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NÁVRHY

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku vyzývá Rozpočtový výbor jako příslušný výbor, aby 
do zprávy, kterou přijme, začlenil tyto návrhy: 

1. zdůrazňuje, že objem VFR na období 2021–2027 by neměl být nižší než v roce 2020, 
a to ani v případě brexitu, a že nové iniciativy EU musí odpovídat novým a dostatečným 
finančním zdrojům a musí být řešeny postupem spolurozhodování; zdůrazňuje, že zvláště 
dlouhodobé politické priority Evropské unie, jako je navýšení počtu pracovních míst a 
růst, dosažení konkurenceschopného evropského průmyslu zaměřeného na budoucnost 
a boj proti změně klimatu prostřednictvím přechodu na nízkouhlíkové hospodářství, je 
nutno podpořit pomocí dostatečných zdrojů a že by měly nadále zůstat ústředními 
oblastmi nového víceletého finančního rámce;

2. zdůrazňuje, že plné dodržování zásad právního státu je zásadním předpokladem řádného 
finančního řízení a účinného využívání finančních prostředků EU; proto podporuje nový 
mechanismus, který by Komisi umožnil využít účinná a vhodná opatření v případě rizika 
finanční ztráty způsobené obecnými nedostatky v oblasti právního státu v některém 
členském státě, a to se zvláštním ohledem na boj proti závažné korupci;

3. požaduje jasnou metodiku pro předkládání údajů na základě stálých cen;

4. připomíná, že politiky a projekty financování by měly být v souladu s cíli v oblasti 
klimatu a energetiky a se závazky přijatými v Pařížské dohodě; žádá, aby pro příští období 
VFR 2021-2027 byly navýšeny závazky týkající se cílů v oblasti klimatu na 30 % výdajů 
na oblast klimatu, aby tak byl usnadněn a zajištěn přechod na hospodářství s nulovými 
emisemi uhlíku v roce 2050;

5. znovu opakuje výzvu Parlamentu, aby se zvýšil celkový rozpočet programu Horizont 
Evropa nejméně na 120 miliard EUR ve stálých cenách, aby byl schopen náležitě reagovat 
na společenské výzvy, zajistit globální konkurenceschopnost Evropy, životní pohodu lidí 
a vedoucí postavení v oblasti vědy a průmyslu a napomoci dosažení cílů stanovených 
v cílech udržitelného rozvoje a Pařížské dohodě; zdůrazňuje, že investice programu 
Horizont Evropa musí být zaměřeny na výzkum, vývoj a zavádění technologických a 
netechnologických řešení, která se budou zabývat naléhavými společenskými výzvami, 
jako je boj proti změně klimatu a přechod na udržitelnou a obnovitelnou energii, oběhové 
hospodářství účinně využívající energii a zdroje a neprodukující toxické látky, udržitelné 
postupy produkce potravin a udržitelné zemědělské postupy a cenově dostupná zdravotní 
péče a lékařství; vítá možnost převodu finančních příspěvků na programy z jednoho fondu 
do jiného, která se stanovuje v nařízení o společných ustanoveních, a vybízí všechna 
území, aby rozvíjela svůj výzkumný potenciál; domnívá se, že by měly být dále 
rozpracovány příslušné podmínky a mechanismy na uskutečnění takových převodů 
s cílem zajistit slučitelnost se strukturálními fondy a vyhnout se dvojímu auditu; 
zdůrazňuje, že finanční podpora z programu Horizont Evropa by měla být příjemcům 
zpřístupněna prostřednictvím rychlého a méně administrativně náročného procesu 
vedeného zdola nahoru a poskytováním služeb technické pomoci, které budou příjemce 
směrovat k nejvhodnějším fondům; je dále přesvědčen, že je třeba podporovat součinnost 
s dalšími programy a finančními nástroji a zároveň usilovat o maximální administrativní 
zjednodušení;
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6. je přesvědčen o tom, že zejména s ohledem na ambice učinit program Horizont Evropa 
flexibilnějším, měly by být priority v oblasti výdajů každého programu stanoveny 
v právních předpisech upravujících rámcový program, nikoli v dohodě o VFR;

7. podporuje vyhrazení rozpočtu ve výši 3,5 miliardy EUR na program InvestEU; zdůrazňuje 
však, že tento rozpočet by neměl být vyňat z financování programu Horizont, ale mělo by 
se jednat o doplňující rozpočet; domnívá se, že okno výzkumu, inovací a digitalizace 
programu InvestEU by se mělo řídit stejnými pravidly jako úspěšný nástroj InnovFin, 
mělo by používat všechna související kritéria a krýt tranši s nejvyšším rizikem;

8. vítá částku přidělenou na energetické a digitální složky Nástroje pro propojení Evropy 
(CEF), jehož cílem je doplnit chybějící články do evropské energetické a digitální páteře 
díky tomu, že podpoří rozvoj vysoce výkonných, udržitelných a účinně propojených 
transevropských sítí v oblasti energetických a digitálních služeb, a to plně v souladu 
s dlouhodobými cíli EU v oblasti energetiky a klimatu; je přesvědčen, že Nástroj 
pro propojení Evropy by měl být ambicióznější ve věci součinnosti, jak je uvedeno v jeho 
přezkumu v polovině období a zejména by měl lépe využívat součinnosti mezi dopravní, 
digitální a energetickou infrastrukturou; připomíná, že přechod na nízkouhlíkový systém 
je ústředním prvkem nástroje CEF;

9. zdůrazňuje, že centralizovaná správní struktura zavedená nařízením o CEF je účinná; 
konstatuje, že převedení části Fondu soudržnosti na CEF bylo velmi úspěšné a že míra 
spokojenosti dotčených členských států umožňuje hájit pokračování tohoto mechanismu 
v příštím VFR; navrhuje proto, aby byla z Evropského fondu pro regionální rozvoj 
(EFRR) vyčleněna částka 20 miliard EUR ve prospěch nástroje CEF, přičemž se pro tento 
nástroj zavedou tatáž pravidla řízení jako pravidla uplatňovaná na převedení 
zodpovědnosti za řízení financování Fondu soudržnosti; má za to, že vzhledem ke značné 
nerovnováze mezi dostupnými prostředky a potřebami by tento návrh významným 
způsobem podpořil rozvoj projektů TEN-T v Evropě;

10. vítá obecně návrh Komise vyčlenit na nový evropský vesmírný program 16 miliard EUR; 
požaduje však mírné navýšení celkového rozpočtu programu; pokud jde o složky 
programu, zdůrazňuje potřebu ambicióznějšího finančního krytí pro získávání poznatků 
o situaci ve vesmíru (SSA) a družicovou komunikaci v rámci státní správy 
(GOVSATCOM) při současném zachování nebo mírném zvýšení rozpočtu vyčleněného 
pro složky Copernicus a Galileo; zdůrazňuje, že je nesmírně důležité zaručit kontinuitu 
dvou stěžejních složek, tj. Galileo a Copernicus, a zajistit fungování obou nových iniciativ 
GOVSATCOM a SSA, které se zabývají narůstajícím problémem bezpečnosti kosmické 
infrastruktury a bezpečnosti satelitní komunikace;

11. vítá skutečnost, že nejméně 9,194 miliard EUR je vyčleněno na program Digitální Evropa, 
který vybuduje digitální kapacity Unie, zejména pro oblast umělé inteligence, počítačové 
bezpečnosti a vysoce výkonné výpočetní techniky, a současně posílí digitální transformaci 
hospodářství a společnosti podporou digitálních dovedností; zdůrazňuje význam úzké 
koordinace s programem Horizont Evropa, s nástrojem CEF a s ESI fondy;

12. trvá na nutnosti přiměřeně financovat program pro opatření EU, která zlepší 
konkurenceschopnost podniků, se zvláštním důrazem na malé a střední podniky (MSP); 
konstatuje, že program zaměřený na malé a střední podniky by měl doplňovat ostatní 
programy EU a měl by se rovněž opírat o spolehlivé zkušenosti z předcházejícího 
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programu (COSME) s cílem posílit přístup na trhy v Unii i mimo ni, zlepšit rámcové 
podmínky pro podniky a konkurenceschopnost podniků a podpořit podnikání a 
podnikatelskou kulturu;

13. domnívá se, že v odvětví energetiky je třeba klást důraz na energetickou bezpečnost, 
energetickou účinnost, posílené využívání obnovitelných zdrojů energie, propojování 
odvětví, inteligentní a moderní infrastrukturu, posilování postavení spotřebitelů a 
fungující trh s energií s větším přeshraničním obchodem a spoluprací; domnívá se, že je 
nezbytné dosáhnout do roku 2030 cíle propojení elektrických sítí ve výši alespoň 15 %; 
zdůrazňuje, že příští víceletý finanční rámec by se měl zaměřit na dosažení cílů 
energetické unie; zdůrazňuje, že příští VFR by se měl zaměřit na zajištění dekarbonizace 
evropského hospodářství, aby bylo dosaženo cílů energetické unie, cílů EU v oblasti 
klimatu a cílů udržitelného rozvoje ku prospěchu EU a všech jejích občanů, a zejména by 
měl podpořit zranitelné domácnosti s nízkým příjmem, které jsou ohroženy energetickou 
chudobou, v tom, aby začaly využívat energii účinně;

14. zdůrazňuje význam jaderné bezpečnosti a zdůrazňuje, že je třeba zvýšit částku vyčleněnou 
na program podpory vyřazování z provozu jaderné elektrárny Ignalina v Litvě 
z 552 milionů EUR na 780 milionů EUR, aby byla Litvě poskytnuta odpovídající pomoc 
při řešení technologického problému, jaký představuje demontáž grafitového jádra 
reaktoru černobylského typu, a aby se zabránilo radiačním rizikům a dále se snížilo 
nebezpečí jaderného ohrožení občanů EU;

15. vyjadřuje hluboké politování nad tím, že v návrhu nového víceletého finančního rámce 
(VFR) nebyla zohledněna jeho výzva k vytvoření fondu pro spravedlivý přechod 
v regionech s vysokou spotřebou uhlí a vysokouhlíkových regionech v rámci nového 
VFR; znovu opakuje svou výzvu vytvořit na úrovni Unie fond pro spravedlivou 
transformaci energetiky s celkovým rozpočtem ve výši 5 miliard EUR na podporu regionů 
s vysokým podílem pracovníků v odvětvích závislých na uhlí a uhlíku a v komunitách, 
které jsou tímto přechodem nepříznivě ovlivněny; dále zdůrazňuje, že v rámci tohoto 
fondu by měly být zajištěny dostatečné zdroje na rozvoj inkluzivních, místních 
a spravedlivých strategií transformace a na řešení společenských, socioekonomických 
a environmentálních dopadů spolu s přeměnou lokalit a vytváření důstojných 
a udržitelných pracovních míst, jakož i na rekvalifikaci a zvyšování kvalifikace v čistých 
procesech a technologiích založených na obnovitelných zdrojích energie nebo 
na energeticky účinných řešeních;

16. zdůrazňuje nutnost zachovat přiměřený a jasný rozpočet ve výši 13 miliard pro Evropský 
obranný fond s cílem podpořit růst a konkurenceschopnost evropského obranného 
průmyslu;

17. vyzývá k odpovídajícímu financování agentur, které spadají do působnosti Výboru pro 
průmysl, výzkum a energetiku, aby se zajistilo, že budou schopny adekvátně plnit své 
stále náročnější cíle;

18. vyzývá k včasnému přijetí VFR a souvisejících právních základů s cílem zajistit 
bezproblémový přechod z jednoho programu na druhý a zabránit zpoždění při provádění;

19. zdůrazňuje potřebu právně závazného a povinného přezkumu VFR v polovině období; 
domnívá se, že při každém přezkumu VFR by mělo být zajištěno zapojení Parlamentu;
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20. bere na vědomí, že přezkum/revize v polovině období týkající se VFR na období 2021-
2027 je klíčovým prvkem řízení výdajů EU, aby bylo možné posoudit, zda investiční 
programy dosahují stanovených cílových hodnot, vykazují dostatečnou absorpční kapacitu 
a vytvářejí přidanou hodnotu EU; zdůrazňuje, že přezkum/revize v polovině období je 
příležitostí k dalšímu zjednodušení v průběhu celého cyklu provádění;

21. konstatuje, že příští VFR bude muset vzít v úvahu odchod Spojeného království z EU 
a jeho důsledky pro rozpočet EU; vyjadřuje přání, aby programy EU spadající do 
působnosti Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku mohly nerušeně pokračovat; 
v tomto ohledu vítá návrhy Komise týkající se modernizace stávajících a zavedení 
nových vlastních zdrojů, jakož i zrušení slev a zvýšení stropu vlastních zdrojů.
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