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POBUDE

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko poziva Odbor za proračun kot pristojni odbor, da 
v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. obžaluje, da je proračun, ki ga je predlagala Komisija, za 474,6 milijona EUR nižji kot 
zgornja meja razdelka 1a, čeprav je povpraševanje po pomembnih programih preveliko 
in bi utegnila biti potrebna dodatna sredstva; poudarja, da so programi v razdelku 1a 
izjemno pomembni za gospodarsko rast na osnovi inovacij in da prispevajo k prehodu 
na podnebno nevtralno družbo v skladu s Pariškim sporazumom;

2. poudarja, da je pomembno razvijati vodilni položaj na področju inovacij ter postopne in 
prebojne raziskave na področju naprednih tehnologij, da bo mogoče doseči politične 
cilje Unije, zato zavrača reze v skupnem znesku 747,4 milijona EUR, ki jih je v 
razdelku 1a predlagal Svet, vključno s 424,9 milijona EUR za skupni strateški okvir za 
raziskave in inovacije, zlasti v proračunskih vrsticah za krepitev raziskav na področju 
prihodnjih in nastajajočih tehnologij, krepitev evropske raziskovalne infrastrukture, med 
drugim e-infrastruktur ter pionirskih informacijskih in komunikacijskih tehnologij, in 
vključno z 28 milijoni EUR za informacijske in komunikacijske tehnologije instrumenta 
za povezovanje Evrope in 20 milijoni EUR za program COSME, kar bi utegnilo 
spodkopati prizadevanja Unije za trajnostno rast in zaposlovanje na visokokakovostnih 
delovnih mestih, pa tudi za uresničitev ciljev OZN za trajnostni razvoj in vzpostavitev 
gospodarstva brez emisij toplogrednih plinov, pri čemer ne sme biti zapostavljen nihče;

3. je prepričan, da je zlasti v zadnjem letu večletnega finančnega okvira v razdelku 1a 
potreben ambiciozen proračun, ki bo omogočil prehod v naslednji finančni okvir, v 
katerem bodo novi programi za polno delovanje potrebovali nekaj časa, da se zagotovi 
neovirano izvajanje teh programov in s tem nadaljnje uresničevanje političnih 
prednostnih nalog Unije;

4. zato poziva, da naj obveznosti v razdelku 1a povečajo do zgornje meje ter naj se 
uporabijo vsi razpoložljivi instrumenti prilagodljivosti iz uredbe o večletnem finančnem 
okviru in posebna določba iz finančne uredbe o ponovni uporabi sproščenih sredstev za 
raziskovalne projekte, da bo v proračunu za leto 2020 zagotovljena najvišja možna 
raven obveznosti;

5. znova opozarja na pomen raziskav in inovacij za odzivanje na družbene izzive in 
trajnostni razvoj; ugotavlja, da je zaradi velikega povpraševanja v nekaterih programih, 
kot sta Obzorje 2020 in COSME, delež uspešnih vlog za Obzorje 2020 v primerjavi s 
prejšnjim večletnim finančnim okvirom manjši, kar pomeni, da ni bilo mogoče 
financirati veliko večjega števila visokokakovostnih projektov na področju raziskav in 
inovacij, čeprav bi Unija lahko zagotovila zadostna sredstva; poudarja, da bi bilo treba 
to težavo rešiti z bolj ambicioznim proračunom za leto 2020 ter z boljšim 
dopolnjevanjem z drugimi skladi Unije, finančnimi instrumenti, nacionalnimi programi 
in zasebnimi naložbami; je prepričan, da bi bilo treba s finančnimi sredstvi Unije za 
raziskave in inovacije podpreti predvsem območja, ki se soočajo z resnim nedelovanjem 
trga in zanemarjenimi družbenimi problemi; zato meni, da bi bilo treba dati sredstva, za 
katera so bile prevzete obveznosti preklicane, znova na voljo v skladu s členom 15(3) 
finančne uredbe; ponavlja svoje stališče, da bo za program Obzorje Evropa v 
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naslednjem večletnem finančnem okviru potrebnih vsaj 120 milijonov EUR v cenah iz 
leta 2018;

6 poudarja, da so mala in srednja podjetja bistven sestavni del gospodarstva Unije, saj 
ponujajo veliko število delovnih mest v Uniji; meni, da je treba vzpostaviti poslovno 
okolje, ki jim bo naklonjeno, ter podpirati grozde in mreže teh podjetij; zato pozdravlja 
povečanje proračuna za instrument za mala in srednja podjetja; z zaskrbljenostjo 
ugotavlja, da je Svet zmanjšal proračun za pospeševanje inovacij v malih in srednjih 
podjetjih, kar je protislovno sporočilo za podjetja v Uniji;

7. poudarja, kako pomembno je doseči cilje enotnega digitalnega trga, saj bi tako okrepili 
digitalizacijo Unije in digitalno vključenost gospodarstva, javnega sektorja in 
državljanov Unije; v zvezi s tem priznava pomen pobud, kot je WiFi4EU; obžaluje reze, 
ki jih je Svet predlagal za to pobudo;

8 poudarja, da je treba z reformo sektorja mobilnosti zagotoviti trajnosten, čist in 
konkurenčen promet v Uniji, da bo njena avtomobilska industrija pripravljena na 
prihodnost in izpolnjevanje podnebnih ciljev; zato poudarja, da je treba ustrezno 
financirati programe, ki podpirajo te cilje, na primer Obzorje, sklop instrumenta za 
povezovanje Evrope, ki je namenjen prometu, ter Skupno podjetje za gorivne celice in 
vodik 2; je zato zaskrbljen, da bodo imeli rezi, ki jih je predlagal Svet, negativne 
posledice za razvoj z viri učinkovitega, okoljsko prijaznega, varnega in tesno 
povezanega prometnega sistema;

9 močno obžaluje, da je proračun, ki ga predlaga Komisija, znova veliko nižji, kot je 
zahteval ACER, in da sta zaradi tega ogrožena delovanje te agencije in njena 
sposobnost za opravljanje običajnih nalog v zvezi s spremljanjem in preglednostjo trga, 
kaj šele dodatnih nalog, ki jih je dobila z najnovejšo zakonodajo;

10 znova poudarja, da je treba povečati naložbe v raziskave in inovacije, da se izboljša 
dostop do znanja, spodbudi družbeni razvoj in zviša življenjski standard;

11 zato poziva, naj se vsem agencijam, za katere je pristojen (ACER, BEREC, ENISA in 
GSA), dodelijo proračunska sredstva in človeški viri, ki so jih zahtevale; vztraja, da je 
treba povečati finančne in kadrovske vire teh agencij, ker imajo obsežnejše naloge in 
ker se morajo pripraviti na izvajanje nove zakonodaje, pa tudi zato, ker je treba 
načrtovati prihodnje vloge in odgovornosti; ugotavlja, da se GSA sooča z novimi izzivi 
v zvezi z varnostjo in drugimi občutljivimi področji, kjer bo zunanje izvajanje 
najverjetneje poslabšalo varnost in stroškovno učinkovitost ter povzročilo izgubo 
znanja; meni, da je treba zato zaposliti in obdržati visoko specializirane strokovnjake;

12 opominja na zavezo Parlamenta, Sveta in Komisije iz skupne izjave, priložene Uredbi 
(EU) 2017/1953 Evropskega parlamenta in Sveta1, da bodo skušali v triletnem obdobju 
zagotoviti skupni znesek 120 milijonov EUR za internetne povezave v lokalnih 
skupnostih, da bo ta pobuda postala resnična evropska zgodba o uspehu v korist 
lokalnih skupnosti in državljanov; v zvezi s tem poudarja, da se je na podlagi dveh 

1 Uredba (EU) 2017/1953 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2017 o spremembi uredb (EU) 
št. 1316/2013 in (EU) št. 283/2014, kar zadeva spodbujanje internetne povezljivosti v lokalnih skupnostih (UL L 
286, 1.11.2017, str. 1).
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javnih razpisov na portalu WiFi4EU registriralo več kot 23 tisoč občin iz vse Unije, 
6200 občin pa je že prejelo kupone za WiFi4EU, kar priča o uspehu te pobude;

13. poziva k dodatnim sredstvom za hitrejši razvoj in uporabo čistejših tehnologij ter 
dodatnim sredstvom za lažji in pravičen prehod premogovniških in ogljično intenzivnih 
regij, da bo Unija lahko izpolnila zaveze, sprejete s Pariškim sporazumom, tudi prek 
nadaljevanja obstoječih pilotnih projektov in pripravljalnih ukrepov ter začetka novih; 
želi spomniti na predlog Evropskega parlamenta glede ustanovitve sklada za pravičen 
prehod v okviru večletnega finančnega okvira 2021–2027, da se omilijo družbene, 
socialno-ekonomske in okoljske posledice za delavce in skupnosti, ki jih je prizadel 
prehod z odvisnosti od premoga in ogljika; poudarja, da je treba še naprej podpirati 
premogovniške in ogljično intenzivne regije Unije, da bodo lahko izkoristile novi sklad 
za pravičen energetski prehod; 

14. poudarja, da so raziskave in inovacije glavno gonilo trajnostnega razvoja, in želi 
spomniti, da so se Unija in njene države članice zavezale, da bodo uresničile cilje 
trajnostnega razvoja; pozdravlja oceno Komisije, da bo poraba za podnebne ukrepe 
dosegla 21 % proračuna za leto 2020, in opominja, da je treba ta delež povečati; 
obžaluje, da predlagani proračun Obzorja 2020 najverjetneje ne bo zadostoval za 
uresničitev zastavljenih ciljev glede odhodkov za podnebne in trajnostne ukrepe, zaradi 
česar ti cilji ne bodo doseženi za celotno obdobje večletnega finančnega okvira; 
poudarja svoje stališče, da bi bilo treba v skladu z zavezami Unije iz Pariškega 
sporazuma odhodke za podnebne ukrepe ustrezno povečati; v zvezi s tem opozarja na 
sprejeto načelo „energijske učinkovitosti na prvem mestu“, pa tudi na cilj, da bo Unija 
postala vodilna na področju obnovljivih virov;

15. poziva k dodatnim proračunskim sredstvom za instrument za povezovanje Evrope, zlasti 
za sklopa energije ter informacijske in komunikacijske tehnologije, da bo mogoče 
vzpostaviti energetsko unijo, se povezati z izoliranimi trgi in odstraniti še preostala ozka 
grla, pa tudi za energetsko omrežje EU, ki bo pripravljeno na prihodnost;

16. je zelo zaskrbljen zaradi negotovosti v zvezi z izstopom Združenega kraljestva iz 
Evropske unije; poudarja, da so potrebna finančna varovala za primer, da Združeno 
kraljestvo ne bo prispevalo v proračun za leto 2020 oziroma bo prispevalo le delno, zato 
poziva vse preostale države članice, naj po potrebi v celoti nadomestijo prispevek 
Združenega kraljestva, saj so vsi programi v zaključni fazi, prejemniki sredstev Unije pa 
potrebujejo zagotovilo, da bo Unija izpolnila svoje obveznosti;

17. poudarja, da bi utegnilo neizpolnjevanje pravnih in političnih zavez Unije glede 
sredstev za plačila resno ogroziti njeno zanesljivost in negativno vplivati na zaupanje v 
to, da so institucije Unije sposobne uresničiti svoje poslanstvo; poudarja, da je to še 
toliko bolj pomembno, ker se približuje konec večletnega finančnega okvira in je treba 
izvajanje večletnih programov še pospešiti.
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