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NÁVRHY

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku vyzýva Výbor pre rozpočet, aby ako gestorský 
výbor zaradil do správy, ktorú prijme, tieto návrhy:

1. zdôrazňuje, že objem VFR na roky 2021 – 2027 by sa nemal znížiť v porovnaní 
s úrovňami z roku 2020, a to ani v prípade brexitu, a že nové iniciatívy EÚ sa musia zladiť 
s novými a primeranými finančnými zdrojmi a mali by sa vybaviť spolurozhodovacím 
postupom; zdôrazňuje, že najmä dlhodobé politické priority Európskej únie, ako je 
podpora pracovných miest a rastu, dosiahnutie konkurencieschopného európskeho 
priemyslu orientovaného na budúcnosť a boj proti zmene klímy prostredníctvom prechodu 
na nízkouhlíkové hospodárstvo musia byť podporované prostredníctvom dostatočných 
zdrojov a mali by naďalej byť ústrednými oblasťami programu viacročného finančného 
rámca;

2. zdôrazňuje, že úplné dodržiavanie zásad právneho štátu je základným predpokladom 
riadneho finančného hospodárenia a účinného financovania zo strany EÚ; podporuje preto 
nový mechanizmus, ktorý by Komisii umožnil využiť účinné a primerané opatrenia v 
prípadoch rizika finančnej straty spôsobenej všeobecnými nedostatkami v oblasti 
právneho štátu v členskom štáte s osobitným zreteľom na riešenie korupcie na najvyšších 
miestach;

3. žiada jasnú metodiku vykazovania údajov na základe stálych cien;

4. pripomína, že politiky a projekty financovania by mali byť v súlade s cieľmi v oblasti 
klímy a energetiky a so záväzkami prijatými v rámci Parížskej dohody; požaduje zvýšenie 
záväzkov na ciele v oblasti klímy na úroveň 30 % výdavkov súvisiacich s klímou v 
nasledujúcom VFR na roky 2021 – 2027 s cieľom uľahčiť a zabezpečiť prechod na 
hospodárstvo s čistým nulovým obsahom uhlíka v roku 2050;

5. opakuje výzvu Parlamentu, aby sa zvýšil celkový rozpočet programu Horizont Európa 
v konštantných cenách najmenej na 120 miliárd EUR, aby bol schopný primerane 
reagovať na spoločenské výzvy, zabezpečiť celosvetovú konkurencieschopnosť Európy, 
blahobyt ľudí a vedecké a priemyselné vedenie, ako aj pomôcť pri dosahovaní cieľov 
stanovených v cieľoch trvalo udržateľného rozvoja a v Parížskej dohode; zdôrazňuje, že je 
potrebné, aby sa investície Horizontu Európa sústredili na výskum, vývoj a uvedenie 
technologických a netechnologických riešení do spoločnosti, ktorými sa riešia naliehavé 
spoločenské výzvy, ako je boj proti zmene klímy, prechod na udržateľnú energiu z 
obnoviteľných zdrojov, obehové hospodárstvo efektívne využívajúce energiu a zdroje bez 
toxických látok, udržateľné potravinárske a poľnohospodárske postupy a cenovo dostupná 
zdravotná starostlivosť a zdravotníctvo; víta možnosť presunu finančných prostriedkov 
pridelených programom medzi fondmi, ktorá sa stanovuje v nariadení o spoločných 
ustanoveniach a vyzýva všetky územia, aby rozvíjali svoj výskumný potenciál; domnieva 
sa, že by sa mali ďalej rozvíjať vhodné podmienky a mechanizmy na uskutočnenie 
takýchto presunov s cieľom zabezpečiť kompatibilitu so štrukturálnymi fondmi a vyhnúť 
sa dvojitému auditu; zdôrazňuje, že finančná podpora z Horizontu Európa by sa mala pre 
príjemcov sprístupniť prostredníctvom rýchleho a menej administratívneho procesu zdola 
nahor a poskytovania služieb technickej pomoci, ktorými sa príjemcovia nasmerujú na tie 
najvhodnejšie fondy; ďalej sa domnieva, že by sa mali podporovať synergie s ďalšími 
programami a nástrojmi financovania v snahe o maximálne administratívne 
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zjednodušenie;

6. je presvedčený, že najmä vzhľadom na úroveň ambícií zvýšiť flexibilitu programu 
Horizont Európa, by sa mali výdavkové priority každého programu stanoviť v právnych 
predpisoch upravujúcich rámcový program, a nie v dohode o VFR;

7. podporuje 3,5 miliardy EUR určených na program InvestEU; dôrazne však upozorňuje, že 
tento rozpočet by sa nemal zobrať z finančných prostriedkov programu Horizont, ale mal 
by byť jeho doplnkom; domnieva sa, že okno výskumu, inovácií a digitalizácie programu 
InvestEU by sa malo riadiť rovnakými pravidlami ako úspešný nástroj InnovFin, 
uplatňovať všetky základné kritériá a pokrývať tranžu s najvyšším rizikom;

8. víta sumu pridelenú na energetické a digitálne zložky Nástroja na prepájanie Európy 
(NPE), ktorého cieľom je doplniť chýbajúce prepojenia v európskej energetickej a 
digitálnej základni tým, že podporí rozvoj vysoko výkonných, udržateľných a účinne 
prepojených transeurópskych sietí v oblastiach energetických a digitálnych služieb, a to v 
úplnom súlade s dlhodobými cieľmi EÚ v oblasti energetiky a klímy; v súlade s 
preskúmaním NPE v polovici obdobia sa domnieva, že NPE by mal byť v otázke synergií 
ambicióznejší, najmä s cieľom lepšie využívať synergie medzi dopravnou, digitálnou a 
energetickou infraštruktúrou; pripomína, že prechod na nízkouhlíkový systém je 
ústredným bodom NPE;

9. zdôrazňuje účinnosť štruktúry centralizovaného riadenia, ktoré bolo zavedené nariadením 
o NPE; konštatuje, že presunutie časti Kohézneho fondu na NPE bolo veľmi úspešné a že 
vzhľadom na spokojnosť dotknutých členských štátov je možné, aby bol tento nástroj 
súčasťou aj budúceho VFR; navrhuje preto, aby sa rozpočtové prostriedky vo výške 20 
miliárd EUR z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) pridelili pre NPE, pričom 
sa stanovia tie isté pravidlá riadenia ako pravidlá uplatňované na prevedenie 
zodpovednosti za riadenie financovania Kohézneho fondu; domnieva sa, že vzhľadom na 
veľký rozdiel medzi dostupnými finančnými prostriedkami a tým, čo je potrebné, by sa 
týmto krokom zabezpečilo, že projekty TEN-E v Európe dosiahnu významný pokrok;

10. vo všeobecnosti víta návrh Komisie vyčleniť 16 miliárd EUR na nový európsky vesmírny 
program; požaduje však mierne zvýšenie celkového rozpočtu programu; pokiaľ ide o 
zložky programu, zdôrazňuje potrebu ambicióznejšieho finančného krytia určeného pre 
SSA a GOVSATCOM, pričom sa zachová alebo mierne zvýši rozpočet vyhradený pre 
zložky programov Copernicus a Galileo; zdôrazňuje, že je mimoriadne dôležité zaručiť 
kontinuitu dvoch nosných komponentov, Galileo a Copernicus, a zabezpečiť fungovanie 
dvoch nových iniciatív, GOVSATCOM a SSA, ktoré sa zaoberajú narastajúcim 
problémom bezpečnosti vesmírnej infraštruktúry a bezpečnosti satelitnej komunikácie;

11. víta skutočnosť, že aspoň 9,194 miliardy EUR je vyčlenených na program Digitálna 
Európa, ktorým sa budú budovať digitálne kapacity Únie, najmä pre umelú inteligenciu, 
kybernetickú bezpečnosť a vysokovýkonné výpočtové techniky, a súčasne sa posilní 
digitálna transformácia hospodárstva a spoločnosti prostredníctvom podpory digitálnych 
zručností; zdôrazňuje dôležitosť úzkej koordinácie s Horizontom Európa, NPE a EŠIF;

12. trvá na tom, že je potrebné primerane financovať program opatrení EÚ na zlepšenie 
konkurencieschopnosti podnikov s osobitným dôrazom na malé a stredné podniky (MSP); 
poznamenáva, že program zameraný na MSP by mal dopĺňať ostatné programy EÚ a mal 
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by sa opierať aj o rozsiahle skúsenosti z predchádzajúceho programu (COSME) s cieľom 
posilniť prístup na trhy v rámci Únie i mimo nej, zlepšiť rámcové podmienky pre podniky 
a konkurencieschopnosť podnikov a podporiť podnikanie a podnikateľskú kultúru;

13. domnieva sa, že v rámci energetického odvetvia by sa mal klásť väčší dôraz na 
energetickú bezpečnosť, energetickú účinnosť, posilnenie využívania obnoviteľných 
zdrojov energie, prepojenie odvetví, inteligentnú a modernú infraštruktúru, posilnenie 
postavenia spotrebiteľov a fungujúci trh s energiou s väčším cezhraničným obchodom a 
spoluprácou; považuje za podstatné, aby sa do roku 2030 dosiahol cieľ prepojenia 
elektrických sietí aspoň na úrovni 15 %; zdôrazňuje, že ďalší viacročný finančný rámec by 
sa mal zamerať na dosiahnutie cieľov energetickej únie; zdôrazňuje, že budúci VFR by sa 
mal zamerať na zabezpečenie dekarbonizácie európskeho hospodárstva s cieľom splniť 
ciele energetickej únie, ciele EÚ v oblasti klímy a ciele trvalo udržateľného rozvoja v 
prospech EÚ a všetkých jej občanov, a najmä podporiť zraniteľné domácnosti s nízkymi 
príjmami, ktoré sú vystavené riziku energetickej chudoby, aby sa stali energeticky 
účinnými;

14. zdôrazňuje význam jadrovej bezpečnosti a poukazuje na potrebu navýšiť sumu vyčlenenú 
na Program pomoci na vyraďovanie jadrovej elektrárne Ignalina v Litve z prevádzky z 
552 miliónov EUR na 780 miliónov EUR s cieľom poskytnúť Litve primeranú pomoc pri 
riešení technologickej výzvy demontáže grafitových aktívnych zón reaktora 
černobyľského typu, ako aj predchádzať rádiologickým rizikám a ďalej znižovať 
nebezpečenstvo pre občanov EÚ;

15. vyjadruje hlboké poľutovanie nad tým, že sa v návrhu nového viacročného finančného 
rámca (VFR) nezohľadnila jeho výzva na to, aby bol v rámci nového VFR vytvorený fond 
pre spravodlivý prechod regiónov s veľkými nárokmi na uhlie a uhlík; opätovne vyzýva 
na to, aby sa na úrovni Únie vytvoril fond pre spravodlivý energetický prechod s 
celkovým rozpočtom 5 miliárd EUR na podporu regiónov s vysokým podielom 
pracovníkov v sektoroch závislých od uhlia a uhlíka a v spoločenstvách, ktoré sú 
nepriaznivo ovplyvnené týmto prechodom; ďalej zdôrazňuje, že v rámci tohto fondu by sa 
mali zabezpečiť dostatočné zdroje na rozvoj inkluzívnych, miestnych a spravodlivých 
stratégií prechodu a na riešenie spoločenských, sociálno-ekonomických a 
environmentálnych vplyvov, ako aj rekonverzia lokalít a vytváranie dôstojných a 
udržateľných pracovných miest spolu s rekvalifikáciu a zvyšovaním kvalifikácie v čistých 
procesoch a technológiách založených na obnoviteľných zdrojoch energie a energeticky 
účinných riešeniach;

16. zdôrazňuje potrebu zachovať primeraný a jasný rozpočet vo výške 13 miliárd EUR pre 
Európsky obranný fond v záujme podpory rastu a konkurencieschopnosti európskeho 
obranného priemyslu;

17. požaduje primerané financovanie agentúr v rámci pôsobnosti výboru ITRE, aby sa 
zabezpečila ich schopnosť adekvátne plniť ich stále narastajúci počet úloh;

18. žiada včasné prijatie VFR a súvisiacich právnych základov s cieľom zabezpečiť 
bezproblémový prechod z jedného programu na druhý a predísť oneskorenému 
vykonávaniu;

19. zdôrazňuje potrebu právne záväzného a povinného preskúmania VFR v polovici obdobia; 
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domnieva sa, že by sa malo zabezpečiť zapojenie Parlamentu do každej revízie VFR;

20. poznamenáva, že preskúmanie/revízia VFR v polovici obdobia, kde je posudzované 
obdobie 2021 – 2027, je kľúčovým prvkom riadenia výdavkov EÚ s cieľom posúdiť, ako 
investičné programy plnia stanovené ciele a zámery a či vykazujú primeranú absorpčnú 
kapacitu a vytvárajú pridanú hodnotu EÚ; zdôrazňuje, že preskúmanie/revízia v polovici 
obdobia je príležitosťou na ďalšie zjednodušenie počas celého cyklu vykonávania;

21. poznamenáva, že v ďalšom VFR sa bude musieť zvážiť odchod Spojeného kráľovstva z 
EÚ a jeho dôsledky pre rozpočet EÚ; vyjadruje želanie, aby programy EÚ v rámci 
pôsobnosti výboru ITRE mohli nerušene pokračovať; v tejto súvislosti víta návrhy 
Komisie týkajúce sa modernizácie existujúcich a zavádzania nových vlastných zdrojov, 
ako aj odstránenia rabatov a zvýšenia stropu vlastných zdrojov.
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