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NÁVRHY 

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku vyzývá Rozpočtový výbor jako příslušný výbor, aby 

do návrhu usnesení, který přijme, začlenil tyto návrhy: 

1. zamítá Radou navrhované snížení prostředků na závazky o 3,61 % a prostředků na 

platby o 0,22 % u rozpočtových položek týkajících se oblasti působnosti výboru ITRE 

v rámci okruhu 1a rozpočtu Unie na rok 2019 ve srovnání s návrhem Komise; bere na 

vědomí, že prostředky na závazky se zvýšily o 3,9 % a prostředky na platby o 1,8 % 

u rozpočtových položek týkajících se oblasti působnosti výboru ITRE v rámci okruhu 

1a rozpočtu Unie na rok 2018 ve srovnání s návrhem Komise; vítá zaměření rozpočtu 

na rok 2019 na růst, inovace, konkurenceschopnost, digitalizaci, udržitelnost, změnu 

klimatu, přechod na ekonomiku s vysokou energetickou účinností založenou na 

obnovitelných zdrojích v souladu s Pařížskou dohodou a úspěch mladých výzkumných 

pracovníků a pracovnic a podnikatelů a podnikatelek; 

2. zastává názor, že výzkum, MSP a konkurenceschopnost budou mít nadále rozhodující 

přínos pro tvorbu pracovních míst a růst v celé Unii; soudí, že na úspěšné programy 

Horizont 2020 a Cosme by měl být v roce 2019 vyčleněn dostatečný rozpočet, aby bylo 

zajištěno jejich pokračování; 

3. zdůrazňuje, že je nutno rozvíjet vůdčí úlohu v inovacích a v průlomových 

technologiích; lituje proto výrazných škrtů ve výši 0,3 mld. EUR v prostředcích na 

závazky a 18 mil. EUR v prostředcích na platby, které Rada provedla v společném 

strategickém rámci pro výzkum a inovace s převážně negativním dopadem na program 

Horizont 2020, a zejména lituje škrtů v příslušných rozpočtových položkách, jako je 

Posílení výzkumu v oblasti budoucích a vznikajících technologií a Posílení evropských 

výzkumných infrastruktur, jejichž účelem je zvyšovat životní standard, zlepšit přístup 

ke znalostem a podporovat sociální a hospodářský rozvoj; konstatuje, že pokud jde 

o program Horizont 2020, došlo v souhrnném rozpočtu na rok 2019 předloženém 

Komisí ke zvýšení prostředků na závazky o 8,5 %; připomíná, jak značně je program 

Horizont 2020 podfinancován ve VFR na období 2014–2020, důsledkem čehož byla 

nižší míra úspěšnosti žádostí než v předchozím období VFR (11,6 % a u některých 

programů dokonce jen 3 %), což znamená, že financování z Unie dostává méně vysoce 

kvalitních projektů v oblasti výzkumu a inovací; opakuje proto, jak hluboce je 

znepokojen neambiciózní výší financování programu Horizont Evropa, kterou navrhla 

Komise pro příští VFR, a má v úmyslu zabezpečit při nadcházejících jednáních o VFR 

na období 2021–2028 pro tento program naprosté minimum ve výši 120 miliard EUR, 

přičemž podtrhuje svůj postoj, že po uzavření Pařížské dohody musí být výdaje na 

klimatickou politiku oproti současnému VFR výrazně navýšeny; 

4. zastává názor, že rozpočet EU na rok 2019 by měl sloužit k podpoře všech nástrojů na 

snižování nezaměstnanosti mladých, zejména v regionech EU, které ekonomicky 

zaostávají, a měl by se přitom zaměřovat na podporu podnikání a digitálních 

dovedností; 

5. je si vědom důležitosti a úspěchu Evropského fondu pro strategické investice (EFSI); 

vyjadřuje politování nad tím, že s cílem získat dodatečné finanční prostředky pro fond 

EFSI bylo nutné snížit prostředky pro Horizont 2020; zdůrazňuje, že ze souhrnného 
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rozpočtu Unie by neměly být financovány nové iniciativy na úkor stávajících programů 

a politik Unie; hodlá dodržet to, k čemu se Parlament zavázal během jednání o EFSI, 

a to co nejvíce snížit dopad na tento program a zvýšit v takto postižených položkách 

prostředky na rok 2019; 

6. připomíná, že je důležité podporovat rozsáhlou součinnost mezi Nástrojem pro 

propojení Evropy pro dopravu a Nástrojem pro propojení Evropy pro digitální oblast, 

aby se tak maximalizoval finanční pákový efekt u projektů zaměřených na podporu 

digitalizace koridorů TEN-T; 

7. poukazuje na důležitost dokončení energetické unie, přičemž současně musí být plněny 

evropské cíle v oblasti klimatu tím, že bude naplňována Pařížská dohoda a plněny cíle 

udržitelnosti OSN; upozorňuje na to, že Evropský parlament ve své zprávě o urychlení 

inovací v oblasti čisté energie (2017/2084(INI)) požaduje větší soulad mezi závazky, 

které Unie přijala v rámci Pařížské dohody, a jejím financováním pěti vzájemně se 

podporujících dimenzí energetické unie; v této souvislosti připomíná přijatou zásadu 

„energetická účinnost na prvním místě“ a také cíl, aby se Unie stala jedničkou 

v obnovitelných zdrojích energie; naléhavě žádá Komisi, aby poskytla potřebné finanční 

prostředky na investice v těchto oblastech a na udržitelný rozvoj a aby také řešila 

problém energetické chudoby a spravedlivé transformace s cílem zaručit rovné 

podmínky pro průmysl při přechodu k čistějším výrobním postupům, aby bylo do roku 

2050 dosaženo zcela bezuhlíkové ekonomiky; v tomto směru vítá odhady Komise, že 

výdaje na oblast klimatu budou tvořit 20,1 % rozpočtu na rok 2019, nicméně opakuje, 

že s tímto návrhem bude z rozpočtu Unie na období 2014–2020 vynaloženo na politiku 

v oblasti klimatu pouze 19,3 %; domnívá se, že k dosažení těchto cílů je nutné zachovat 

v Nástroji pro propojení Evropy dostatek prostředků; je znepokojen výraznými škrty, 

které Komise provedla v závazcích a platbách energetické sekce Nástroje pro propojení 

Evropy; 

8. je si vědom velkého významu rozpočtových položek pro společenské výzvy, 

konkrétněji rozpočtové položky pro zlepšování celoživotního zdraví a dobrých 

životních podmínek, jež má za cíl zvýšit v Unii životní úroveň; nabádá Komisi, aby pro 

tyto účely zachovala dostatečné financování, a hluboce lituje škrtů, které navrhuje Rada; 

9. poukazuje na to, že je velmi důležité dosáhnout cílů digitálního jednotného trhu s cílem 

prohloubit digitalizaci Unie a digitální inkluzi evropské ekonomiky, veřejného sektoru 

a občanů; v této souvislosti si uvědomuje, jak důležité jsou iniciativy typu WIFI4EU; 

lituje, že Rada provedla v této iniciativě škrty; 

10. zdůrazňuje, že malé a střední podniky jsou velmi důležitou součástí evropského 

hospodářství, neboť v EU vytvářejí vysoký počet pracovních míst, a domnívá se, že je 

třeba vytvořit obchodní prostředí vstřícné k malým a středním podnikům a podporovat 

rozvoj klastrů a sítí těchto podniků; s obavami si však všímá škrtů, které Rada provedla 

v nástroji pro MSP, neboť tyto škrty vysílají evropským podnikům rozporuplné signály; 

11. bere na vědomí Evropský program rozvoje obranného průmyslu (EDIDP); zdůrazňuje, 

že na takovou činnost by měly být uvolněny nové zdroje, neboť se jedná o iniciativu, 

která má významný dopad na rozpočet Unie; je znepokojen škrty, které Rada provedla 

v Nástroji pro propojení Evropy a evropských vesmírných programech, jako je 

„Vedoucí postavení v kosmu“ a „Copernicus“, a to proto, aby získala prostředky na 
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financování EDIDP; finanční zdroje by totiž neměly být odváděny z civilních programů 

na programy v oblasti obrany; 

12. zdůrazňuje, že je zapotřebí provést reformu evropského odvětví mobility s cílem 

dosáhnout udržitelné, ekologické a konkurenceschopné dopravy v Unii, připravit 

evropský automobilový průmysl na budoucnost a dosáhnout cílů v oblasti klimatu; 

připomíná proto, že je nutné zajistit dostatečné financování programů, které přispívají 

k dosažení těchto cílů, jako je dopravní sekce Nástroje pro propojení Evropy a společný 

podnik Fuel Cells and Hydrogen 2 (FCH 2); je proto znepokojen škrty, které v těchto 

programech provedla Rada; 

13. připomíná důležitost dostatečných finančních a personálních zdrojů pro všechny 

agentury v působnosti výboru ITRE, aby bylo zajištěno, že budou s to řádně plnit své 

úkoly; zdůrazňuje, že 5% snižování stavu zaměstnanců a fond pracovních míst 

k převodu tímto souhrnným rozpočtem končí, a naléhavě žádá Komisi, aby se 

v budoucnu podobných kroků zdržela; trvá na tom, aby se v souladu s nárůstem úkolů 

příslušných agentur zvyšovaly i jejich zdroje; v tomto ohledu vítá zvýšení stavu 

zaměstnanců u agentur ENISA a GSA; se znepokojením však konstatuje, že tato 

zvýšení jsou nedostatečná, a rovněž vyzývá ke zvýšení počtu pracovníků agentury 

ACER, pokud mají tyto agentury plnit své úkoly, včetně náboru a udržení vysoce 

specializovaných odborníků a plánování budoucí úlohy a úkolů; 

14. zdůrazňuje, že vzhledem k tomu, že Spojené království prohlásilo, že přispěje do 

rozpočtů na rok 2019 a na rok 2020, jeho vystoupení z Unie nebude mít podle 

očekávání bezprostřední dopad na programy v působnosti výboru ITRE; 

15. zdůrazňuje, že pokud by Unie nedostála svým právním a politickým závazkům 

u prostředků na platby, vážně by to poškodilo její důvěryhodnost a mělo by to závažný 

negativní dopad na důvěru ve schopnost institucí Unie plnit svou úlohu, zdůrazňuje, že 

je to ještě zvýrazněno tím, že se Unie blíží ke konci současného VFR, a je proto třeba 

s prováděním víceletých programů rychle pokročit. 
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