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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. trvá na tom, že Parlament dosud neudělil souhlas s nařízením o novém VFR a že Komise 
by měla nejprve vypracovat návrh rozpočtu na rok 2014 na základě svého vlastního 
návrhu podoby VFR na období 2014–2020;

2. vyjadřuje hluboké politování nad tím, že Rada seškrtala 38 miliard EUR v okruhu 1a, 
v jehož rámci jsou financovány hlavní politiky EU v oblasti inovací, výzkumu, 
infrastruktury, malých a středních podniků, mládeže a vzdělávání, které jsou potřebné      
k vyřešení současné hospodářské krize a významných společenských výzev; domnívá se, 
že stanovení odpovídajícího omezení plateb v rámci SZP by umožnilo uvolnit další 
rozpočtové zdroje pro okruh 1a;

3. vyzývá k ambicióznímu přidělení finančních prostředků na program Horizont 2020; 
vznáší své rozhodné námitky vůči jakémukoli návrhu na stanovení stropů pro rok 2014, 
který by byl pod úrovní stropů stanovených pro rok 2013; vyzývá Komisi, aby vytvořila 
zvláštní rozpočtové položky pro nástroj pro malé a střední podniky, programy Věda ve 
společnosti a Rozšiřování účasti a rovněž pro pokračování programu CIP pro ekologické 
inovace a programu Inteligentní energie pro Evropu;

4. domnívá se, že při hospodářském oživení EU hraje důležitou roli nástroj pro propojení 
Evropy; vyzývá ke zvýšení podílu finančních zdrojů, které mají být na tento finanční 
nástroj přiděleny s cílem zajistit pákový efekt pro jiné veřejné a soukromé investice; 
vyzývá zejména k tomu, aby byl kladen důraz na projektové dluhopisy na investice do 
obnovitelných zdrojů energie a projektové dluhopisy na infrastrukturu související s IKT a 
k přidělení dostatečných zdrojů na inteligentní sítě, zejména s ohledem na potenciální 
synergie se sektorem IKT;

5. zdůrazňuje, že je zapotřebí zabývat se problémy, s nimiž se potýkají malé a střední 
podniky, a to prostřednictvím ambiciózního programu COSME; s ohledem na zvláště 
obtížnou situaci v přístupu k financování vyzývá k přidělení alespoň 60 % prostředků z 
rozpočtu COSME na finanční nástroje;

6. trvá na tom, že hlavní infrastrukturní projekty EU (jako např. Galileo a Copernicus) musí 
být financovány mimo a nad rámec rozpočtu VFR, a trvá na tom, že žádné finanční 
prostředky EU nesmí být použity k pokrytí dodatečných nákladů nebo k pokrytí nákladů 
na projekt ITER;

7. domnívá se, že k uskutečňování strategie Evropa 2020 je nezbytná lepší správa a řízení a 
koordinace výdajů mezi EU a členskými státy; vyzývá k optimálnímu využívání 
stávajícího financování EU, přičemž by měl být kladen důraz na přidanou hodnotu EU, 
účinné zjednodušení postupů a pákové efekty; požaduje, aby proces evropského semestru 
monitoroval investice do výzkumu, inovací, průmyslové politiky a malých a středních 
podniků.
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