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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 države članice še niso uspele doseči dogovora o večletnem finančnem 
okviru 2021–2027, kar ogroža pravočasen začetek novih programov in s tem zmožnost 
Unije, da bi uresničila svoje politične prednostne naloge; je seznanjen, da je večletni 
finančni okvir osnova za letni proračun in da lahko, če v zvezi s tem ni sprejeta uredba, 
smernice za proračun za leto 2021 odražajo le splošno stališče Parlamenta o tem okviru;

2. poudarja, da bo novi razdelek 1 („Enotni trg, inovacije in digitalno“) izjemno 
pomemben za krepitev gospodarske rasti na osnovi inovacij in prispevanje k prehodu na 
podnebno nevtralno družbo v skladu s Pariškim sporazumom; poudarja tudi pomen 
novega razdelka 5 (�„Varnost in obramba“), ki vključuje novi Evropski obrambni sklad 
ter bistvena sredstva za jedrsko varnost in razgradnjo;

3. želi spomniti na stališče Parlamenta glede skupnih finančnih sredstev za Obzorje 
Evropa v višini 120 milijard EUR (v cenah iz leta 2018); v zvezi s tem poziva Komisijo, 
naj ustrezno predstavi predlog proračuna za leto 2021, da bi zagotovila, da se bodo 
nadaljevale dejavnosti raziskav in inovacij na področjih, ki so bistvena za strateško 
neodvisnost EU in koristijo njenim državljanom in družbi, kot so digitalna preobrazba, 
zdravstvo in vesolje; v zvezi s tem želi spomniti na pomen temeljnih raziskav;

4. poudarja, da morajo vsa področja proračuna prispevati k skupnim ciljem evropskega 
zelenega dogovora in ciljem OZN glede trajnostnega razvoja; v zvezi s tem želi 
spomniti na pomen uvedbe sklada za pravičen prehod, da bi obravnavali družbene, 
socialno-ekonomske in okoljske vplive na delavce in skupnosti, na katere negativno 
vpliva prehod z odvisnosti od premoga in ogljika, in poziva k trdnemu financiranju tega 
sklada;

5. poudarja, da je potreben ambiciozen predlog proračuna, zlasti za nove programe, kot je 
program Digitalna Evropa, ki morajo začeti čim prej delovati, da bi pripomogli, da bi 
EU postala bolj konkurenčna;

6. poudarja pomen MSP kot enega ključnih delov gospodarstva, saj zagotavljajo veliko 
delovnih mest v EU in imajo pomembno vlogo pri raziskavah in inovacijah; zato poziva 
Komisijo, naj zagotovi nemoten prehod s programa COSME na novi program za enotni 
trg ter z Evropskega sklada za strateške naložbe (EFSI) in drugih finančnih 
instrumentov na program InvestEU;

7. želi spomniti na pomembno vlogo agencij EU pri uresničevanju ciljev politike, ki jih 
določi zakonodajalec; zato poziva k zadostnim finančnim in kadrovskim virom za vse 
agencije v skladu z njihovimi nalogami in odgovornostmi; poudarja zlasti, da je treba 
znatno okrepiti Agencijo Evropske unije za sodelovanje energetskih regulatorjev 
(ACER), ki je že več let nezadostno financirana in ima premalo kadrovskih virov; 
vztraja, naj Komisija to težavo obravnava že v predlogu proračuna.


