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NÁVRHY

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku vyzývá Rozpočtový výbor jako věcně příslušný 
výbor, aby do návrhu usnesení, který přijme, začlenil tyto návrhy:

1. s politováním konstatuje, že přestože bylo v rámci příslušných programů podáno 
nadměrné množství žádostí a tyto programy by tak mohly snadno využít další 
prostředky, je rozpočet, který navrhla Komise, o 474,6 milionu EUR nižší než strop 
platný pro okruh 1a, 

2. staví se odmítavě ke škrtům ve výši 747,4 milionu EUR, které v okruhu 1a navrhla 
Komise, včetně 424,9 milionu EUR vyčleněných na společný strategický rámec 
pro výzkum a inovace, 28 milionů EUR vyčleněných na IKT v rámci Nástroje 
pro propojení Evropy a 20 milionů EUR vyčleněných na Program 
pro konkurenceschopnost podniků a malých a středních podniků COSME, a které 
s sebou nesou riziko, že dojde k podkopání snahy Unie o zajištění hospodářského růstu 
a vytváření pracovních míst;

3. domnívá se, že k vytvoření vazby na další víceletý finanční rámec, v jehož průběhu 
začnou všechny nové programy teprve plně fungovat, je nutné zajistit v rámci okruhu 1a 
dostatečně vysoký rozpočet, zejména v posledním roce VFR;

4. vyzývá proto k zajištění prostředků na závazky ve výši, která by se rovnala stropu 
pro okruh 1a, a navíc k využití všech možných nástrojů zajišťujících flexibilitu, které 
jsou v rámci nařízení o VFR k dispozici, a k vytvoření zvláštního ustanovení o novém 
využití uvolněných prostředků na výzkumné projekty, jak je stanoveno ve finančním 
nařízení, aby byly v rozpočtu na rok 2020 zajištěny co nejvyšší prostředky na závazky;

5. konstatuje, že nadměrný zájem o nejrůznější programy jako např. Horizont 2020 
a COSME by bylo možné řešit prostřednictvím vyššího rozpočtu na rok 2020;

6. vyjadřuje své hluboké znepokojení nad tím, že rozpočet, jak jej navrhla Komise, je 
daleko nižší, než požadovala Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů 
ACER, což ohrožuje její fungování a schopnost plnit další úkoly, kterými byla 
na základě nedávno přijatých právních předpisů pověřena;

7. vzhledem ke všem agenturám, které pod tento výbor spadají (ACER, BEREC, ENISA 
a GSA), vyzývá k zajištění takového finančního a personálního vybavení, jaký dané 
agentury požadují;

8. připomíná závazek Parlamentu, Rady a Komise uvedený ve společném prohlášení, které 
je přílohou nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/19531, jehož cílem je 
zajistit v průběhu dalších tří let na podporu internetového připojení v obcích celkové 
finanční prostředky ve výši 120 milionů EUR, které by byly zárukou evropského 
úspěchu této iniciativy ve prospěch místních komunit a občanů;

1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1953 ze dne 25. října 2017, kterým se mění 
nařízení (EU) č. 1316/2013 a (EU) č. 283/2014, pokud jde o podporu připojení k internetu v místních 
komunitách (Úř. věst. L 286, 1.11.2017, s. 1).
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9. vyzývá k zajištění dalších finančních prostředků, které by urychlily vývoj a zavádění 
čistších technologií, aby mohla Unie splnit závazky, jež přijala v rámci Pařížské 
dohody;

10. vyzývá k zajištění dalších finančních prostředků, které by byly doplňkem Nástroje 
na propojení Evropy, zejména jeho energetické části a části IKT, aby došlo k propojení 
izolovaných trhů a odstranění zbývajících problematických míst.


