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NÁVRHY

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku vyzývá Rozpočtový výbor jako věcně příslušný 
výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. vítá proces v rámci evropského semestru, jehož cílem je dosáhnout dokonalejší správy 
ekonomických záležitostí; je přesvědčen, že úspěšná realizace strategie EU 2020
vyžaduje přijetí značných, koordinovaných a odpovídajících finančních závazků              
k dosažení jejích priorit na úrovni EU i na úrovni členských států a že jakékoli omezení 
příslušných prostředků v rozpočtu EU by dosažení priorit této strategie narušilo;

2. poukazuje na to, že zlepšení podmínek pro výzkum, vývoj a inovace, zejména pokud jde 
o udržitelné energetické priority, technologie k uchovávání energie, účinnost zdrojů a 
ekologické technologie, je zásadním předpokladem pro pokrok na cestě k dosažení cílů
strategie EU 2020; vyzývá nejen k navýšení rozpočtu, ale také k zavedení dalších kritérií 
udržitelnosti u programů v oblasti výzkumu, vývoje a inovací;

3. připomíná, že sedmý rámcový program je nutno realizovat v plném rozsahu; podporuje
úsilí o rozvoj – ve spolupráci s Evropskou investiční bankou a Evropským investičním 
fondem – inovativních způsobů maximálního využívání investic a podpory výzkumu a
inovací, jako je např. finanční nástroj na sdílení rizik (Risk Sharing Finance Facility);
prosazuje uvolnění dalších rozpočtových prostředků pro tento finanční nástroj, ale vyzývá 
k jeho lepšímu využívání ze strany malých a středních podniků;

4. vyzývá k dalšímu provádění iniciativy na podporu malých a středních podniků (Small 
Business Act), se zavedením politických opatření týkajících se malých a středních 
podniků, včetně opatření ke zlepšení přístupu ke specifickým programům a k rozvoji 
těchto programů a inovativních finančních mechanismů; vyzývá k aktualizaci rámcového 
programu pro konkurenceschopnost a inovace, který je stěžejním programem pro malé a 
střední podniky;

5. domnívá se, že jasně definované cíle v oblasti udržitelné energetické politiky, energetické 
účinnosti a efektivity zdrojů mohou přinést evropskému hospodářství jako celku 
nákladově efektivní výhody; vyzývá k alokaci zdrojů EU a veřejných i soukromých
zdrojů členských států do investic v těchto prioritních odvětvích;

6. zdůrazňuje, že u rozsáhlých projektů je nutno zajistit spolehlivou správu a řízení, přesné
plánování, řádné finanční řízení, jasně stanovené limity účasti EU a zvláštní rozpočtovou 
položku, a to předtím, než na ně budou přiděleny jakékoli další finanční prostředky;
zdůrazňuje, že prostředky EU přidělované na tyto projekty by neměly být výsledkem 
přesunu finančních prostředků z jiných programů EU v oblasti výzkumu a vývoje a že
jakékoli dodatečné náklady, které mohou vzniknout, musí hradit členské státy nebo
soukromé subjekty; v souvislosti s programem Galileo poukazuje na to, že na náklady by 
měli přispívat jak uživatelé veřejné regulované služby, tak uživatelé komerční služby.


