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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. vyjadruje poľutovanie nad tým, že rozpočet navrhnutý Komisiou je o 474,6 milióna EUR 
nižší ako strop pre okruh 1a, hoci o príslušné programy je mimoriadny záujem a mohli 
by sa v nich ľahko čerpať dodatočné finančné prostriedky;

2. odmieta škrty prijaté Radou v celkovej sume 747,4 milióna EUR v okruhu 1a vrátane 
424,9 milióna EUR na spoločný strategický rámec pre výskum a inovácie, 28 miliónov 
EUR na zložku IKT Nástroja na prepájanie Európy a 20 miliónov EUR na program 
COSME, čo by mohlo ohroziť úsilie Únie o vytváranie rastu a pracovných miest;

3. domnieva sa, že najmä počas posledného roka VFR je potrebný ambiciózny rozpočet v 
okruhu 1a, aby sa vytvorilo prepojenie s budúcim VFR, v rámci ktorého bude potrebný 
určitý čas, kým sa všetky nové programy budú riadne realizovať;

4. požaduje preto viazané rozpočtové prostriedky na úrovni stropu pre okruh 1a, ako aj 
uplatnenie všetkých možných nástrojov flexibility dostupných v rámci nariadenia o VFR 
a osobitného ustanovenia o opätovnom použití finančných prostriedkov, ktorých 
viazanosť bola zrušená, podľa nariadenia o rozpočtových pravidlách, s cieľom zabezpečiť 
najvyššiu možnú úroveň viazaných rozpočtových prostriedkov pre rozpočet na rok 2020;

5. poukazuje na nadmerný záujem o rôzne programy, ako je Horizont 2020 a COSME, čo 
by sa malo riešiť ambicióznejším rozpočtom na rok 2020;

6. vyjadruje hlboké poľutovanie nad tým, že rozpočet navrhnutý Komisiou je opäť hlboko 
pod úrovňou, ktorú požaduje Agentúra Európskej únie pre spoluprácu regulačných 
orgánov v oblasti energetiky (ACER), a že to ohrozuje jej fungovanie a jej schopnosť 
plniť dodatočné úlohy, ktoré jej vyplývajú z nedávnych právnych predpisov;

7. žiada, v súvislosti so všetkými agentúrami v jeho pôsobnosti (ACER, BEREC, ENISA a 
GSA), aby úroveň rozpočtových prostriedkov a počet zamestnancov zodpovedali 
požiadavkám týchto agentúr;

8. pripomína záväzok, ktorý prijali Parlament, Rada a Komisia v spoločnom vyhlásení 
pripojenom k nariadeniu (EÚ) 2017/1953 Európskeho parlamentu a Rady1 s cieľom 
zabezpečiť celkové financovanie podpory internetového pripojenia v miestnych 
spoločenstvách vo výške 120 miliónov EUR na trojročné obdobie, aby sa iniciatíva stala 
skutočným európskym úspechom, z ktorého budú mať prospech miestne komunity a 
občania;

9. požaduje dodatočné finančné prostriedky na urýchlenie vývoja a zavádzania čistejších 
technológií s cieľom pomôcť splniť záväzky, ktoré Únia prijala v rámci Parížskej dohody;

10. požaduje dodatočné rozpočtové prostriedky pre Nástroj na prepájanie Európy, najmä jeho 

1 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1953 z 25. októbra 2017, ktorým sa menia 
nariadenia (EÚ) č. 1316/2013 a (EÚ) č. 283/2014, pokiaľ ide o podporu internetového pripojenia 
v miestnych spoločenstvách (Ú. v. EÚ L 286, 1.11.2017, s. 1).
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zložky energetiky a IKT, s cieľom zabezpečiť prepojenie izolovaných trhov a odstránenie 
pretrvávajúcich  prekážok.


