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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. víta proces európskeho semestra, ktorého cieľom je dosiahnuť silnejšiu správu 
ekonomických záležitostí; domnieva sa, že úspešná realizácia stratégie EÚ 2020 si 
vyžaduje prijatie značných, koordinovaných a vhodných finančných záväzkov, aby sa jej 
priority dosiahli na úrovni EÚ i na úrovni členských štátov, a že akékoľvek obmedzenie 
príslušných rozpočtových prostriedkov EÚ by ohrozilo dosiahnutie tejto stratégie;

2. zdôrazňuje, že zlepšenie podmienok pre výskum, vývoj a inovácie, najmä pokiaľ ide 
o udržateľné energetické priority, technológie skladovania energie, účinnosť zdrojov 
a zelené technológie, je rozhodujúce pre pokrok smerom k dosiahnutiu cieľov stratégie 
EÚ 2020; žiada nielen zvýšenie rozpočtu, ale aj zavedenie ďalších kritérií udržateľnosti 
v rámci programov EÚ v oblasti výskumu, vývoja a inovácií;

3. pripomína, že siedmy rámcový program je nutné realizovať v plnom rozsahu; podporuje 
úsilie o rozvoj – v spolupráci s Európskou investičnou bankou a Európskym investičným 
fondom – inovatívnych spôsobov zvyšovania investícií a podpory výskumu a inovácií, 
ako je finančný nástroj s rozdelením rizika (RSFF); podporuje uvoľnenie dodatočných 
rozpočtových prostriedkov na tento finančný nástroj, ale vyzýva na jeho lepšie 
využívanie zo strany MSP;

4. vyzýva na ďalšie vykonávanie iniciatívy Small Business Act pri súčasnom zavedení 
opatrení týkajúcich sa MSP vrátane opatrení na zlepšenie prístupu k osobitným 
programom a inovačným finančným mechanizmom a ich vypracúvania; žiada 
aktualizáciu rámcového programu pre konkurencieschopnosť a inovácie, ktorý je 
kľúčovým programom pre MSP;

5. domnieva sa, že jasne vymedzené ciele v oblasti udržateľnej energetickej politiky, 
energetickej účinnosti a účinnosti zdrojov môžu priniesť európskemu hospodárstvu ako 
celku nákladovo efektívne výhody; žiada pridelenie verejných a súkromných zdrojov EÚ 
a členských štátov na investície v týchto prioritných sektoroch;

6. zdôrazňuje, že pri rozsiahlych projektoch je nutné zabezpečiť vhodné riadenie, presné 
plánovanie, riadne finančné riadenie, jasné limity účasti EÚ a osobitnú rozpočtovú 
položku, a to pred pridelením akýchkoľvek ďalších finančných prostriedkov; zdôrazňuje, 
že prostriedky EÚ prideľované na takéto projekty by nemali byť výsledkom presunu 
prostriedkov z iných programov EÚ v oblasti výskumu a vývoja a že akékoľvek 
dodatočné náklady, ktoré môžu vzniknúť, musia hradiť členské štáty alebo 
zainteresované strany zo súkromného sektora; v súvislosti s programom Galileo 
poukazuje na to, že na náklady by mali prispievať tak užívatelia verejných regulovaných 
služieb, ako aj užívatelia obchodných služieb.


