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POBUDE

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

1. poudarja, da mora kohezijska politika v skladu z določbami Lizbonske pogodbe in 
dosedanjo dobro prakso ostati neodvisna, njeni sedanji temelji in načela pa se ne bi smeli 
spreminjati zaradi sektorske razpršenosti regionalnih političnih virov; poudarja, da je treba 
kohezijsko politiko in projekte bolj povezati s prednostnimi nalogami iz strategije 
EU 2020; poudarja, da je treba določiti jasne cilje in preveriti njihovo uresničevanje, 
pokazati prožnost pri pregledovanju operativnih programov in pri prerazporejanju 
finančnih sredstev med programi ter določiti jasne pristojnosti za vsako raven upravljanja;

2. poudarja, da je treba kohezijska sredstva nameniti spodbujanju trajnostnega razvoja v vsej 
EU, zlasti z zagotavljanjem učinkovitejše uporabe zmogljivosti v regijah in podregijah, ki 
imajo BDP nižji od povprečja EU, ter spodbujanjem ekonomske in socialne kohezije z 
namenom sprejemati ukrepe za zmanjšanje neenakosti med regijami in spodbujanje 
dejanske konvergence; poudarja, da je kohezijska politika pomemben instrument za 
dosego cilja 20-20-20 do leta 2020, za vzpostavitev skladne strategije za evropsko 
gospodarstvo z dolgoročno in srednjeročno najboljšo energetsko učinkovitostjo in nizkimi 
emisijami CO2 ter za obravnavo problematike zanesljivosti preskrbe z energijo in 
možnosti za ustvarjanje delovnih mest na skupnem trgu; se zaveda, da naložbe v projekte 
energetske učinkovitosti, energetske infrastrukture in obnovljivih virov energije ter razvoj 
širokopasovnih omrežij in uporabo informacijskih in komunikacijskih tehnologij v javnem 
in industrijskem sektorju ne napredujejo po pričakovanjih;

3. poudarja, da kohezijska politika nima dovolj učinkovite vloge pri usmerjanju naložb v 
infrastrukturo, namenjeno prilagajanju na podnebne spremembe, kot je zaščita pred 
poplavami;

4. poziva, naj bo delitev subvencij povezana s predhodnimi rezultati ter naj Računsko 
sodišče in Evropski urad za boj proti goljufijam dobita več možnosti za sprožitev postopka 
za povračilo sredstev v evropske sklade, kadar jih države članice neustrezno uporabljajo, 
ter naj se odpravijo nepotrebna upravna bremena, projekti prožneje upravljajo in nadzor 
uskladi, da bi bil enostavnejši in da ne bi prihajalo do zmede in neustreznih razlag, 
pogostih v sedanji upravni praksi;

5. poziva Komisijo, naj opredeli ovire, ki preprečujejo uporabo višjega odstotka teh sredstev 
na energetskem področju, in naj predstavi dodatne ukrepe, s katerimi bo te razmere 
izboljšala; vendar meni, da predstavljeni ukrepi ne morejo spremeniti sedanjih temeljev 
kohezijske politike in privesti do ustvarjanja sektorske razpršenosti virov;

6. poziva Komisijo in nacionalne organe, naj izboljšajo povezavo med kohezijskimi skladi in 
okvirnim programom za raziskave; poudarja, da je treba kohezijska sredstva uporabiti za 
okrepitev raziskovalne infrastrukture, da bi raziskave dosegle raven odličnosti, potrebno 
za dostop do sredstev za raziskave; poziva k boljšemu pretoku informacij med 
kohezijskimi skladi in raziskovalnimi programi, da bi projektom z velikim potencialom 
omogočili dostop do boljših zmogljivosti in njihovo uspešno uporabo;
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7. glede na pregled kohezijske politike in finančno perspektivo EU poziva Komisijo, naj 
zagotovi, da bo varčevanje z energijo samodejno vključeno med pogoje za odobritev 
sredstev iz strukturnih in kohezijskih skladov, kadar je to ustrezno, ter naj nameni večji 
delež sredstev za projekte energetske učinkovitosti (na primer povečevanje energetske 
učinkovitosti stavb ali proizvodnje ali prenosa električne energije), ter za decentralizirane 
projekte obnovljivih virov energije in soproizvodnje; poudarja, da zaradi tega ne sme priti 
do diskriminacije projektov, ki bi bili popolnoma nepovezani z vprašanji energetske 
učinkovitosti, in povečanja birokratskih postopkov za upravičence sredstev iz strukturnih 
in kohezijskih skladov;

8. je prepričan, da lahko stanovanjski sektor pripomore k pospeševanju regionalnega razvoja 
z utrditvijo gospodarskih dejavnosti na podlagi tehnoloških inovacij na področju energije 
in obnove mest ter z okrepitvijo socialne kohezije na zadevnem področju; poziva 
Komisijo, naj do junija 2011 uvede evropsko pobudo za stavbe, s katero bo podprla in do 
leta 2050 uresničila izgradnjo evropskega okolja z ničelno porabo energije;

9. poziva Komisijo in države članice, naj ob vmesnem pregledu finančne perspektive 2007–
2013 in kohezijske politike izkoristijo priložnost in zagotovijo povečano absorpcijo 
evropskih sredstev za obdobje 2011–2013;

10. se zaveda, da ima lahko učinkovita uporaba virov številne socialne in ekonomske koristi, 
zlasti ustvarjanje novih delovnih mest na podeželju in v mestih, ki ne bodo podvržena 
selitvi proizvodnje, zlasti v primeru malih in srednjih podjetij;

11. priznava, da je mogoče učinkoviteje izkoristiti vire in doseči socialne koristi, tako da se 
sredstva iz kohezijske politike namenijo za spodbujanje trajnostnega razvoja v državah 
članicah na regionalni in podregionalni ravni; meni, da bo enakomernejša razporeditev 
kohezijskih sredstev sprostila lokalni socialni potencial in lokalne vire, s tem pa ustvarila 
nova delovna mesta;

12. glede na novi finančni okvir in strategijo EU 2020 poziva Komisijo, naj poskrbi, da bo 
financiranje regionalnih projektov laže dostopno malim in srednjim podjetjem, in sicer naj 
poveča finančna sredstva, dodeljena za posebne programe za mala in srednja podjetja, 
podpre krepitev absorpcijske sposobnosti ter poenostavi upravne postopke; poudarja vlogo 
malih in srednjih podjetij kot inovativnih akterjev v gospodarstvu ter opozarja, da se 
morajo prebuditi speči inovatorji, da je torej treba mala in srednja podjetja spodbuditi k 
vključevanju v inovativne projekte in dvigniti njihovo zavest o lastnem potencialu;

13. poudarja pomen konkurenčne gozdarske panoge za regionalni razvoj, zlasti na 
podeželskih območjih, kjer v veliki meri prispeva h gospodarski rasti, delovnim mestom 
in blaginji;

14. poudarja vlogo lokalnih in regionalnih oblasti pri izvajanju kohezijske politike; meni, da 
je treba na lokalni ravni izboljšati sodelovanje med malimi in srednjimi podjetji, 
poslovnimi omrežji, raziskovalnimi instituti, grozdi in regionalnimi organi za hitrejše 
opredeljevanje lokalnih težav in potreb, regionalnih programov in možnosti za projekte, 
pri tem pa podpreti obnovitev zaposlovanja, razvoj sektorja malih in srednjih podjetij, 
razvoj uporabnih raziskav in inovacij ter ustvarjanje kvalificiranih delovnih mest; zato 
poziva k poglabljanju sodelovanja z lokalnimi in regionalnimi oblastmi pri izvajanju 
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kohezijske politike ter k upoštevanju mnenja Odbora regij o prispevku kohezijske politike 
k strategiji Evropa 2020 pri oblikovanju kohezijske politike v finančni perspektivi po 
letu 2013;

15. v zvezi s tem pozdravlja obstoječe pobude, kot so JASPERS (razvoj projektov), JEREMIE 
(lastniški kapital, posojila ali garancije) in JASMINE (sheme mikroposojil), Komisijo pa 
poziva, naj še poenostavi in racionalizira postopek, da bo sodelovanje malih in srednjih 
podjetij lažje, ter naj opredeli dodatne instrumente finančnega inženiringa na ravni EU;

16. poudarja pomembno vlogo, ki jo imata izobraževanje in znanstveno raziskovanje pri 
spodbujanju inovacij, zlasti na področju informacijskih in komunikacijskih tehnologij, ter 
pri spodbujanju učinkovite rabe energije, pa tudi v zvezi s kohezijsko politiko in 
trajnostnim gospodarskim razvojem v EU;

17. opozarja na težave, s katerimi se srečujejo države članice pri izvajanju direktiv EU o 
recikliranju komunalnih odpadkov in ravnanju z njimi, ter na dejstvo, da recikliranje 
materialov in energije ponuja dodatno možnost za pridobivanje virov in ustvarjanje novih 
delovnih mest, zlasti na regionalni in podregionalni ravni;

18. ugotavlja, da se naložbe v digitalno gospodarstvo neenakomerno razvijajo; poziva 
Komisijo in države članice, naj povečajo podporo informacijskim in komunikacijskim 
tehnologijam s spodbujanjem inovacij in podvojijo prizadevanja za spodbujanje naložb v 
nova, odprta in konkurenčna visokohitrostna omrežja, ki bodo omogočila splošen dostop 
do interneta in zmanjšanje digitalne ločnice med evropskimi državljani.
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