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NÁVRHY

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku vyzýva Osobitný výbor pre politické výzvy 
a rozpočtové prostriedky trvalo udržateľnej Európskej únie po roku 2013, aby ako gestorský 
výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. víta prioritné iniciatívy, na ktoré sa kladie dôraz v stratégii EÚ 2020; požaduje obsiahlu 
politickú koncepciu pre konkurencieschopnú, sociálnu a udržateľnú budúcnosť EÚ 
a zdôrazňuje potrebu dosiahnuť sociálnu, hospodársku a územnú súdržnosť EÚ;
zdôrazňuje, že hlavné iniciatívy EÚ opísané v stratégii EÚ 2020, z ktorých sa väčšina týka 
politík EÚ v oblasti priemyslu, výskumu a energetiky, si vyžadujú stabilnú, dôveryhodnú 
a udržateľnú finančnú podporu zo strany EÚ, ak sa majú splniť jej hlavné ciele stanovené 
na rok 2020 a ak sa má zároveň vyriešiť súčasný problém fragmentácie finančných 
nástrojov EÚ; žiada preto, aby sa referenčné sumy pre hlavné iniciatívy začlenili do 
viacročného finančného rámca po roku 2013;

2. zdôrazňuje potrebu zaručiť v budúcom viacročnom finančnom rámci dlhodobé 
financovanie už existujúcich aj nových dlhodobých hlavných programov v oblasti 
konkurencieschopnosti pre rast a rozvoj, a predovšetkým všetkých strategických opatrení 
nadväzujúcich na súčasné dlhodobé programy; pripomína, že ich implementácia si 
vyžaduje dôkladné monitorovanie a hodnotenie, ako aj rozpočtovú pružnosť 
a zjednodušenie v záujme dosiahnutia lepšej účinnosti európskych programov; zdôrazňuje 
potrebu analyzovať, akým spôsobom sa vynakladajú prostriedky z fondov EÚ z hľadiska 
pridanej hodnoty, aj prostredníctvom lepšej koordinácie medzi národnými rozpočtami 
a rozpočtom EÚ;

3. zdôrazňuje, že dlhodobé úlohy týkajúce sa konkurencieschopnosti a udržateľného rastu 
EÚ sa musia odzrkadľovať v rozpočtových zdrojoch, čo by nemalo ohroziť súčasné 
financie vyčlenené na prebiehajúce programy EÚ; zdôrazňuje význam výskumu, inovácií, 
informačnej spoločnosti a energetiky pri riešení hlavných spoločenských výziev, ako sú 
hospodársky rast, zmena klímy, nedostatok energií a zdrojov, zdravie a starnutie;

4. domnieva sa, že čerpanie prostriedkov EÚ by sa malo sústrediť na politiky s európskou 
pridanou hodnotou v súlade so zásadami subsidiarity, proporcionality a solidarity; 
zdôrazňuje, že výskum, energetika a informačno-komunikačné infraštruktúry sú príkladmi 
európskej pridanej hodnoty;

5. naliehavo žiada Komisiu, aby zvýšila efektívnosť a účinnosť budúceho súboru finančných 
nástrojov prostredníctvom lepšieho monitorovania a vykazovania kvalitatívnych 
ukazovateľov výkonnosti;

6. domnieva sa, že je potrebné zabezpečiť primerané financovanie s cieľom dodržať 
medzinárodné dohody EÚ;

Energetická politika

7. zastáva názor, že v novom viacročnom finančnom rámci by sa mali zohľadniť politické 
priority a ciele EÚ týkajúce sa politík v oblasti energetiky a zmeny klímy tak, ako sú 
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uvedené vo viacerých uzneseniach Európskeho parlamentu, napríklad v uznesení 
s názvom Na ceste k novej energetickej stratégii pre Európu na roky 2011 – 20201, 
a najmä v uznesení o stratégii EÚ 20202; zdôrazňuje, že Únia potrebuje krátkodobú, 
strednodobú a dlhodobú víziu efektívnej a udržateľnej energetickej politiky do roku 2050; 
konštatuje, že sú potrebné značné investície do európskej energetickej infraštruktúry, aby 
sa neohrozilo dosiahnutie cieľov stratégie EÚ 2020 a dlhodobých cieľov do roku 2050;

8. žiada zvýšiť podiel v rozpočte EÚ vyčlenený na energetiku a poukazuje na potenciál 
ostatných finančných nástrojov so skutočnou európskou pridanou hodnotou, ktorým je 
príspevok k financovaniu kľúčových a prioritných projektov európskej energetickej 
infraštruktúry regionálne vyváženým spôsobom, napríklad ak tieto projekty nedokáže 
financovať trh, ako aj zvýšiť európske financovanie v oblasti technológií nových 
a obnoviteľných zdrojov energie, energetickej účinnosti a politík a opatrení zameraných 
na úsporu energie; uvádza, že vyššie uvedené oblasti by mali zostať kľúčovými prioritami, 
mali by sa náležite zohľadniť a podporiť v rámci budúceho finančného výhľadu EÚ a mali 
by prispieť k zníženiu potreby dodatočného vytvárania nových energetických infraštruktúr 
a výrobných zariadení v rámci akejkoľvek budúcej energetickej stratégie;

9. zdôrazňuje potrebu zabezpečiť dlhodobé financovanie v záujme vývoja inovačných 
a udržateľných energetických technológií, ktoré budú potrebné v dlhodobom horizonte 
a ktoré majú zásadný význam pre udržateľný rozvoj a otváranie nových trhov pre 
priemysel EÚ; vyzýva na okamžité uplatňovanie Európskeho strategického plánu pre 
energetické technológie (plán SET), v ktorom sú uvedené konkrétne kroky týkajúce sa 
výskumu v oblasti čistých, udržateľných a efektívnych nízkouhlíkových energetických 
technológií, a ktorý predstavuje významný krok v rámci energetického systému EÚ; žiada 
tiež, aby sa prostriedky EÚ pridelené na túto oblasť venovali na malé a decentralizované 
projekty; zdôrazňuje, že v tejto oblasti je potrebná verejná finančná podpora; zdôrazňuje 
potrebu zvýšiť financovanie výskumu, technologického rozvoja a praktického uplatnenia 
výskumu v oblasti energetiky v záujme rozvoja čistej a cenovo dostupnej energie 
prístupnej pre všetkých;

10. zdôrazňuje potrebu maximalizovať účinok európskeho financovania prostredníctvom 
stimulácie pri mobilizovaní, zdieľaní a využívaní verejných a súkromných finančných 
prostriedkov na infraštruktúry európskeho záujmu vrátane južného koridoru na prepravu 
plynu a ostatných spôsobov diverzifikácie dodávok zemného plynu;

Priemyselná politika

11. víta skutočnosť, že v stratégii EÚ 2020 sa zdôrazňuje význam priemyselnej politiky pre 
udržateľný rast, sociálny a hospodársky blahobyt a zamestnanosť v Európe; požaduje 
pre európsky priemysel do roku 2020 komplexnú víziu, aby sa zabezpečilo zachovanie 
a ďalší rozvoj diverzifikovanej, konkurencieschopnej, udržateľnej a nízkouhlíkovej 
priemyselnej základne a v jej dôsledku vytváranie dôstojných ekologických pracovných 
miest; rozhodne podporuje pokračovanie záručných nástrojov v rámci Rámcového 
programu pre konkurencieschopnosť a inovácie (CIP) a požaduje predĺžené poskytovanie 

                                               
1 Uznesenie Európskeho parlamentu z 25. novembra 2010 s názvom Na ceste k novej energetickej stratégii pre 
Európu na roky 2011 – 2020, P7_TA-PROV(2010)0441.
2 Uznesenie Európskeho parlamentu zo 16. júna 2010 o EÚ 2020, P7_TA(2010)0223.
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a výrazné rozšírenie prostriedkov pridelených na tento program; žiada Komisiu, aby sa 
v programoch ďalšej generácie kládol väčší dôraz na nástroje mezanínového financovania 
a aby boli podporované prostredníctvom fondov a nástrojov na rozdelenie rizika;

12. pripomína výzvu Európskeho parlamentu z 10. marca 2009 na ďalšie zvyšovanie 
viditeľnosti politických krokov týkajúcich sa MSP a informovanosti o nich 
prostredníctvom spojenia existujúcich nástrojov Spoločenstva a finančných prostriedkov 
pre MSP v rámci samostatnej položky rozpočtu EÚ;

13. zdôrazňuje potrebu zabezpečiť, aby boli na podporu cieľov stratégie pre energetické 
využívanie zdrojov, ktorú predložila Komisia v roku 2011 ako svoju hlavnú iniciatívu 
pridelené adekvátne nástroje financovania z rozpočtu EÚ;

14. zdôrazňuje, že je potrebné, aby Európska investičná banka (EIB) zohrávala dôležitú úlohu 
pri financovaní výskumu a inovačných činností, najmä pokiaľ ide o inovačné projekty 
v oblasti priemyslu;

15. víta návrh Komisie na preskúmanie nových zdrojov financovania pre veľké európske 
investičné projekty v oblastiach s jasnou európskou pridanou hodnotou, ako sú energetika, 
doprava a IKT;

Výskum, inovácie a vývoj

16. je presvedčený, že úspešný výskum, inovácie a vývoj prispievajú k riešeniu 
najdôležitejších spoločenských problémov našich čias vrátane zmeny klímy, efektívneho 
využívania zdrojov, zdravia a starnutia populácie, riadenia miest, mobility, potravín 
i vody; pripomína cieľ EÚ posilniť svoju vedecko-technickú základňu vytvorením 
Európskeho výskumného priestoru; uznáva kľúčovú úlohu cezhraničných programov 
spolupráce zameraných na politiky EÚ a zahŕňajúcich kompetencie v oblasti výskumu 
i inovácií pri reagovaní na politické výzvy na európskej úrovni a riešení hlavných 
spoločenských problémov; uznáva úlohu Európskeho inovačného a technologického 
inštitútu (EIT) ako hnacej sily udržateľného rastu a konkurencieschopnosti EÚ 
prostredníctvom stimulovania svetovo popredných inovácií a žiada rozšírenie a náležité 
financovanie prioritných oblastí znalostných a inovačných spoločenstiev; zdôrazňuje 
význam pokračujúceho úsilia o zjednodušenie financovania výskumu, inovácií a vývoja, 
ako aj zabezpečenia prístupu k týmto prostriedkom pre menšie výskumné inštitúty,
podniky a organizácie občianskej spoločnosti;

17. zdôrazňuje, že konkurencieschopnosť EÚ do veľkej miery závisí od jej inovačných 
kapacít, od jej zariadení pre výskum a vývoj a od prepojenia medzi inováciami 
a výrobným procesom;

18. zdôrazňuje potrebu posilniť, podporiť a zabezpečiť financovanie výskumu, inovácií 
a vývoja v EÚ prostredníctvom výrazného zvýšenia výdavkov na výskum od roku 2013 
a pokračovať v úsilí o zjednodušenie financovania výskumu, inovácií a vývoja, ako aj 
potrebu primeraného riadenia programov; žiada najmä, aby boli budúce programy 
financovania výskumu, vývoja a inovácií zamerané na hlavné spoločenské výzvy, čím sa 
dosiahne predovšetkým väčšia bezpečnosť a účinnosť zdrojov; požaduje intenzívnejšiu 
medzinárodnú spoluprácu v oblasti výskumu a vývoja a zvýšenie prostriedkov na 
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programy mobility; domnieva sa, že finančná podpora veľkých projektov zo strany EÚ by 
nemala spôsobiť zníženie prostriedkov pridelených na výskum v iných oblastiach a že 
realizácia takýchto projektov by sa mala primerane monitorovať;

19. zdôrazňuje, že inovácie sú jedným z hlavných faktorov prispievajúcich ku 
konkurencieschopnosti a rastu; požaduje silnejšie prepojenie medzi základným výskumom 
a priemyselnými inováciami; zdôrazňuje úspešnosť finančného nástroja s rozdeleným 
rizikom (RSFF) a nabáda na poskytnutie väčšieho objemu prostriedkov na tento nástroj; 
domnieva sa, že by sa mal zohľadňovať celý inovačný reťazec od hraničného výskumu po 
technologický rozvoj, demonštráciu, šírenie, zhodnocovanie výsledkov a rýchle uvádzanie 
výsledkov výskumu na trh; podporuje návrhy Komisie na vytvorenie systému jednotnej 
ochrany patentov, čím by sa podstatne znížili náklady na preklad a administratívne 
náklady;

20. zdôrazňuje potrebu zlepšiť verejno-súkromné partnerstvá, a to aj prostredníctvom 
znižovania byrokracie a zjednodušenia existujúcich postupov; vyzýva Komisiu, aby 
v súvislosti so svojimi programami uplatňovala výkonom riadený prístup viac zameraný 
na výsledky;

Informačná spoločnosť

21. domnieva sa, že Európa by mala zohrávať vedúcu úlohu vo vytváraní a používaní IKT; 
domnieva sa, že využívaním IKT sa podporuje riešenie aktuálnych štrukturálnych otázok 
a dosahovanie trvalo udržateľného hospodárskeho rastu; zdôrazňuje význam nepretržitého 
úsilia o zabezpečenie univerzálneho a vysokorýchlostného prístupu k pevnému 
a mobilnému vysokorýchlostnému širokopásmovému pripojeniu pre všetkých občanov 
a spotrebiteľov do roku 2020, a to najmä v menej rozvinutých členských štátoch, ako aj 
význam podpory internetových iniciatív umožňujúcich rýchle vykonávanie digitálnej 
agendy EÚ;

22. vyzýva Komisiu, aby užšie spolupracovala s regiónmi v záujme posilnenia ich kapacity 
využívať štrukturálne fondy a fondy na rozvoj vidieka pridelené na investície do 
širokopásmovej infraštruktúry a aby poskytla ďalšie usmernenia o využívaní prostriedkov 
z verejno-súkromných partnerstiev a iných finančných nástrojov;

23. zdôrazňuje, že náklady na stavebné inžinierstvo tvoria veľkú časť nákladov na zavedenie 
novej pevnej a mobilnej infraštruktúry, čo by sa dalo znížiť zlepšením plánovania 
a súčinnosti programov; požaduje preto lepšiu koordináciu a integráciu programov 
infraštruktúry prostredníctvom lepšieho plánovania na vnútroštátnej, regionálnej 
a miestnej úrovni, aby sa dosiahlo zníženie nákladov a podporilo investovanie;

24. podporuje iniciatívu Komisie týkajúcu sa spolupráce s EIB zameranej na zlepšenie 
dostupnosti prostriedkov vyčlenených na siete ďalšej generácie a zdôrazňuje, že je 
potrebné, aby sa takéto prostriedky prideľovali priamo na projekty otvorenej 
infraštruktúry, ktoré podporujú rôznorodosť služieb;

25. vyzýva Komisiu a EIB, aby do jari 2011 vypracovali konkrétne návrhy nových finančných 
nástrojov ako doplnku k existujúcim spôsobom financovania širokopásmovej 
infraštruktúry vrátane záruk, nástrojov vlastného imania a dlhových nástrojov alebo ich 
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kombinácie;

Politika v oblasti kozmického priestoru

26. zdôrazňuje strategický význam európskych globálnych navigačných satelitných systémov 
(Galileo a EGNOS) a Globálneho monitorovania životného prostredia a bezpečnosti
(GMES) a je presvedčený o tom, že ich implementácia si bude vyžadovať intenzívne 
monitorovanie a hodnotenie; žiada, aby prostriedky pridelené v budúcnosti na iniciatívy 
EÚ v oblasti kozmického priestoru, ako je Galileo, tvorili samostatnú položku rozpočtu 
a dopĺňali prostriedky na výskum a inováciu; zdôrazňuje, že verejné investície do takýchto 
projektov musia viesť k návratnosti prostriedkov pre verejný sektor EÚ prostredníctvom 
finančných výnosov a výhodných cenových politík pre občanov EÚ.



PE454.579v02-00 8/8 AD\854871SK.doc

SK

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia 27.1.2011

Výsledok záverečného hlasovania +:
–:
0:

43
0
3

Poslanci prítomní na záverečnom 
hlasovaní

Jean-Pierre Audy, Ivo Belet, Jan Březina, Reinhard Bütikofer, Maria 
Da Graça Carvalho, Giles Chichester, Pilar del Castillo Vera, Christian 
Ehler, Ioan Enciu, Gaston Franco, Adam Gierek, Norbert Glante, Fiona 
Hall, Jacky Hénin, Romana Jordan Cizelj, Lena Kolarska-Bobińska, 
Béla Kovács, Marisa Matias, Judith A. Merkies, Jaroslav Paška, 
Miloslav Ransdorf, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Amalia 
Sartori, Francisco Sosa Wagner, Konrad Szymański, Britta Thomsen, 
Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Niki Tzavela, Marita Ulvskog, 
Vladimir Urutchev, Adina-Ioana Vălean, Alejo Vidal-Quadras, Henri 
Weber

Náhradníci prítomní na záverečnom 
hlasovaní

Antonio Cancian, Françoise Grossetête, Jolanta Emilia Hibner, 
Yannick Jadot, Oriol Junqueras Vies, Bernd Lange, Vladko Todorov 
Panayotov, Peter Skinner, Silvia-Adriana Ţicău, Catherine Trautmann

Náhradníci (čl. 187 ods. 2) prítomní na 
záverečnom hlasovaní

Marit Paulsen


