
PA\851547CS.doc PE454.579v01-00

CS Jednotná v rozmanitosti CS

EVROPSKÝ PARLAMENT 2009 - 2014

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

2010/2211(INI)

14. 12. 2010

NÁVRH STANOVISKA
Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku

pro zvláštní výbor pro politické výzvy a rozpočtové prostředky pro udržitelnou 
Evropskou unii po roce 2013

k politickým výzvám a rozpočtovým prostředkům pro udržitelnou Evropskou 
unii po roce 2013
(2010/2211(INI))

Navrhovatel: Herbert Reul

Zjednodušený postup



PE454.579v01-00 2/4 PA\851547CS.doc

CS

PA_NonLeg



PA\851547CS.doc 3/4 PE454.579v01-00

CS

NÁVRHY

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku vyzývá Podvýbor pro bezpečnost a obranu 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; zdůrazňuje, že stěžejní iniciativy EU popsané ve strategii 2020 vyžadují 
spolehlivou, důvěryhodnou a udržitelnou finanční podporu ze strany EU, mají-li být 
splněný klíčové cíle strategie EU 2020;

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;

3. zdůrazňuje, že dlouhodobé výzvy v oblasti konkurenceschopnosti a udržitelného rozvoje 
EU musí být zohledněny v rozpočtových zdrojích, přičemž by to nemělo ohrozit stávající 
financování probíhajících programů EU;

Energetická politika 

4. domnívá se, že by nový víceletý finanční rámec měl zohlednit politické priority EU, jak 
byly vytýčeny ve strategii EU 2020; zdůrazňuje, že Unie potřebuje 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; vítá plány na zvýšení podílu 
rozpočtu EU věnovaného na oblast energetiky s ohledem na příspěvek k financování 
klíčových prioritních projektů týkajících se energetické infrastruktury s cílem pokrýt 
chybějící investiční prostředky ve výši asi 60 miliard EUR, jak stanovila Evropská 
Komise, a k financování výzkumu nových technologií v oblasti energetiky a energie z 
obnovitelných zdrojů; domnívá se, že energetická účinnost a úspory energie by měly i 
nadále představovat klíčové priority v rámci jakékoli budoucí energetické strategie, neboť 
snižují potřebu dalších nových energetických infrastruktur;

5. zdůrazňuje potřebu zajistit dlouhodobé financování pro rozvoj inovativních 
nízkouhlíkových energetických technologií, kterých bude  v dlouhodobém horizontu třeba 
a které mají zásadní význam pro udržitelný rozvoj a vytvoření nových trhů pro průmysl 
EU; vítá 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;

Průmyslová politika

6. vítá skutečnost, že strategie EU 2020 zdůrazňuje význam průmyslové politiky pro 
udržitelný růst 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 průmyslová základna a  v důsledky toho budou vytvářena pracovní 
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místa; rozhodně podporuje další pokračování záručních nástrojů spadajících do 
rámcového programu pro konkurenceschopnost a inovace a vyzývá k prodloužení a 
značnému rozšíření tohoto programu; žádá Komisi, aby u budoucích programů kladla 
větší důraz na mezaninové finanční nástroje a podpořila je prostřednictvím fondů a 
nástrojů pro sdílení rizik;

7. připomíná výzvu, kterou Evropský parlament učinil dne 10. března 2009, k posílení 
zviditelnění 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 pro malé a střední podniky;

Výzkum, inovace a rozvoj

8. je přesvědčen, že úspěšný výzkum, inovace a rozvoj přispívají k řešení zásadních 
problémů, kterým v současnosti čelíme; připomíná cíl EU, který spočívá v posílení 
vědecké a technologické základny vytvořením Evropského výzkumného prostoru; uznává 
klíčovou úlohu Evropského inovačního a technologického institutu (EIT) jako 
rozhodujícího aktéra udržitelného růstu a konkurenceschopnosti EU prostřednictvím 
stimulace špičkových inovací; zdůrazňuje význam pokračujícího úsilí v oblasti 
zjednodušení financování výzkumu, inovací a rozvoje;

9. zdůrazňuje, že je třeba zachovat, stimulovat a zabezpečit financování výzkumu, inovací a 
rozvoje v EU prostřednictvím řádného řízení programů a financování, které bude 
odpovídat přinejmenším procentnímu podílu celkového rozpočtu EU, který bude 
představovat sedmý rámcový program v době jeho skončení; vyzývá ke značnému 
navýšení výdajů na výzkum po roce 2013, kdy cílem EU bude 1 % HDP určené na 
financování z veřejných prostředků; vyzývá k intenzivnější mezinárodní spolupráci v 
oblasti výzkumu a rozvoje;

10. 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;

Informační společnost

11. je přesvědčen o tom, že by Evropa měla mít vedoucí úlohu při vytváření a uplatňování 
informačních a komunikačních technologií; 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;

Politika pro oblast vesmíru

12. zdůrazňuje strategický význam evropských systémů globální družicové navigace (Galileo 
a EGNOS) a je přesvědčen o tom, že jejich provoz si vyžádá intenzivní monitorování a 
hodnocení; je si vědom toho, že rozvoj nově zavedené politiky pro oblast vesmíru by 
logicky vyžadoval nové finanční prostředky EU.


