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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. domnívá se, že by Komise měla provést komplexní přezkum fungování stávajícího VFR, 

po němž by následovala legislativní revize; 

2. zdůrazňuje, že podle Smlouvy představují Parlament a Rada dvě složky rozpočtového 

orgánu; vyzývá proto k plnému zapojení Parlamentu do přezkumu v polovině období a do 

revize nařízení o VFR; 

3. upozorňuje, že zatímco nařízení o VFR zůstalo od svého přijetí do velké míry beze 

změny, změnily se rámcové podmínky pro jeho provádění; zdůrazňuje, že by tyto 

problémy měl řešit legislativní návrh, který naváže na skutečný přezkum; v této 

souvislosti upozorňuje, že nové nástroje, které byly od přijetí nařízení o VFR zřízeny, jako 

je např. Evropský fond pro strategické investice (EFSI), by měly být řádně začleněny do 

rozpočtu EU, aniž by měly jakýkoliv negativní finanční dopad na schválené programy; 

4. všímá si značného dlouhodobého dopadu EFSI na rozpočet EU; je toho názoru, že EFSI 

investuje do projektů, jež nejsou totožné s projekty, na které se zaměřují program 

Horizont 2020 (H2020) a Nástroj pro propojení Evropy (CEF), a proto plně nekompenzuje 

rozpočtové položky vyčleněné na H2020 a CEF; zdůrazňuje proto, že má-li EU dosáhnout 

svých cílů v oblasti výzkumu a inovace, musí být během přezkumu VFR plně obnovena 

míra financování těchto programů, která byla jednomyslně schválena, a zachována 

náležitá rovnováha mezi granty a finančními nástroji; v této souvislosti připomíná, že CEF 

v oblasti energetiky a telekomunikací je zásadní pro dokončení energetické unie a 

digitální unie; zdůrazňuje v tomto ohledu, že je důležité zajistit finanční prostředky na 

CEF k dosažení cíle spočívajícího v 10% nebo vyšším propojení elektrických sítí; 

5. zdůrazňuje, že provádění programů H2020 a COSME vede k velmi vysoké míře čerpání 

prostředků, což má za následek velmi nízkou míru úspěšnosti v programu H2020, jež 

potenciální žadatele odrazuje od předkládání projektů; 

6. opakuje význam zajištění finančních prostředků pro projekt ITER s cílem učinit z fúze 

důvěryhodný udržitelný zdroj energie a budoucí prvek skladby zdrojů energie a dále 

přilákat průmysl i malé a střední podniky a výzkumná střediska; 

7. je toho názoru, že nesmí být navrhovány nové politické priority na úkor programů 

schválených ve stávajícím VFR, zejména H2020, CEF, COSME, Galileo a Copernicus 

nebo finančních prostředků předem přidělených členským státům; zdůrazňuje, že ve 

zbývajícím období VFR by veškeré nové priority měly být podporovány z nových 

finančních prostředků;  

8. vyzývá Komisi, aby zachovala prostředky, které již byly přiděleny v rámci VFR 2014–

2020 na rychlé a úplné dokončení provozu infrastruktury Galileo, EGNOS a Copernicus i 

na podporu aplikací, z nichž GNSS vychází nebo které na něj navazují, a činností v oblasti 

pozorování Země; připomíná významnou úlohu, kterou může hrát program H2020 při 

napomáhání EU snížit její závislost, pokud jde o klíčové vesmírné technologie; v této 
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souvislosti připomíná, že vesmírná část programu H2020 spadá do priority „vedoucí 

postavení v průmyslu“ a zejména pod specifický cíl „vedoucí postavení v základních a 

průmyslových technologiích“; 

9. vyzývá k dalšímu posílení, koordinaci a maximalizaci synergií mezi EFSI, ESIF, H2020, 

COSME a CEF; 

10. vyzývá rozpočtové orgány, aby stanovily maximální možnou flexibilitu pro směřování 

nevyužitých ročních prostředků do programů v rámci okruhu 1a, jako jsou H2020, 

COSME a Nástroj pro propojení Evropy; 

11. konstatuje, že programy Unie přispívají k zajišťování přístupu malých a středních podniků 

(MSP) v EU k financování, a to zejména těch, které fungují v zemích, jež čelí závažné a 

dlouhodobé finanční krizi; vyzývá, aby na tento program byly přiděleny další zdroje, které 

umožní jej rozšířit na ještě více MSP a dosáhnout toho, aby více vycházel vstříc jejich 

různorodým potřebám; zejména vyzývá k výraznému rozšíření nástrojů MSP v rámci 

H2020, aby bylo dosaženo alespoň částky, jež byla právně vyčleněna v rámci nařízení o 

programu Horizont 2020; zdůrazňuje, že přístup k financování zůstává pro řadu MSP 

výzvou, zejména pokud jde o rizikové financování; vyzývá Komisi, aby zabezpečila větší 

transparentnost financování MSP i jasnější rozpočtový dohled a kontrolu a aby při 

provádění tohoto nástroje zajistila skutečný přístup zdola nahoru; 

12. připomíná jedinečnou schopnost Unie zahajovat mezinárodní spolupráci a uvolňovat 

veřejné finance na přeshraniční záležitosti; zdůrazňuje, že financování z Unie může ve 

skutečnosti vyvolat a urychlit opatření, která členské státy nemohou samy o sobě 

uskutečnit, a vytvářet synergie s činností členských států a doplňovat ji;  

13. domnívá se, že ambiciózní cíle v politikách v oblasti udržitelných zdrojů energie, 

energetické účinnosti a účinnosti zdrojů mohou být prospěšné celému evropskému 

průmyslu i evropskému hospodářství; vyzývá k tomu, aby veřejné i soukromé zdroje EU a 

členských států byly přidělovány na investice do těchto prioritních odvětví; domnívá se, 

že je třeba podporovat další součinnost mezi programem H2020 a iniciativami 

zaměřenými na inteligentní specializaci (RIS3) k zajištění lepšího využívání výzkumu a 

vývoje a podpory regionální hospodářské konvergence; 

14. vyzývá k provedení hodnocení programů VFR v polovině období, jež bude vycházet ze 

srovnání jejich výsledků se stanovenými úkoly a cíli, z jejich absorpční kapacity a přidané 

hodnoty EU i z nově vznikajících politických priorit, jakožto klíčového bodu při řízení 

výdajů EU, a přihlédne ke stále existujícím neuhrazeným platbám a pozdnímu provádění 

stávajícího rámce. dále zdůrazňuje, že povolební přezkum je příležitostí ke zlepšení VFR, 

které bude zahrnovat reformy v oblasti provádění, řízení a kontroly fondů i podávání 

zpráv; vyzývá, na základě posouzení výkonnosti zaměřeného mj. na řádné finanční řízení, 

k tomu, aby prostředky vyčleněné na programy, které nejsou řádně prováděny, byly 

přerozděleny na programy, které fungují dobře; 

15. domnívá se, že veškeré rozpočtové nástroje EU, které podporují investice a inovaci, by 

měly být zachovány a dále rozvíjeny, a že není třeba upřednostňovat jeden nebo více 

těchto programů na úkor těch ostatních; připomíná zásadní úlohu rozpočtu EU při 

poskytování pobídek k budoucím výdajům a při podpoře soudržnosti a účinného 

provádění politik v rámci EU. 
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