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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 hlavné iniciatívy, na ktoré sa kladie dôraz v stratégii EÚ 2020; požaduje obsiahlu 
politickú koncepciu pre konkurencieschopnú, sociálnu a udržateľnú budúcnosť EÚ; 
zdôrazňuje, že hlavné iniciatívy EÚ opísané v stratégii EÚ 2020 si vyžadujú stabilnú, 
dôveryhodnú a udržateľnú finančnú podporu zo strany EÚ, ak sa majú splniť jej hlavné 
ciele stanovené na rok 2020;

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;

3. zdôrazňuje, že dlhodobé úlohy týkajúce sa konkurencieschopnosti a udržateľného rastu 
EÚ sa musia odrážať v rozpočtových zdrojoch, čo by nemalo ohroziť súčasné financie 
vyčlenené na prebiehajúce programy EÚ;

Energetická politika

4. zastáva názor, že v novom viacročnom finančnom rámci by mali byť zohľadnené politické 
priority EÚ tak, ako sú uvedené v stratégii EÚ 2020; zdôrazňuje, že Únia potrebuje 
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, ; víta plány zvýšiť podiel rozpočtu EÚ venovaného 
energetike s cieľom prispieť k financovaniu kľúčových a prioritných projektov európskej 
energetickej infraštruktúry, aby sa preklenul nedostatok investícií vo výške cca 
60 miliárd EUR, ktorý zistila Európska komisia, ako aj plány európskeho financovania 
výskumu v oblasti technológií nových a obnoviteľných zdrojov energie; zastáva názor, že 
hlavnými prioritami akejkoľvek budúcej stratégie v oblasti energetiky by mali byť aj 
naďalej energetická efektívnosť a úspory energie, pričom by sa mala znížiť potreba ďalšej 
novej energetickej infraštruktúry;

5. zdôrazňuje potrebu zabezpečiť dlhodobé financovanie vývoja inovačných 
nízkouhlíkových energetických technológií, ktoré budú potrebné v dlhodobom horizonte 
a ktoré majú zásadný význam pre udržateľný rozvoj a otváranie nových trhov pre 
priemysel EÚ; víta vykonávanie 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;

Priemyselná politika

6. víta skutočnosť, že v stratégii EÚ 2020 sa zdôrazňuje význam priemyselnej politiky pre 
udržateľný rast a zamestnanosť v Európe; požaduje pre európsky priemysel do roku 2020 
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komplexnú víziu , aby sa zabezpečilo zachovanie a ďalší rozvoj diverzifikovanej a 
konkurencieschopnej priemyselnej základne a v jej dôsledku vytváranie pracovných 
miest; rozhodne podporuje pokračovanie záručných nástrojov v rámci Rámcového 
programu pre konkurencieschopnosť a inovácie (CIP) a požaduje predĺženie a výrazné 
rozšírenie tohto programu; 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; 

7. 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;

Výskum, inovácie a vývoj

8. je presvedčený, že úspešný výskum, inovácie a vývoj prispievajú k riešeniu 
najdôležitejších problémov našich čias; pripomína cieľ EÚ posilniť svoju vedecko-
technickú základňu vytvorením Európskeho výskumného priestoru; uznáva kľúčovú úlohu 
Európskeho inovačného a technologického inštitútu (EIT) ako hlavnej hnacej sily 
udržateľného rastu a konkurencieschopnosti EÚ prostredníctvom stimulovania svetovo 
popredných inovácií; zdôrazňuje význam pokračujúceho úsilia o zjednodušenie 
financovania výskumu, inovácií a vývoja;

9. zdôrazňuje potrebu zachovať, stimulovať a zabezpečiť financovanie výskumu, inovácií 
a vývoja v EÚ prostredníctvom primeraného riadenia a financovania programov 
predstavujúceho aspoň taký percentuálny podiel celkového rozpočtu EÚ, aký má 7. RP pri 
svojom skončení; požaduje výrazné zvýšenie výdavkov na výskum od roku 2013, pričom 
cieľom EÚ je 1 % HDP vyhradené pre verejné financovanie; požaduje intenzívnejšiu 
medzinárodnú spoluprácu v oblasti výskumu a vývoja;

10. 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;

Informačná spoločnosť

11. domnieva sa, že Európa by mala zohrávať vedúcu úlohu vo vytváraní a používaní IKT; 
zdôrazňuje význam pokračujúceho úsilia o rozšírený a vysokorýchlostný prístup 
k pevnému a mobilnému vysokorýchlostnému širokopásmovému pripojeniu pre všetkých 
občanov a spotrebiteľov do roku 2020;

Politika v oblasti kozmického priestoru

12. zdôrazňuje strategický význam európskych globálnych navigačných satelitných systémov 
(Galileo a EGNOS) a je presvedčený o tom, že ich implementácia si bude vyžadovať 
intenzívne monitorovanie a hodnotenie; uznáva, že rozvoj novovytvorenej európskej 
politiky v oblasti kozmického priestoru bude  pre EÚ logicky znamenať ďalšiu finančnú 
kapacitu.


