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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. zdôrazňuje, že výzvy súvisiace s trvalo udržateľnou energiou a bojom proti zmene klímy 
sa musia odraziť na prioritách rozpočtu EÚ; poznamenáva, že tieto priority si vyžiadajú 
dodatočné rozpočtové prostriedky, najmä na financovanie Európskeho strategického plánu 
pre energetické technológie a podporu energetickej účinnosti; opätovne pripomína, že 
tieto dodatočné rozpočtové zdroje by nemali ísť na úkor existujúcich finančných 
prostriedkov na programy Spoločenstva v oblasti výskumu a inovácií;

2. vyjadruje hlboké znepokojenie nad obmedzenou rezervou v okruhu 1a, z čoho možno 
usudzovať, že nebude možné financovať nové priority prostredníctvom prerozdelenia bez 
toho, aby sa výrazne nenarušili dôležité existujúce programy; navrhuje preto dodatočné 
financovanie, ak sa majú stanoviť nové priority;

3. berie na vedomie nedávne rozpočtové rozhodnutia o financovaní projektu Galileo 
a Európskeho inovačného a technologického inštitútu, iniciatív, ktoré si budú vyžadovať 
intenzívne monitorovanie a vyhodnocovanie počas ich realizácie;

4. zdôrazňuje, že je potrebné dôkladne monitorovať realizáciu 7. rámcového programu 
a činnosť spoločných podnikov realizujúcich spoločné technologické iniciatívy a najmä 
Európskej rady pre výskum; 

5. vyslovuje pochybnosť nad tým, či súčasný trend vytvárania nových regulačných agentúr 
poverených administratívnymi úlohami, ako navrhovaný Európsky úrad pre trh 
elektronických komunikácií a Agentúra pre spoluprácu energetických regulátorov, je 
správnym riešením; domnieva sa, že zodpovedajúce personálne obsadenie útvarov 
Komisie vykonávajúcich činnosť v prioritných oblastiach by sa mohlo ukázať ako lepší 
spôsob na dosiahnutie politických cieľov;

6. je presvedčený, že vzhľadom na obmedzenú rezervu v okruhu 1a by mali byť prioritou 
realizácia a hodnotenie prebiehajúcich pilotných projektov a prípravných akcií.
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