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NÁVRHY

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku vyzývá zvláštní výbor pro politické výzvy
a rozpočtové prostředky pro udržitelnou Evropskou unii po roce 2013 jako příslušný výbor, 
aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. vítá stěžejní iniciativy vytýčené v rámci strategie EU 2020; vyzývá k vytvoření široké 
politické osnovy EU zaměřené na konkurenceschopnou, sociální a udržitelnou budoucnost 
pro EU a zdůrazňuje, že je třeba dosáhnout sociální, hospodářské a územní soudržnosti 
EU; zdůrazňuje, že stěžejní iniciativy EU , z nichž většina spadá do politik EU v oblasti 
průmyslu, výzkumu a energie a které jsou popsány ve strategii 2020, vyžadují 
spolehlivou, důvěryhodnou a udržitelnou finanční podporu ze strany EU, mají-li být 
splněný klíčové cíle strategie EU 2020 a má-li se současně vyřešit stávající problém 
roztříštěnosti finančních nástrojů EU; vyzývá proto, aby byly referenční částky týkající se 
stěžejních iniciativ zařazeny do víceletého finančního rámce(VFR) na období po roce 
2013;

2. zdůrazňuje potřebu zajistit dlouhodobé finanční zdroje v příštím VFR pro stávající a nové 
stěžejní programy v oblasti konkurenceschopnosti pro růst a rozvoj a zejména pro jakákoli 
strategická opatření navazující na stávající dlouhodobé programy; připomíná, že jejich 
provedení vyžaduje intenzivní monitorování a hodnocení a rovněž rozpočtovou flexibilitu
a zjednodušení rozpočtu s cílem dosáhnout lepšího provádění evropských programů; 
zdůrazňuje, že je třeba provést analýzu výdajů prováděných v rámci fondů EU z hlediska 
přínosů, a to včetně lepší koordinace národních rozpočtů a rozpočtu EU;

3. zdůrazňuje, že dlouhodobé výzvy v oblasti konkurenceschopnosti a udržitelného rozvoje 
EU musí být zohledněny v rozpočtových zdrojích, přičemž by tím nemělo být ohroženo 
stávající financování probíhajících programů EU; zdůrazňuje význam výzkumu, inovace, 
informační společnosti a energie při řešení zásadních společenských otázek, jako je 
hospodářský růst, změna klimatu, energie a nedostatek zdrojů, zdraví a stárnutí 
obyvatelstva;

4. je přesvědčen, že výdaje EU by se měly zaměřit na politiky, které mají pro Evropu přínos,
a to v souladu se zásadami subsidiarity, proporcionality a solidarity; zdůrazňuje, že 
infrastruktury v oblasti výzkumu, energetiky a informačních a komunikačních technologií 
jsou příkladem evropské přidané hodnoty;

5. naléhavě vyzývá Komisi, aby zvýšila účinnost a efektivitu budoucího souboru finančních 
nástrojů, a to jejich lepším sledováním a předkládáním kvalitativních ukazatelů 
výkonnosti;

6. je přesvědčen, že je třeba zajistit patřičné financování, aby tak EU mohla dodržet 
mezinárodní dohody;

Energetická politika 

7. domnívá se, že by nový víceletý finanční rámec měl zohlednit politické priority EU a cíle
v oblasti energetiky a změny klimatu v podobě uvedené v několika usneseních 
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Evropského parlamentu, jako je usnesení nazvané „Směrem k nové energetické strategii 
pro Evropu 2011−2020“1 a zejména usnesení EU o strategii EU 20202; zdůrazňuje, že 
Unie potřebuje krátkodobou, střednědobou i dlouhodobou vizi pro účinnou a udržitelnou 
energetickou politiku do roku 2050; konstatuje, že je třeba značně investovat do 
evropských energetických infrastruktur s cílem vyhnout se riziku, že nebudou splněny cíle 
stanovené ve strategii EU 2020 a dlouhodobé cíle stanovené pro rok 2050;

8. vyzývá ke zvýšení podílu rozpočtu EU vyčleněného na oblast energetiky a všímá si 
dalších finančních nástrojů, které mají účinnou evropskou přidanou hodnotu při 
financování klíčových prioritních projektů týkajících se energetické infrastruktury v rámci 
regionálně vyváženého přístupu, v případech, kdy takovéto projekty nemohou být 
například financovány trhem, a rovněž k navýšení evropských finančních prostředků na
financování nových technologií v oblasti energetiky a energie z obnovitelných zdrojů, 
energetické účinnosti a politik a opatření v oblasti energetických úspor; zdůrazňuje, že 
posledně jmenované oblasti by měly představovat i nadále priority, měly by být důkladně 
zohledněny a získat řádnou podporu v rámci budoucího finančního výhledu EU a měly by 
snížit potřeby, pokud jde o další nové energetické infrastruktury , produkci energie
a výrobní zařízení v rámci jakékoli budoucí energetické strategie;

9. zdůrazňuje potřebu zajistit dlouhodobé financování pro rozvoj inovativních a udržitelných 
energetických technologií, kterých bude v dlouhodobém horizontu třeba a které mají 
zásadní význam pro udržitelný rozvoj a vytvoření nových trhů pro průmysl EU; vyzývá
k okamžitému provádění Evropského strategického plánu pro energetické technologie 
(plán SET), v němž jsou uvedeny konkrétní opatření v oblasti výzkumu čistých, 
udržitelných a účinných nízkouhlíkových energetických technologií, který představuje 
významný krok v rámci energetického systému EU; vyzývá rovněž k tomu, aby se 
financování EU orientovalo na malé a decentralizované projekty v této oblasti; 
zdůrazňuje, že je třeba této oblasti poskytnout podporu z veřejných financí; zdůrazňuje, že 
třeba zvýšit financování výzkumu, technologického rozvoje a demonstrací v oblasti 
energetiky s cílem rozvíjet čistou a finančně dostupnou energii pro všechny;

10. zdůrazňuje, že je třeba maximalizovat dopad evropského financování , a to tím, že bude 
plnit katalytickou úlohu při mobilizaci, shromažďování a investování veřejných
a soukromých finančních zdrojů pro infrastruktury obecného evropského zájmu, a to 
včetně jižního koridoru pro přepravu plynu a další trasy sloužící k diverzifikaci dodávek 
plynu;

Průmyslová politika

11. vítá skutečnost, že strategie EU 2020 zdůrazňuje význam průmyslové politiky pro 
udržitelný růst, sociální a hospodářskou prosperitu a zaměstnanost v Evropě; vyzývá
k vytvoření komplexní vize pro evropský průmysl v roce 2020, aby se zajistilo, že bude
zachována a dále rozvíjena diverzifikovaná a konkurenceschopná a udržitelná průmyslová 
základna s nízkými emisemi uhlíku a budou vytvářena „zelená“pracovní místa; rozhodně 
podporuje další pokračování záručních nástrojů spadajících do rámcového programu pro 

                                               
1 Usnesení Evropského parlamentu ze dne 25. listopadu 2010 nazvané „Směrem k nové energetické 
strategii pro Evropu 20111−2020“, P7_TA-PROV(2010)0441.
2 Usnesení Evropského parlamentu ze dne 16. června 2010 o strategii EU 2020 , P7_TA(2010)0223.
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konkurenceschopnost a inovace a vyzývá k tomu, aby bylo financování tohoto programu 
prodlouženo a značně rozšířeno; žádá Komisi, aby u programů příští generace kladla větší 
důraz na mezaninové finanční nástroje a podpořila je prostřednictvím fondů a nástrojů pro 
sdílení rizik;

12. připomíná výzvu, kterou Parlament učinil dne 10. března 2009, k posílení viditelnosti 
politických opatření v souvislosti s malými a středními podniky a povědomí o těchto 
opatřeních, a to vytvořením zvláštní kapitoly rozpočtu EU pro nástroje a finanční 
prostředky Společenství určené pro malé a střední podniky;

13. zdůrazňuje potřebu zajistit, aby byly patřičné rozpočtové nástroje vyčleněny na podporu 
cílů stěžejní iniciativy, kterou představuje strategie pro efektivnější využívání zdrojů 
předložená v roce 2011 Komisí;

14. zdůrazňuje, že je třeba aby Evropská investiční banka (EIB) plnila významnou úlohu při 
financování činností v oblasti výzkumu a inovací, zejména pokud jde o projekty týkající 
se inovací v průmyslu;

15. vítá návrh Komise ohledně prozkoumání nových zdrojů financování hlavních evropských 
investičních projektů v oblastech, jako je energetika, doprava a IKT, které mají 
jednoznačnou evropskou přidanou hodnotu;

Výzkum, inovace a rozvoj

16. je přesvědčen, že úspěšný výzkum, inovace a rozvoj musí napomáhat při řešení zásadních 
společenských otázek dneška, včetně změny klimatu, efektivního využívání zdrojů, zdraví
a stárnoucí populace, řízení měst a mobility, potravin a vody; připomíná cíl EU, který 
spočívá v posílení vědecké a technologické základny vytvořením Evropského 
výzkumného prostoru; uznává zásadní úlohu programů EU, které jsou zaměřeny na 
politiku, mají nadnárodní přesah a jsou vytvářeny ve spolupráci, v rámci nichž dochází
k propojování dovedností v oblastí výzkumu a inovace s cílem reagovat na politické 
výzvy v evropském měřítku a řešit zásadní společenské otázky; uznává úlohu Evropského 
inovačního a technologického institutu (EIT) jako hnací síly udržitelného růstu
a konkurenceschopnosti EU, jichž bude dosaženo podnícením inovace na nejlepší světové 
úrovni, a vyzývá, aby by byla rozšířeny a náležitě financovány prioritní oblasti v rámci 
znalostních a inovačních společenství; zdůrazňuje význam pokračujícího úsilí
o zjednodušení financování výzkumu, inovací a rozvoje a toho, aby se zajistil přístup 
menším výzkumným ústavům, podnikům a organizacím občanské společnosti;

17. zdůrazňuje, že konkurenceschopnost EU značně závisí na její inovační kapacitě, na 
výzkumu a vývoji a na propojení mezi inovacemi a výrobním postupem;

18. zdůrazňuje, že je třeba zachovat, stimulovat a zabezpečit financování výzkumu, inovací
a rozvoje v EU prostřednictvím významného navýšení výdajů v oblasti výzkumu po roce 
2013 a nadále usilovat o zjednodušení financování v oblasti výzkumu, inovace a rozvoje
a řádné řízení programů; vyzývá zejména, aby se budoucí programy financování v oblasti 
výzkumu, rozvoje a inovací zaměřovaly na hlavní společenská témata, čímž se dosáhne 
větší jistoty, zejména pokud jde o prostředky a účinnost; vyzývá k hlubší mezinárodní 
spolupráci v oblasti výzkumu a rozvoje a k větším prostředkům na programy v oblasti 
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mobility; domnívá se, že podpora EU poskytovaná rozsáhlým projektům by neměla 
omezovat prostředky vyčleněné na výzkum v dalších oblastech a že provádění takovýchto 
projektů by mělo být náležitě sledováno;

19. zdůrazňuje, že inovace je jedním z hlavních faktorů přispívajících ke 
konkurenceschopnosti a růstu; vyzývá k vytvoření silnější vazby mezi základním 
výzkumem a průmyslovou inovací; vyzdvihuje úspěch finančního nástroje pro sdílení 
rizik a podporuje zajištění dalších finančních prostředků na tento nástroj; je přesvědčen, že 
je třeba zohlednit celý inovační řetězec od hraničního výzkumu přes technický rozvoj, 
demonstrace, šíření, zhodnocení výsledků až po rychlé začleňování výsledků výzkumu na 
trhy; podporuje návrhy Komise na jednotný systém patentové ochrany, který by výrazně 
snížil výdaje na překlady a administrativu;

20. zdůrazňuje, že je třeba zlepšit partnerství veřejného a soukromého sektoru, včetně 
omezení byrokracie a zjednodušení stávajících postupů; vyzývá Komisi k tomu, aby
v souvislosti se svými programy uplatňovala přístup, který bude více zaměřen na výsledky
a výkonnost;

Informační společnost

21. je přesvědčen o tom, že by Evropa měla mít vedoucí úlohu při vytváření a uplatňování 
informačních a komunikačních technologií (IKT); vzhledem k tomu, že využívání IKT 
pomáhá při řešení současných strukturálních úkolů a  umožňuje dosáhnout udržitelného 
hospodářského růstu; zdůrazňuje význam dalšího úsilí o to, aby do byl do roku 2020 
zajištěn univerzální a vysokorychlostní přístup všech občanů a spotřebitelů k internetu,
a to prostřednictvím pevného a mobilního připojení, a to zejména v méně rozvinutých 
členských státech, a rovněž podpory tzv. e-iniciativ, které by zajistily rychlé provedení 
Digitální agendy EU;

22. vyzývá Komisi, aby navázala užší spolupráci s regiony s cílem pomoci regionům posílit 
jejich kapacitu, pokud jde o využití strukturálních prostředků a prostředků na rozvoj 
venkova vyčleněných na investice od širokopásmového připojení, a aby poskytla další 
pokyny k využívání prostředků plynoucích z partnerství veřejného a soukromého sektoru
a z dalších finančních nástrojů;

23. zdůrazňuje, že náklady na inženýrské stavby představují vysoké procento nákladů na 
zprovoznění nové stálé a mobilní infrastruktury, které by mohly být sníženy 
prostřednictvím lepšího plánování a součinnosti programů; vyzývá proto k tomu, aby 
byly programy zaměřené na infrastruktury lépe koordinovány a ve větší míře integrovány,
a to prostřednictvím lepšího plánování na vnitrostátní, regionální a místní úrovni s cílem 
zajistit snížení nákladů a podporu investicí;

24. podporuje iniciativu Komise ohledně spolupráce s EIB při zlepšení dostupnosti 
financování pro sítě nové generace a zdůrazňuje, že je třeba, aby bylo takovéto 
financování orientováno na projekty otevřených infrastruktur, které podporují rozmanitost 
služeb;

25. vyzývá Komisi a EIB, aby předložily nejpozději na jaře roku 2011 konkrétní návrhy na 
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nové finanční nástroje, které by doplňovaly stávající způsoby financování infrastruktury 
širokopásmového připojení, včetně záručních a kapitálových nástrojů a dluhových 
cenných papírů;

Politika pro oblast vesmíru

26. zdůrazňuje strategický význam evropských systémů globální družicové navigace (Galileo
a EGNOS) a programu globálního sledování životního prostředí a bezpečnosti (GMES)
a je přesvědčen o tom, že jejich provoz si vyžádá intenzivní monitorování a hodnocení; 
požaduje, aby jakékoli další prostředky, které budou v budoucnosti vyčleněny na 
iniciativy EU v oblasti vesmíru, jako je Galielo, spadaly pod samostatnou kapitolu
a obdržely dodatečné prostředky mimo prostředky určené na výzkum a inovace; 
zdůrazňuje, že veřejné investice do takovýchto projektů musí následně přinést prospěch
veřejnému sektoru EU formou finanční návratnosti a příznivých cenových politik vůči 
občanům EU.
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