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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. poukazuje na závažné výzvy, jimž Unie čelí v oblasti energetiky, informačních 
technologií, výzkumu a inovace, zejména na nutnost zajistit bezpečnost energetických 
dodávek, bojovat proti změně klimatu, stimulovat rozvoj ekologicky účinného 
hospodářství, předcházet rozdílům v úrovni digitálních technologií a podněcovat inovace 
v souvislosti s finanční krizí a hospodářským poklesem; domnívá se, že výrazné snížení 
prostředků v rozpočtových položkách určených na provádění politik, jež se zabývají 
řešením těchto problémů, by narušilo trvalé hospodářské oživení EU, regionální rozvoj 
a vytváření pracovních míst;

2. vyjadřuje politování zejména nad snížením prostředků na platby přibližně o 6 % a nad 
snížením až o 59 % v určitých rozpočtových položkách (rozpočtová položka 08 01 05 
03), které navrhla Rada u 7. rámcového programu, neboť toto snížení ohrožuje cíle 
Lisabonské strategie; vyzývá k dostatečnému financování politik v oblasti výzkumu, 
přičemž klade zvláštní důraz na podporu účasti žen ve výzkumu a na lepší porozumění 
genderové problematice s cílem zlepšit situaci v oblasti rovného postavení mužů a žen;

3. vítá iniciativy týkající se energeticky účinných budov a továren budoucnosti i evropskou 
iniciativu na podporu ekologických vozidel, které jsou příklady slibného partnerství 
veřejného a soukromého sektoru a mají být financovány z prostředků 7. rámcového 
programu s cílem poskytnout podporu průmyslu při vývoji udržitelné silniční dopravy, 
nových technologií a nových ekologicky účinných materiálů;

4. zdůrazňuje potřebu podpořit výrobu energie z obnovitelných zdrojů, energetickou 
účinnost a nízkouhlíkové technologie, včetně zachycování a ukládání uhlíku, jež 
přispívají k vytváření pracovních míst, udržitelnému regionálnímu rozvoji a pokroku na 
cestě k ekologicky účinnému hospodářství;

5. domnívá se, že je třeba klást větší důraz na investice do energetické infrastruktury, 
rozvoje a modernizace přenosových sítí a do výstavby propojovacího vedení s cílem 
odstranit zejména izolaci tzv. „energetických ostrovů“, tedy oblastí, jejichž propojení 
s evropskými energetickými sítěmi není dostatečné; vyzývá proto k poskytnutí 
odpovídajících finančních prostředků na provádění Evropského programu oživení 
energetiky (rozpočtová položka 06 01 04 13);

6. vyzývá k poskytnutí odpovídajících finančních prostředků na zvýšení bezpečnosti 
jaderných zařízení a jejich demontáž;

7. vyzývá k poskytnutí odpovídajících finančních prostředků na podporu malých a středních 
podniků zejména v souvislosti s hospodářským poklesem, neboť malé a střední podniky 
hrají klíčovou úlohu při vytváření pracovních míst a při podpoře regionálního rozvoje; 
v této souvislosti zdůrazňuje, jak důležité jsou režimy podpor poskytované Evropskou 
investiční bankou pro malé a střední podniky, neboť malé a střední podniky jsou nejvíce 
postiženy skutečností, že získávání půjček se v důsledku finanční krize stalo obtížnějším;

8. domnívá se, že investice do informačních a komunikačních technologií podpoří růst 
a inovace, a tím přispějí k dosažení cílů Lisabonské strategie; žádá v této souvislosti větší 



PE427.276v01-00 4/4 PA\788055CS.doc

CS

podporu výzkumných činností v oblasti informačních technologií, jako je např. rámcový 
program pro konkurenceschopnost a inovace.


