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NÁVRHY

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku vyzýva Výbor pre rozpočet, aby ako gestorský 
výbor zaradil do svojej správy tieto návrhy:

1. je presvedčený, že ak sa má EÚ umožniť, aby prekonala súčasnú hospodársku a sociálnu 
krízu, a ak sa má zaručiť jej budúca konkurencieschopnosť v globalizovanom svete, je 
absolútne nevyhnutné, aby sa naplnili ciele stanovené v stratégii Európa 2020 na 
dosiahnutie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu; je presvedčený, že je 
dôležité zreformovať rozpočet Únie, aby lepšie odrážal finančné potreby spojené s 
riešením výziev 21. storočia;

2. víta návrh Komisie na zavedenie spravodlivejšieho, jednoduchšieho a transparentnejšieho 
systému vlastných zdrojov, ktorý by najneskôr do roku 2018 zvýšil podiel vlastných 
zdrojov v rozpočte EÚ až do 60 %; v plnom rozsahu podporuje návrh Komisie na 
zavedenie celoúniovej dane z finančných transakcií ako vlastný zdroj EÚ od roku 2014;

3. domnieva sa, že rozpočet Únie môže byť silným prostriedkom na reformu, ak sa výdavky 
EÚ budú sústreďovať na oblasti, ktoré podporujú hospodársky rast, ako napr. na inovácie, 
výskum a vývoj;

4. zdôrazňuje, že niektoré oblasti, napríklad inovácie, výskum a vývoj, strategické investície 
do infraštruktúrnych transeurópskych sietí a zahraničná politika, musia mať vyššiu 
prioritu pred inými oblasťami, aby sa vyriešili súčasné a budúce politické a hospodárske 
výzvy;

5. zdôrazňuje, že jedným z najvýznamnejších cieľov EÚ je zvyšovanie jej 
konkurencieschopnosti a uľahčovanie transformácie na znalostné hospodárstvo s vedúcim 
postavením vo svete; zdôrazňuje, že nadchádzajúci VFR by mal tento proces podporovať 
vo všetkých oblastiach politiky EÚ;

6. zdôrazňuje kľúčovú úlohu, ktorú musí rozpočet EÚ zohrávať pri dosahovaní spoločne 
dohodnutých cieľov stratégie Európa 2020; zdôrazňuje, že cieľom musí byť inteligentný 
a moderný rozpočet uprednostňujúci hlavné politické ciele Únie, najmä oblasti generujúce 
rast, a nie veľký rozpočet zahŕňajúci všetko; domnieva sa, že ak je financovanie EÚ dobre 
navrhnuté, môže skutočne spustiť a urýchliť činnosti s jasnou pridanou hodnotou EÚ, 
ktoré členské štáty nie sú schopné vykonávať samy, ako aj vytvoriť súčinnosť 
a komplementárnosť s činnosťami členských štátov tým, že im pomôže zamerať sa na 
kľúčové investície orientované na budúcnosť; víta preto návrh Komisie, aby sa v 
porovnaní so súčasným VFR na roky 2007 – 2013 zvýšilo financovanie dostupné pre 
programy EÚ v oblasti výskumu, inovácií, konkurencieschopnosti, malých a stredných 
podnikov a infraštruktúry; je pevne presvedčený, že navrhované pridelenie finančných 
prostriedkov predstavuje minimálnu požiadavku a dôrazne varuje pred snahou niektorých 
členských štátov znížiť ich, keďže by to ohrozilo dôveryhodnosť EÚ a politické záväzky v 
prospech rastu a zamestnanosti; súčasne zdôrazňuje, že je potrebné zabezpečiť dostatočnú 
rozpočtovú flexibilitu, aby sa mohli rozpočtové prostriedky vhodným spôsobom zosúladiť 
s vyvíjajúcimi sa okolnosťami a prioritami;
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7. požaduje úplné prehodnotenie výdavkov v rámci súčasného VFR zamerané, na jednej 
strane, na určenie výdavkov, ktoré sú kľúčové pre dosiahnutie cieľov politiky Únie, a na 
druhej strane na určenie výdavkov, ktoré sú menej relevantné, s cieľom prerozdeliť 30 % 
výdavkov z oblastí, ktoré už nie sú relevantné, do oblastí s vysokou prioritou, čím sa 
uvoľnia finančné prostriedky pre iné oblasti;

8. zdôrazňuje najmä potrebu posilniť, stimulovať a zabezpečiť financovanie výskumu, 
vývoja a inovácií v EÚ prostredníctvom výrazného zvýšenia príslušných výdavkov vo 
VFR na roky 2014 – 2020 na program Horizont 2020 a radikálneho zjednodušenia 
postupov financovania, pričom sa striktne zachová zásada riadneho finančného riadenia; 

9. je presvedčený, že finančné prostriedky na program Horizont 2020 by mali byť v súlade 
s prioritami stratégie EÚ 2020 a mali by sa použiť ako katalyzátor pridanej hodnoty 
verejných financií EÚ a posilniť účinok súkromného financovania; domnieva sa, že 
najmenej 15 % rozpočtu na program Horizont 2020 musí byť vyčlenených pre MSP;

10. zdôrazňuje pridanú hodnotu programov EÚ v prospech malých a stredných podnikov, 
pretože sa ukázali ako mimoriadne užitočné pri podpore úsilia členských štátov na 
zabezpečenie prístupu malých a stredných podnikov k možnostiam financovania 
a zahraničným trhom v čase hlbokej finančnej krízy; je presvedčený, že v budúcnosti by 
mal byť všetkým priemyselným subjektom v EÚ umožnený zdokonalený, zjednodušený a 
zracionalizovaný prístup k finančným prostriedkom; je presvedčený, že by sa mal rozšíriť 
rozsah pôsobnosti relevantných finančných nástrojov tak, aby sa týkal všetkých fáz 
obchodného cyklu;

11. je pevne presvedčený, že výdavky vyčlenené na program pre konkurencieschopnosť 
podnikov a MSP (COSME) treba zdvojnásobniť alebo aspoň podstatne navýšiť;

12. zastáva názor, že rozvoj novej generácie udržateľných energetických systémov v EÚ bude 
vyžadovať výrazné investičné úsilie v oblasti výskumu a vývoja v energetike; zdôrazňuje 
preto, že je potrebné zvýšiť financovanie v oblasti v oblasti výskumu a technického 
rozvoja a zachovať demonštračné projekty v oblasti energetiky; vyzýva na zachovanie 
a doplnenie rozpočtu pre program Inteligentná energia – Európa, ktorý riadi Výkonná 
agentúra pre konkurencieschopnosť a inovácie; vyzýva na plné vykonávanie už prijatého 
strategického plánu pre energetické technológie (SET); žiada Komisiu a Radu, aby 
objasnili jeho financovanie v rámci VFR na roky 2014 – 2020; vyzýva Komisiu a Radu, 
aby zabezpečili dostatok finančných prostriedkov na vývoj inteligentných energetických 
sietí;

13. zdôrazňuje význam pridelenia dostatočnej úrovne finančných prostriedkov pre členské 
štáty, ktoré sa vo svojich rokovaniach o pristúpení k EÚ zaviazali uzavrieť a následne 
vyradiť z prevádzky jadrové reaktory, uznávajúc, že toto predčasné uzavretie predstavuje 
mimoriadnu finančnú záťaž pre tieto členské štáty;

14. zdôrazňuje strategický význam rozsiahlych infraštruktúrnych projektov (ako napríklad 
ITER a GMES) pre budúcu konkurencieschopnosti EÚ a posilnenie jej priemyselných 
odvetví; domnieva sa, že ich financovanie by malo byť zabezpečené v rozpočte EÚ na 
základe plne samostatného a komplexného viacročného rozpočtu mimo VFR (nad rámec 
stropov VFR), zatiaľ čo zlepšovanie riadenia by malo zostať v súlade s pravidlami 
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Zmluvy o EÚ; zdôrazňuje, že pokiaľ vznikne počas realizácie ktoréhokoľvek z týchto 
projektov prekročenie nákladov, malo by sa pokryť takým spôsobom, aby sa neohrozilo 
financovanie a úspešné vykonávanie ostatných politík Únie a veľkých projektov, ktoré 
prispievajú k dosiahnutiu cieľov stratégie Európa 2020;

15. domnieva sa, že v súčasnom kontexte obmedzení verejných rozpočtov je pákový efekt 
ostatných zdrojov financovania absolútne nevyhnutný na realizáciu dlhodobých investícií, 
ktoré sú potrebné na uskutočnenie stratégie Európa 2020; je pevne presvedčený, že 
pridaná hodnota EÚ narastá najmä prostredníctvom podpory vysoko rizikových, vysoko 
nákladných, dlhodobých programov, ktoré sú mimo dosahu jednotlivých členských štátov; 
preto žiada, aby sa prijali opatrenia EÚ na zníženie investičného rizika v rámci 
veľkorozmerných činností a na rozvoj celoeurópskych investícií do infraštruktúry 
v oblasti energetiky a IKT a iných projektov; v tejto súvislosti víta spustenie pilotnej fázy 
iniciatívy dlhopisov na projekty EÚ v rokoch 2012 – 2013 a návrh Komisie týkajúci sa 
nástroja na prepojenie Európy (CEF) ako prvé kroky týmto smerom; odporúča, aby 
Komisia monitorovala a vyhodnocovala celkový vplyv nových alebo zmenených 
právnych predpisov o dlhodobých investíciách súkromného sektora a aby zabezpečila čo 
najrýchlejšie odstránenie investičných bariér; zdôrazňuje, že je dôležité, aby sa poskytlo 
dostatočné financovanie pre CEF na zabezpečenie jeho vykonávania okrem iného 
s cieľom zabezpečiť dodávky energie v Európe a využiť vnútorný trh EÚ s diverzifikáciou 
viacerých zdrojov dodávok a prispieť k udržateľnému rozvoju;

16. domnieva sa však, že je potrebná dôkladnejšia úvaha o tom, ako zlepšiť podporu 
dlhodobých investícií v EÚ; zdôrazňuje, že je potrebné rozvíjať a zlepšiť finančné nástroje 
na rozdelenie rizika založené na rozpočte EÚ a prostredníctvom nich uľahčovať 
financovanie investícií do prioritných oblastí, ktoré zahŕňajú širšiu a rôznorodejšiu škálu 
projektov a ktoré predstavujú rôzne riziká (prístup zameraný na „portfólio projektov“); je 
presvedčený, že by sa mala sledovať súčinnosť a komplementárnosť medzi EÚ 
a vnútroštátnymi systémami s cieľom maximalizovať rastový potenciál týchto nástrojov; 
zdôrazňuje, že tieto nástroje sa musia opierať o jasné a transparentné kritéria oprávnenosti 
a výberu projektov;

17. dôrazne upozorňuje, že opätovné investovanie výnosov (spätné toky prostriedkov) by 
malo byť princípom, ktorým sa riadia všetky inovatívne finančné nástroje; zdôrazňuje, že 
tento revolvingový princíp neznamená len úspory verejných financií, ale aj posilnenie 
pákového a multiplikačného efektu týchto nástrojov, čo v konečnom dôsledku pomáha 
zabezpečiť vyššiu úroveň investícií do hospodárstva;

18. zdôrazňuje, že sa musí podporiť a presadzovať interoperabilita a súčinnosť medzi 
politikou súdržnosti a osobitnými programami (ako napríklad Horizont 2020, COSME, 
Nástroj na prepojenie Európy); je presvedčený, že by sa malo podporiť kumulatívne alebo 
kombinované financovanie s cieľom maximalizovať čerpanie dostupných finančných 
prostriedkov EÚ vo všetkých členských štátoch, a tým podnietiť ich účasť vo všetkých 
osobitných programoch a dosiahnuť rovnocennejší hospodársky rozvoj na celom území 
EÚ;

19. zdôrazňuje predovšetkým potrebu ďalšieho financovania programu Erasmus pre mladých 
podnikateľov z VFR 2014 – 2020; konštatuje, že cieľom tohto programu je podporiť 
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európske podniky, výmenu znalostí a modely osvedčených postupov, ako aj na uvedené 
účely vybudovať siete a partnerstvá;

20. zdôrazňuje, že každé zvýšenie prevádzkového rozpočtu musí dopĺňať dostatočné zvýšenie 
administratívneho rozpočtu na zabezpečenie úspešného splnenia cieľov programov EÚ.
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