priemyslom, výskumom a energetikou v rámci okruhu 1a rozpočtu 

Únie na rok 2018 v porovnaní s rokom 2017; víta zameranie rozpočtu na rok 2018, podľa 

návrhu Komisie, na úspech mladých generácií a vytváranie stabilných a vysokokvalitných 

pracovných miest; berie na vedomie, že podľa návrhu Komisie má byť miera podpory 

mladých výskumných pracovníkov ešte vyššia; v tejto súvislosti odmieta škrty Rady, 

pokiaľ ide o finančné prostriedky na podnikateľské programy, ktoré poskytuje EIT; 

2. vyjadruje hlboké poľutovanie nad výraznými škrtmi Rady vo viazaných rozpočtových 

prostriedkov o 0,5 miliardy EUR a v platobných rozpočtových prostriedkov o 120 

miliónov EUR v spoločnom strategickom rámci pre výskum a inováciu, čo bude mať 

veľmi negatívny vplyv na program Horizont 2020; konštatuje, že tieto škrty sa navrhujú 

napriek tomu, že chýbajú investície do výskumu a vývoja vo výške približne 150 miliárd 

EUR ročne; chce preto úplne zrušiť škrty, ktoré navrhuje Rada; je znepokojený tým, že 

nedostatočné financovanie programu Horizont 2020 viedlo k nízkej miere úspešnosti 

žiadostí; vyzýva Komisiu, aby rešpektovala rozdelenie rozpočtu programu Horizont 2020, 

ako sa uvádza v prílohe II k nariadeniu (EÚ) č. 1291/2013; 

3. požaduje obnovenie pôvodného ročného profilu rozpočtových riadkov programu Horizont 

2020 a NPE, v ktorých došlo k škrtom z dôvodu potreby financovania záručného fondu 

EFSI, a to aj využitím všetkých dostupných finančných prostriedkov v rámci platného 

nariadenia o VFR; pripomína, že počas rokovaní o EFSI Parlament vyzval na čo najväčšie 

zníženie negatívneho vplyvu na tieto dva programy;  je znepokojený tým, že navrhnuté 

predĺženie EFSI môže opäť oslabiť programy Horizont 2020 a NPE; 

4. pripomína, že ciele energetickej únie a európske ciele v oblasti klímy patria medzi hlavné 

súčasné legislatívne priority; vyzýva Komisiu, aby poskytla potrebné finančné prostriedky 

na investície v tejto oblasti; domnieva sa, že by sa mali zabezpečiť potrebné finančné 

prostriedky na časť Nástroja na prepájanie Európy o energetike (NPE – Energetika),  v 

záujme prehĺbenia integrovaného energetického trhu Únie, a je znepokojený škrtmi, ktoré 

navrhuje Rada v záväzkoch aj platbách NPE – Energetika; 

5. zdôrazňuje, že ak sa má dosiahnuť podpora digitálnej integrácie hospodárstva Únie, 

verejného sektora a občanov Únie, musia sa splniť ciele jednotného digitálneho trhu, 

pričom v tejto súvislosti sú dôležité legislatívne iniciatívy, ako je WIFI4EU; vyzýva 

Komisiu, aby na príslušné rozpočtové riadky vyčlenila dostatočné finančné prostriedky a 

aby zachovala svoje investičné záväzky pre program WiFi4EU na obdobie 2017 až 2020; 

6. trvá na tom, že Agentúre pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky 

(ACER) sa musia poskytnúť dostatočné finančné a ľudské zdroje, aby si mohla plniť 
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úlohy súvisiace s rozšírením jej mandátu; konštatuje tiež, že finančné zdroje a počet 

dodatočných pracovných miest pre Agentúru pre európsky GNSS, ktorá má plniť svoj 

mandát a podporovať riadne a efektívne budúce riadenie systému Galileo, ako aj pre 

Agentúru Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť a Európsky inovačný a 

technologický inštitút, sú aj naďalej nedostatočné na plnenie nových úloh, ktorými boli 

poverené podľa právnych predpisov Únie; 

7. uvedomuje si veľký význam rozpočtových riadkov pre Spoločenské výzvy a konkrétnejšie 

rozpočtového riadku na zlepšenie celoživotného zdravia a blahobytu z hľadiska 

zvyšovania životnej úrovne v Únii; nabáda Komisiu, aby na tieto účely zachovala 

dostatočné finančné prostriedky, a vyjadruje poľutovanie nad škrtmi, ktoré navrhuje Rada; 

8. zdôrazňuje, že MSP sú dôležitou súčasťou hospodárstva Únie, pretože poskytujú veľký 

počet pracovných miest v Únii, a považuje za potrebné vytvoriť podnikateľské prostredie 

priaznivé pre MSP a podporovať klastre a siete MSP; víta skutočnosť, že súčasťou návrhu 

Komisie je zvýšenie finančných prostriedkov na nástroj pre MSP a pokračovanie EFSI; 

berie však s veľkým znepokojením na vedomie škrty Komisie v programe COSME a 

škrty Rady v nástroji pre MSP, ktoré európskym podnikom vysielajú rozporuplný signál; 

9. berie na vedomie prípravnú akciu na obranu; zdôrazňuje však, že na takúto činnosť by 

mali byť poskytnuté nové zdroje vzhľadom na jej významný vplyv na rozpočet Únie; 

zdôrazňuje, že na okno výskumu je potrebné vyčleniť dodatočné finančné prostriedky v 

rámci VFR na obdobie po roku 2020; je znepokojený prednostným poskytnutím 

finančných prostriedkov v NPE - Energetika, aby boli prostriedky v rokoch 2019 – 2020 k 

dispozícii napríklad na obranu EÚ; 

10. berie na vedomie zvýšenie prostriedkov na programy pomoci pri vyraďovaní jadrových 

zariadení z prevádzky; uznáva potrebu finančnej pomoci pri vyraďovaní jadrových 

zariadení z prevádzky, vyjadruje však poľutovanie nad oneskoreniami v programoch; 

žiada Komisiu, aby vzhľadom na tieto oneskorenia pristúpila k rozumnému zvýšeniu 

prostriedkov založenému na náležitej analýze; 

11. zdôrazňuje, že ak si Únia nedokáže splniť svoje právne a politické záväzky, pokiaľ ide o 

platobné rozpočtové prostriedky, vážne to oslabí jej dôveryhodnosť a bude to mať 

negatívny vplyv na dôveru v schopnosť inštitúcií Únie plniť si svoju úlohu. 
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