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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. upozorňuje, že Parlament ešte nedal súhlas s nariadením o novom VFR a že Komisia by 
najprv mala vypracovať návrh rozpočtu na rok 2014 na základe vlastného návrhu VFR na 
roky 2014 – 2020; 

2. vyjadruje hlboké poľutovanie nad tým, že Rada o 38 miliárd EUR znížila prostriedky v 
okruhu 1a, v rámci ktorého sa financujú hlavné politiky EÚ v oblasti inovácie, výskumu, 
infraštruktúry, MSP, mládeže a vzdelávania, ktoré sú potrebné na riešenie súčasnej 
hospodárskej krízy a významných spoločenských problémov; domnieva sa, že primerané 
obmedzenie platieb SPP by umožnilo uvoľnenie ďalších rozpočtových zdrojov pre okruh 
1a; 

3. požaduje vyčlenenie významných prostriedkov na program Horizont 2020; je dôrazne 
proti akémukoľvek návrhu stropov na rok 2014 pod úrovňou z roku 2013; vyzýva 
Komisiu, aby vytvorila osobitné rozpočtové riadky pre nástroj MSP, programy Veda v 
spoločnosti a Rozširovanie účasti, ako aj v následných programoch CIP Ekologická 
inovácia a Inteligentná energia – Európa;

4. domnieva sa, že nástroj Spájame Európu zohráva dôležitú úlohu v hospodárskej obnove 
EÚ; požaduje vyšší podiel finančných zdrojov pre tento finančný nástroj v záujme 
zabezpečenia pákového účinku s inými verejnými a súkromnými investíciami; požaduje 
najmä zameranie na projektové dlhopisy v oblasti obnoviteľných zdrojov a infraštruktúry 
IKT a vyčlenenie dostatočných prostriedkov na inteligentné siete, a to najmä so zreteľom 
na možné synergie so sektorom IKT;

5. zdôrazňuje potrebu riešiť problémy, pred ktorými stoja MSP, prostredníctvom 
ambiciózneho programu COSME;  vzhľadom na obzvlášť ťažkú situáciu, pokiaľ ide o
prístup k finančným prostriedkom, požaduje pridelenie aspoň 60 % rozpočtu programu 
COSME na finančné nástroje;

6. trvá na tom, že hlavné projekty infraštruktúry EÚ (ako je Galileo a Copernicus) sa musia 
financovať z iných zdrojov a nad rámec rozpočtu VFR, a na tom, že prostriedky EÚ sa 
musia použiť na pokrytie dodatočných nákladov alebo nákladov projektu ITER;

7. domnieva sa, že v záujme plnenia stratégie EÚ 2020 je potrebné lepšie riadenie a 
koordinácia vynakladania prostriedkov medzi EÚ a členskými štátmi; požaduje, aby sa 
existujúce zdroje EÚ využívali optimálne s dôrazom na pridanú hodnotu EÚ, účinné 
zefektívnenie postupov a pákové účinky; žiada, aby sa v rámci procesu európsky semester 
monitorovali investície do výskumu, inovácie, priemyselnej politiky a MSP. 


