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NÁVRHY

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

1. zdůrazňuje, že úkoly související s udržitelnou energií a bojem proti změně klimatu se 
musí promítnout do priorit rozpočtu EU; konstatuje, že tyto priority budou vyžadovat další 
rozpočtové prostředky, zejména na financování Evropského strategického plánu pro 
energetické technologie a na podporu energetické účinnosti; znovu opakuje, že by se mělo 
jednat o dodatečné rozpočtové prostředky, které nepůjdou na úkor stávajícího financování 
programů Společenství v oblasti výzkumu a inovací;

2. je hluboce znepokojen omezeným rozpětím v okruhu 1A, které nasvědčuje tomu, že 
nebude možné financovat nové priority prostřednictvím přidělení prostředků, aniž by 
došlo k vážnému hrožení důležitých stávajících programů; mají-li být tedy stanoveny nové 
priority, doporučuje navýšení finančních prostředků;

3. bere na vědomí nedávná rozpočtová rozhodnutí financovat projekt Galileo a Evropský 
inovační a technologický institut, což jsou iniciativy, které budou v průběhu jejich 
uskutečňování vyžadovat intenzívní sledování a hodnocení;

4. zdůrazňuje, že je třeba řádně sledovat provádění sedmého rámcového programu, činnosti 
společného podniku provádějící společné technologické iniciativy (JTI) a zejména pak 
činnosti Evropské rady pro výzkum;

5. vyjadřuje pochybnosti nad tím, zda současná tendence směřující k vytvoření nových 
regulačních agentur pověřených administrativními úkoly, jako je například Evropský úřad 
pro trh elektronických komunikací a Agentura pro spolupráci energetických regulačních 
orgánů, je tím správným řešením; domnívá se, že řádné personální zabezpečení útvarů 
Komise, které se zabývají prioritními oblastmi, by mohlo být lepším způsobem, jak 
dosáhnout politických cílů;

6. je přesvědčen, že vzhledem k omezenému rozpětí v okruhu 1A, je třeba klást prvořadý 
důraz na řádné provádění a hodnocení probíhajících pilotních projektů a přípravných 
činností.
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