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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. domnieva sa, že politiky EÚ a rozpočet EÚ by mali významným spôsobom prispievať k 
obnoveniu udržateľného rastu v EÚ a k riešeniu významných spoločenských problémov, 
ako je nedostatok zdrojov a zmena klímy; 

2. je presvedčený, že rozpočet EÚ predstavuje jedinečný synergický potenciál na 
vykonávanie politík, ktoré by samotné členské štáty nemohli realizovať; požaduje, aby sa 
existujúce zdroje EÚ využili optimálne s dôrazom na pridanú hodnotu EÚ, účinné 
zefektívnenie postupov a pákové účinky;

3. uznáva potrebu posilniť a koordinovať financovanie s cieľom plniť stratégiu Európa 2020; 
je znepokojený skutočnosťou, že stropy v okruhu 1a v rámci súčasného finančného rámca 
sú nedostatočné na plnenie prioritných politík EÚ;

4. poukazuje na kľúčovú úlohu hlavných programov EÚ, ako sú Horizon 2020, COSME a 
Nástroj na prepojenie Európy; požaduje mobilizáciu ďalšieho väčšieho objemu zdrojov s 
cieľom posilniť ekologické hospodárstvo ako kľúčovú hybnú silu pre budúcu 
konkurencieschopnosť a odolnosť;

5. požaduje silnejšie európske politiky podpory MSP, t .j. investície do ich inovačného a 
rastového potenciálu a zjednodušenia ich prístupu k financovaniu;

6. vyjadruje plnú podporu pilotnej iniciatíve projektových dlhopisov, ktorá je zameraná na 
mobilizáciu súkromných úspor a zlepšenie rozsahu finančných nástrojov dostupných na 
infraštruktúrne projekty v oblasti energetiky, dopravy a IKT; zdôrazňuje potrebu 
zodpovedajúcim spôsobom uplatňovať kritériá udržateľnosti EIB rovnako ako finančné 
kritériá; 

7. Pripomína, že rok 2013 bude posledným rokom programového obdobia, a je znepokojený 
možnými škrtmi v úrovni platobných rozpočtových prostriedkov; zdôrazňuje, že je 
dôležité splniť záväzky EÚ v rámci prebiehajúcich projektov;

8. je aj naďalej zásadne proti presunu prostriedkov vyčlenených na 7. rámcový program 
alebo iné hlavné programy z okruhu 1 na projekt ITER.


