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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;

2. 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, 
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 rast in zaposlovanje;

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;

4. zato poziva, da se obveznosti v razdelku 1a povečajo do zgornje meje ter da 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 2020 zagotovljena najvišja možna raven 
obveznosti;

5. ugotavlja, da bi se bilo mogoče z velikim povpraševanjem v nekaterih programih, kot 
sta Obzorje 2020 in COSME, soočiti z večjim proračunom za leto 2020;

6. 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 dodatnih nalog, ki jih je dobila z najnovejšo zakonodajo;

7. zato poziva, da se vsem agencijam, za katere je pristojen (ACER, BEREC, ENISA in 
GSA), dodelijo proračunska sredstva in človeški viri, ki so jih zahtevale;

8. 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;

9. poziva k dodatnim sredstvom za hitrejši razvoj in uporabo čistejših tehnologij, da bo 
Unija lahko izpolnila zaveze, sprejete s Pariškim sporazumom;

10. poziva k dodatnim proračunskim sredstvom za instrument za povezovanje Evrope, zlasti 
za sklopa energije ter informacijske in komunikacijske tehnologije, da se bo mogoče 

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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povezati z izoliranimi trgi in odstraniti še preostala ozka grla.


