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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. vyjadruje poľutovanie nad dohodou, ktorú Európska rada dosiahla v júli o VFR na roky 
2021 – 2027, pokiaľ ide o programy v pôsobnosti výboru ITRE; zdôrazňuje, že finančné 
krytie pre všetky tieto programy je pod úrovňou, ktorú pôvodne navrhla Komisia v roku 
2018, a pod úrovňou, ktorú Európsky parlament považoval za potrebnú; je pevne 
presvedčený, že bez dostatočného financovania hrozí, že tieto programy nedokážu 
naplniť svoje politické ciele, čo by viedlo k tomu, že Únia nedokáže dosiahnuť dvojaké 
ciele digitálnej a ekologickej transformácie; okrem toho zdôrazňuje, že Únia by mala 
poskytnúť dostatočné finančné prostriedky, ak očakáva, že výskum a inovácie budú mať 
vplyv na dôležité výzvy, ako napríklad nájdenie vakcíny proti COVID-19, prekonanie 
krízy zdravotnej starostlivosti a hospodárskej krízy, dekarbonizácia hospodárstva, 
urýchlenie energetickej transformácie, dosiahnutie vedúceho postavenia v oblasti 
nových a inovačných technológií, podpora podnikov (najmä MSP) pri obnove; opakuje 
preto svoj zámer rokovať o cielenom finančnom posilnení hlavných programov Únie v 
budúcom VFR;

2. domnieva sa preto, že cieľom rozpočtu na rok 2021 by malo byť využitie celej 
dostupnej rezervy a všetkých dostupných nástrojov flexibility s cieľom posilniť najmä 
tie programy Únie, ktoré podporujú ekologickú, energetickú a zdrojovo efektívnu a 
udržateľnú digitálnu transformáciu, boj proti sociálnym a hospodárskym dôsledkom 
pandémie COVID-19, ako aj rýchlu obnovu MSP v Únii, ktoré najviac zasiahla kríza; 
trvá na tom, že rozpočet na rok 2021 by mal výrazne prispieť k financovaniu investícií 
Európskeho ekologického dohovoru, ktorého cieľom je vytvoriť podporný rámec na 
uľahčenie a stimuláciu verejných a súkromných investícií potrebných na prechod na 
klimaticky neutrálne, konkurencieschopné a inkluzívne hospodárstvo;

3. domnieva sa že vplyv a dôsledky pandémie COVID-19 prehĺbili pretrvávajúce 
nedostatky v systémoch zdravotnej starostlivosti a preukázali potrebu investovať do 
výskumu v oblasti zdravia s cieľom zabezpečiť zdravie ako verejný statok pre všetkých 
a zvýšiť kvalitu života občanov; trvá na tom, že sú potrebné nové prístupy k zdravotnej 
starostlivosti zameranej na človeka; žiada preto, aby sa v rozpočte na rok 2021 
výraznejšie podporovalo zabezpečenie prístupu k diagnostike, liečebným postupom a 
kvalitným verejným zdravotníckym službám pre všetkých;

4. vyzdvihuje najmä skutočnosť, že sú potrebné dodatočné finančné prostriedky na 
program Horizont Európa, nový program Digitálna Európa, NPE – Digitalizácia a 
vesmírny program s cieľom podporiť digitálnu transformáciu spoločností a 
priemyselných odvetví vrátane zvyšovania kvalifikácie a rekvalifikácie pracovníkov a 
občanov Únie, čo je nevyhnutné pre budúcu prosperitu Európy v náročnom 
geopolitickom kontexte; zdôrazňuje, že pandémia COVID-19 ukázala rastúci význam 
digitalizácie pre každodenné fungovanie hospodárstva, a preto žiada, aby sa vyčlenili 
primerané finančné prostriedky na zvýšenie prepojenosti, a to s investíciami do 
strategických digitálnych kapacít (umelá inteligencia, kybernetická bezpečnosť, dátová 
a cloudová infraštruktúra, vysokorýchlostné siete) budovania skutočného dátového 
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hospodárstva a udržateľných hodnotových reťazcov;

5. ďalej zdôrazňuje, že sú potrebné dodatočné finančné prostriedky na to, aby bola 
Európska zelená dohoda úspešná, aby sa primerane riešila klimatická kríza a aby sa 
prispelo k prechodu na klimaticky neutrálne hospodárstvo a spoločnosť do roku 2050 v 
súlade s Parížskou dohodou; konštatuje, že na tento účel sú potrebné podstatné zvýšenia 
v programoch Horizont Európa, NPE – Energetika a vesmírny program, ako aj vo 
Fonde na spravodlivú transformáciu;

6. zdôrazňuje potrebu podporovať konkurencieschopnosť a priemyselnú kapacitu Únie a v 
tejto súvislosti požaduje dostatočné finančné prostriedky na podporu MSP, 
mikropodnikov a startupov, ktoré kríza vážne zasiahla; okrem toho zdôrazňuje význam 
programov, ako je Európsky obranný fond, pri podpore strategickej autonómie Únie;

7. vyzýva Komisiu, aby predložila komplexný a podrobný legislatívny návrh týkajúci sa 
sledovania, započítavania a preverovania cieľov v oblasti zohľadňovania problematiky 
klímy a biodiverzity a žiada, aby bol Parlament úzko zapojený do vývoja týchto 
metodík;

8. opätovne pripomína dôležitú úlohu, ktorú agentúry Únie zohrávajú pri dosahovaní 
politických cieľov stanovených Európskym parlamentom a Radou; požaduje preto, aby 
všetky agentúry mali dostatočné finančné a personálne zdroje zodpovedajúce ich 
úlohám a povinnostiam; zdôrazňuje najmä potrebu výrazne posilniť agentúru ACER, 
ktorá je už mnoho rokov nedostatočne financovaná a nedostatočne personálne obsadená, 
čo ohrozuje fungovanie agentúry ACER a jej schopnosť plniť úlohy v oblasti 
monitorovania a transparentnosti trhu, ako aj dodatočné úlohy, ktoré jej boli zverené na 
základe nedávnych právnych predpisov vrátane balíka opatrení v oblasti čistej energie; 
vyjadruje poľutovanie nad tým, že Komisia tento problém opäť neriešila už vo svojom 
návrhu rozpočtu; pripomína, že od roku 2021 sa Agentúra pre európsky GNSS zmení na 
Agentúru Európskej únie pre vesmírny program so širokým zoznamom nových úloh, 
ktoré jej boli pridelené; v tejto súvislosti požaduje primerané zvýšenie jej rozpočtu;  
pripomína svoje uznesenie zo 14. mája 2020 o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry 
na podporu orgánu BEREC1, v ktorom sa požaduje primerané zvýšenie rozpočtu 
prideleného Agentúre na podporu orgánu BEREC, ktoré je nevyhnutné vzhľadom na 
skutočnosť, že orgán BEREC v súčasnosti využíva externé zdroje, čo predstavuje riziko 
pre kontinuitu činností; okrem toho požaduje úpravu plánu pracovných miest a cielené 
zvýšenie rozpočtu pre Agentúru na podporu orgánu BEREC.

1 Prijaté texty, P9_TA(2020)0099.
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