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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. poudarja, da se morajo izzivi, povezani s trajnostno energijo in boju proti podnebnim 
spremembam, odražati v prednostnih nalogah proračuna EU; ugotavlja, da bodo te 
prednostne naloge zahtevale dodatna proračunska sredstva, zlasti za financiranje 
Evropskega strateškega načrta za energetsko tehnologijo in spodbujanje energetske 
učinkovitosti; ponovno poudarja, da morajo biti ta sredstva zbrana dodatno in ne v škodo 
obstoječim sredstvom za programe Skupnosti na področju raziskav in inovacij;

2. je zelo zaskrbljen nad omejeno rezervo iz razdelka 1A, ki nakazuje, da novih prednostnih 
nalog ne bo mogoče financirati s prerazporeditvijo ne da bi resneje ogrozili pomembnih 
obstoječih programov; zato priporoča, da se v primeru določitve novih prednostnih nalog 
zagotovijo dodatna sredstva;

3. je seznanjen z nedavnimi proračunskimi sklepi o financiranju projekta Galileo in 
Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo, pobudi, ki bosta med svojim izvajanjem 
zahtevali podrobno spremljanje in ocenjevanje;

4. poudarja, da je treba podrobno spremljati izvajanje okvirnega programa 7 ter delo skupnih 
podjetij, ki izvajajo skupne tehnološke pobude, in zlasti Evropskega raziskovalnega 
centra;

5. se sprašuje, ali je aktualni trend oblikovanja novih regulatornih agencij, ki opravljajo 
upravne naloge, kot sta predlagana Organ za trg evropskih elektronskih komunikacij in 
Agencija za sodelovanje energetskih regulatorjev, dober; predlaga, da bi lahko bilo 
primerno število zaposlenih v oddelkih Komisije, ki delujejo na prednostnih področjih, 
boljši način doseganja političnih ciljev;

6. meni, da morata biti zaradi omejene razpoložljive rezerve iz razdelka 1A pravilno 
izvajanje in ocena pilotnih projektov in pripravljalnih ukrepov, ki so v teku, prednostni 
nalogi.
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