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NÁVRHY

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku vyzývá Rozpočtový výbor jako věcně příslušný 
výbor, aby do své zprávy začlenil tyto návrhy:

1. domnívá se, že k tomu, aby EU překonala stávající hospodářskou a sociální krizi a aby 
byla zajištěna její budoucí konkurenceschopnost v globalizovaném světě, je naprosto 
nezbytné, aby byly splněny cíle stanovené ve strategii Evropa 2020 zaměřené na dosažení 
inteligentního, udržitelného a inkluzivního růstu; zdůrazňuje, že ke splnění těchto cílů je 
potřeba celkem přibližně 1 600 miliard EUR na investice zaměřené na budoucnost 
v klíčových politikách;

2. zdůrazňuje klíčovou úlohu, již musí rozpočet EU hrát při dosahování společně 
dohodnutých cílů strategie Evropa 2020, vzhledem k tomu, že pokud je financování EU 
správně zaměřeno, může spustit a urychlit činnosti s jasnou přidanou hodnotou EU, které 
nejsou členské státy schopny vykonávat samy, i dosáhnout součinnosti a doplňkovosti 
s činnostmi členských států tím, že jim pomůže se zaměřit na klíčové investice 
orientované na budoucnost; vítá tedy návrh Komise zvýšit – ve srovnání se stávajícím 
VFR na období 2007–2013 – financování určené na programy EU v oblastech výzkumu, 
inovace, konkurenceschopnosti, MSP a infrastruktury; rozhodně se domnívá, že 
navrhované finanční částky představují skutečné minimum, a důrazně varuje před snahami 
některých členských států je snížit, protože by to ohrozilo důvěryhodnost EU a politické 
závazky ve prospěch růstu a pracovních míst; současně zdůrazňuje, že je třeba zajistit 
dostatečnou rozpočtovou flexibilitu, aby bylo možné rozpočtové prostředky vhodným 
způsobem přizpůsobovat vyvíjejícím se okolnostem a prioritám;

3. zejména zdůrazňuje, že je třeba posílit, stimulovat a zajistit financování výzkumu, rozvoje 
a inovace v EU tím, že budou ve VFR na období 2014–2020 výrazně zvýšeny příslušné 
výdaje na program Horizont 2020 a dojde k radikálnímu zjednodušení postupů 
financování, avšak zároveň bude dodržena zásada řádného finančního řízení; 

4. zdůrazňuje přidanou hodnotu EU u programů zaměřených na MSP, vzhledem k tomu, že 
se tyto programy osvědčily a podpořily členské státy při zajišťování přístupu MSP k 
možnostem financování v době hluboké finanční krize; zdůrazňuje však, že by 
v budoucnu měly mít všechny evropské podnikatelské subjekty lepší a různorodější 
přístup k financování zahrnující granty, půjčky nebo financování vlastním kapitálem; 
rozhodně se domnívá, že ve finančním přídělu na Program pro konkurenceschopnost 
podniků s důrazem na malé a střední podniky (COSME) je třeba navýšit rozpočet určený 
na finanční nástroje a že je třeba zlepšit přístup k tomuto programu, aby jej mohlo 
využívat ještě více MSP a aby lépe odpovídal jejich potřebám;

5. domnívá se, že rozvoj nové generace udržitelných energetických systémů v EU bude 
vyžadovat výrazné investice do výzkumu a vývoje v oblasti energetiky; zdůrazňuje proto, 
že je třeba navýšit financování výzkumu a technologického rozvoje a zachovat ukázkové 
projekty v oblasti energetiky; vyzývá k plnému provádění již přijatého strategického plánu 
pro energetické technologie (SET); vyzývá Komisi a Radu, aby vyjasnily jeho financování 
ve VFR na období 2014–2020;
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6. zdůrazňuje strategický význam rozsáhlých infrastrukturních projektů (jako ITER, Galileo, 
GLONASS, GMES) pro budoucí konkurenceschopnost EU a posílení průmyslových 
odvětví EU; domnívá se, že financování průmyslu by mělo být v rozpočtu EU zajištěno na 
základě plně samostatného a komplexního víceletého rozpočtu, zatímco zlepšování řízení 
průmyslových odvětví by mělo i nadále spadat do působnosti Smluv EU; zdůrazňuje, že 
pokud během provádění těchto projektů dojde k překročení nákladů, je třeba je pokrýt tak, 
aby nebylo ohroženo financování a úspěšné provádění ostatních politik Unie, jež 
přispívají k dosahování cílů strategie Evropa 2020;

7. domnívá se, že vzhledem k současným omezením veřejných rozpočtů je využívání 
pákového účinku ostatních zdrojů financování naprosto nezbytné k uskutečnění 
dlouhodobých investic potřebných ke splnění strategie Evropa 2020; rozhodně se 
domnívá, že přidaná hodnota EU se zvyšuje zejména prostřednictvím podpory vysoce 
rizikových, velmi nákladných a dlouhodobých programů, které přesahují možnosti 
jednotlivých členských států; vyzývá proto k opatřením EU, jež by snížila investiční rizika 
u činností velkého rozsahu a rozvíjela celoevropské investice do infrastruktury v oblasti 
energetiky a IKT; v této souvislosti vítá zahájení pilotní fáze iniciativy pro projektové 
dluhopisy EU na období let 2012–2013 a návrh Komise týkající se nástroje pro propojení 
Evropy (CEF) jako první kroky správným směrem;

8. domnívá se však, že je třeba se důkladněji zamyslet nad tím, jak zlepšit podporu 
dlouhodobých investic v EU; domnívá se, že je třeba rozvinout a posílit finanční nástroje 
na sdílení rizik začleněné do rozpočtu EU a usnadnit jejich prostřednictvím financování 
investic do prioritních odvětví, jež budou zahrnovat širší a různorodější soubor projektů a 
různé typy rizik (přístup zaměřený na „portfolio projektů); je přesvědčen, že je třeba i 
nadále podporovat součinnost a doplňkovost mezi systémem EU a vnitrostátními systémy, 
aby se tak maximalizoval potenciál růstu těchto nástrojů; zdůrazňuje, že tyto nástroje musí 
být založeny na jasných a transparentních kritériích pro způsobilost a výběr projektů;

9. rozhodně zdůrazňuje, že opětovné investování příjmů (zpětné toky) by mělo být zásadou, 
již budou dodržovat všechny inovativní finanční nástroje; zdůrazňuje, že tento princip 
revolvingu vede nejen k úsporám veřejných financí, ale posiluje také pákový a násobný 
účinek těchto nástrojů, což v konečném důsledku pomáhá zajistit vyšší úroveň investic do 
hospodářství;

10. zdůrazňuje, že je třeba podporovat interoperabilitu a součinnost mezi specifickými 
programy (jako Horizont 2020, COSME, CEF) a politikou soudržnosti; je přesvědčen, že 
je třeba podporovat kumulativní nebo kombinované financování s cílem maximalizovat 
čerpání dostupných finančních prostředků EU všemi členskými státy a jejich účast ve 
všech specifických programech a dosáhnout rovnoměrnějšího hospodářského rozvoje na 
území EU jako celku.


