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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. vyjadřuje politování nad tím, že se členským státům stále nepodařilo dosáhnout dohody 
o víceletém finančním rámci (VFR) 2021–2027, což ohrožuje včasné zahájení nových 
programů, a tudíž i schopnost Unie dosáhnout svých politických priorit; konstatuje, že 
VFR je základem pro roční rozpočet a že bez nařízení o VFR budou pokyny pro 
rozpočet na rok 2021 pouze odrážet obecné stanovisko Parlamentu k VFR;

2. poukazuje na to, že nový okruh 1a („Jednotný trh, inovace, digitální oblast“) bude velmi 
důležitý pro podporu hospodářského růstu založeného na inovacích a přispěje 
k přechodu ke klimaticky neutrální společnosti v souladu s Pařížskou dohodou; dále 
zdůrazňuje význam nového okruhu 5 („Bezpečnost a obrana“), který zahrnuje nový 
Evropský obranný fond a nezbytné finanční prostředky pro oblast jaderné bezpečnosti 
a vyřazování zařízení z provozu;

3. připomíná postoj Parlamentu k celkovému finančnímu přídělu pro program Horizont 
Evropa ve výši 120 miliard EUR (v cenách roku 2018); žádá v této souvislosti Komisi, 
aby předložila návrh rozpočtu na rok 2021, který bude odrážet výše uvedené skutečnosti 
a zajistí pokračování činností souvisejících s výzkumem a inovacemi v oblastech, které 
mají zásadní význam pro strategickou autonomii EU a jsou přínosem pro občany 
a společnost, jako je oblast digitální transformace, zdravotní péče a vesmíru; v této 
souvislosti připomíná význam základního výzkumu;

4. zdůrazňuje, že všechny rozpočtové oblasti musí přispívat k obecným cílům Zelené 
dohody pro Evropu a cílům udržitelného rozvoje OSN; v této souvislosti připomíná 
význam vytvoření Fondu pro spravedlivou transformaci, jehož cílem bude řešit 
společenské, socio-ekonomické a environmentální dopady, které má na pracovníky 
a komunity odklon od závislosti na uhlí a uhlíku, a žádá, aby bylo pro tento fond 
poskytnuto stabilní financování;

5. zdůrazňuje, že je třeba, aby byl návrh rozpočtu ambiciózní, především pokud jde o nové 
programy, jako je program Digitální Evropa, a že je nutné, aby byly tyto programy co 
nejrychleji zahájeny, neboť přispějí k větší konkurenceschopnosti EU; 

6. poukazuje na význam MSP jakožto základní součásti hospodářství, neboť tyto podniky 
zajišťují v EU velké množství pracovních míst a plní zásadní úlohu v oblasti výzkumu 
a inovací; naléhavě proto žádá Komisi, aby zajistila hladký přechod z programu 
COSME na nový program pro jednotný trh a z Evropského fondu pro strategické 
investice (EFSI) a dalších finančních nástrojů na program InvestEU;

7. připomíná, že při podpoře plnění cílů, které stanovil normotvůrce, hrají důležitou úlohy 
agentury EU; požaduje proto, aby všechny agentury měly k dispozici dostatečné 
finanční a personální zdroje, které budou odpovídat jejich úkolům a povinnostem; 
zdůrazňuje především, že je nutné poskytnout výraznou podporu Agentuře Evropské 
unie pro spolupráci energetických regulačních orgánů (ACER), která se již mnoho let 
potýká s  nedostatkem finančních prostředků a personálu; trvá na tom, že by Komise 
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měla tento problém řešit již ve svém návrhu rozpočtu.


