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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. je přesvědčen, že politiky EU a rozpočet EU by měly zásadním způsobem přispívat
k revitalizaci udržitelného růstu v EU a k řešení velkých sociálních otázek, jako je 
nedostatek zdrojů a změna klimatu;

2. je přesvědčen, že rozpočet EU představuje mimořádnou příležitost pro dosažení synergie 
při provádění politik, které by nemohly provádět jednotlivé členské státy; vyzývá
k optimálnímu využívání stávajících finančních prostředků EU, přičemž by měl být 
kladen důraz na přidanou hodnotu EU, účinné zjednodušení postupů a pákový efekt;

3. uznává, že má-li se realizovat strategie EU 2020, je třeba posílit a koordinovat 
financování; vyjadřuje obavy, že stropy v okruhu 1a v rámci stávajícího finančního rámce 
nedostačují k tomu, aby mohly být prováděny politické priority EU;

4. bere na vědomí klíčovou úlohu stěžejních programů EU, jako je Horizont 2020, COSME
a nástroj pro propojení Evropy; vyzývá k tomu, aby byl uvolněn větší objem prostředků
s cílem podpořit ekologické hospodářství jako hlavní motor konkurenceschopnosti
a odolnosti v budoucnu;

5. vyzývá k posílení politik EU zaměřených na podporu MSP, tzn. investic do inovací
a potenciálu k růstu, a ke zjednodušení přístupu MSP k financování;

6. plně podporuje pilotní iniciativu týkající se projektových dluhopisů, jejímž cílem je 
uvolnit soukromé úspory a zlepšit výběr finančních nástrojů k dispozici pro projekty
v oblasti infrastruktury v odvětví energetiky, dopravy a IKT; zdůrazňuje, že je třeba 
patřičně využívat kritéria udržitelnosti EIB, a to ve stejné míře jako finanční kritéria; 

7. připomíná, že rok 2013 bude posledním rokem stávajícího programového období
a vyjadřuje obavy nad možnými škrty, pokud jde o výši prostředků na platby; zdůrazňuje, 
že má zásadní význam, aby byly splněny závazky EU v rámci probíhajících projektů;

8. i nadále jednoznačně odmítá, aby byly ve prospěch projektu ITER přesunuty prostředky 
vyčleněné na sedmý rámcový program nebo další stěžejní programy okruhu 1.


