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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. poukazuje na dôležité výzvy, ktorým čelí Únia v oblasti energetiky, informačných 
technológií, výskumu a inovácií, a to najmä zaistenie bezpečnosti dodávok energie, boj 
proti zmene klímy, podnecovanie vývoja ekologicky účinného hospodárstva, prekonanie 
rozdielov v znalosti digitálnych technológií a presadzovanie inovácií v súvislosti 
s finančnou krízou a hospodárskym poklesom; domnieva sa, že výrazné zníženie 
prostriedkov v rámci rozpočtových riadkov určených na vykonávanie politík, ktoré sa 
zaoberajú riešením týchto problémov, by narušilo trvalo udržateľné oživenie 
hospodárstva EÚ, regionálny rozvoj a vytváranie pracovných miest;

2. vyjadruje poľutovanie najmä nad návrhom na zníženie výdavkových rozpočtových 
prostriedkov o 6 % a až o 59 % v prípade niektorých osobitných rozpočtových riadkov 
(rozpočtový riadok 08 01 05 03), ktorý predložila Rada v súvislosti so 7. rámcovým 
programom, keďže toto zníženie ohrozuje ciele lisabonskej stratégie; vyzýva na 
primerané financovanie politík v oblasti výskumu, pričom kladie osobitný dôraz na 
podporu účasti žien vo výskume a lepšie porozumenie rodovej problematiky, čo prispieva 
k zlepšeniu situácie v oblasti rodovej rovnosti;

3. víta iniciatívy týkajúce sa ekologicky hospodárnych budov a tovární budúcnosti 
a európsku iniciatívu v oblasti ekologických áut, ktoré predstavujú príklady sľubného 
verejno-súkromného partnerstva a mali by byť financované z prostriedkov 7. rámcového 
programu s cieľom podporiť priemysel pri vývoji udržateľnejšej cestnej dopravy, nových 
technológií a nových ekologicky účinných materiálov;

4. zdôrazňuje potrebu podporiť výrobu energie z obnoviteľných zdrojov, energetickú 
účinnosť a nízkouhlíkové technológie, vrátane zachytávania a uskladňovania uhlíka, čo 
prispieva k vytváraniu pracovných miest, udržateľnému regionálnemu rozvoju a pokroku 
na ceste k ekologicky účinnému hospodárstvu;

5. domnieva sa, že treba klásť väčší dôraz na investície do energetickej infraštruktúry, 
rozvoja a modernizácie prenosových sietí a výstavby prepojení s cieľom odstrániť najmä 
izoláciu tzv. energetických ostrovov, t. j. oblastí, ktoré nie sú dostatočne prepojené 
s európskymi energetickými sieťami; preto vyzýva na poskytnutie primeraných 
finančných prostriedkov na vykonávanie Európskeho programu na oživenie energetiky 
(rozpočtový riadok 06 01 04 13);

6. vyzýva na poskytnutie primeraných finančných prostriedkov na zlepšenie bezpečnosti 
jadrových zariadení a ich demontáže;

7. vyzýva na poskytnutie primeraných finančných prostriedkov na podporu malých 
a stredných podnikov, najmä v súvislosti s hospodárskym poklesom, keďže malé 
a stredné podniky sú kľúčové pre vytváranie pracovných miest a podporu regionálneho 
rozvoja; v tejto súvislosti zdôrazňuje význam režimov podpory Európskej investičnej 
banky pre malé a stredné podniky, ktoré sú najviac postihnuté skutočnosťou, že pôžičky 
sa v dôsledku finančnej krízy získavajú ťažko;
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8. je presvedčený, že investovanie do informačných a komunikačných technológií podporí 
rast a inovácie a prispeje tak k dosiahnutiu cieľov lisabonskej stratégie; v tejto súvislosti 
žiada väčšiu podporu výskumných činností v oblasti informačných technológií, ako 
napríklad rámcový program pre konkurencieschopnosť a inováciu.


