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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. zdôrazňuje, že rok 2022 bude rokom sociálnej a hospodárskej obnovy Európy; 
zdôrazňuje, že obnova Európy bude musieť podporiť dvojakú transformáciu Európy;  
domnieva sa preto, že financovanie digitálnych a energetických investícií zohráva pri 
obnove kľúčovú úlohu;

2. víta dodatočné 4 miliardy EUR (v cenách roku 2018) pre program Horizont Európa, 
ktoré pochádzajú z pokút v oblasti hospodárskej súťaže, rezerv a zrušených záväzkov, 
ako sa dohodlo v kompromise týkajúcom sa VFR, ako aj dodatočných 5 miliárd EUR 
(v cenách roku 2018) z nástroja Next Generation EU (NGEU); zdôrazňuje, že tieto 
dodatočné záväzky pochádzajúce z pokút v oblasti hospodárskej súťaže, rezerv 
a zrušených záväzkov by sa mali použiť s cieľom zachovať zásadu kontinuity 
rozpočtu stabilizovaním variácie ročných záväzkov, najmä pokiaľ ide o zvýšenie 
záväzkov z NGEU v prvých rokoch; považuje za nevyhnutné, aby bol výbor ITRE 
úzko zapojený do každoročných rozhodnutí o štruktúre rozpočtu programu Horizont 
Európa s cieľom zabezpečiť optimálny vplyv na európskych výskumníkov; 

3. vyzýva na plné využitie článku 15 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách 
s cieľom prideliť všetky dostupné prostriedky, ktorých viazanosť bola zrušená, 
z predchádzajúcich rámcových programov EÚ v oblasti výskumu na program 
Horizont Európa, a to popri dodatočných záväzkoch uvedených v bode 2; 

4. zdôrazňuje, že je dôležité zabezpečiť dostatočné finančné prostriedky, aby sa prispelo 
k dvojakému prechodu na klimatickú neutralitu do roku 2050 a formovaniu 
európskeho digitálneho desaťročia; v tejto súvislosti upozorňuje na kľúčovú úlohu 
finančných prostriedkov pre program Horizont Európa, Nástroj na prepájanie Európy 
(NPE), najmä NPE – Energetika a NPE – Digitalizácia, Kozmický program, program 
Digitálna Európa, ako aj Fond na spravodlivú transformáciu, ktorý by sa mal podľa 
možnosti kombinovať s financovaním z NGEU; 

5. požaduje dostatočné financovanie a personál pre agentúry EÚ, najmä agentúru ACER 
a novú Agentúru pre kozmický program.


