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POBUDE

Odbor za industrijo, raziskave in energijo poziva Posebni odbor za politične izzive in 
proračunska sredstva za trajnostno Evropsko unijo po letu 2013 kot pristojni odbor, da v svoj 
predlog resolucije vključi naslednje predloge:

1. pozdravlja vodilne pobude iz strategije EU 2020; poziva k oblikovanju širokega 
političnega koncepta za uresničitev konkurenčne, socialne in trajnostne prihodnosti EU;
poudarja, da vodilne pobude EU iz strategije EU 2020, večina katerih je povezana s 
politikami EU na področju industrije, raziskav in energije, terjajo trdno, verodostojno in 
trajnostno finančno podporo EU, če želimo doseči ključne cilje EU do leta 2020 in 
obenem obravnavati trenutno težavo razdrobljenosti finančnih instrumentov EU; zato 
poziva, da se referenčni zneski za vodilne pobude vključijo v večletni finančni okvir za 
obdobje po letu 2013;

2. poudarja, da je treba v prihodnjem večletnem finančnem okviru zagotoviti dolgoročna 
finančna sredstva za obstoječe in nove dolgoročne vodilne programe na področju 
konkurenčnosti za rast in razvoj ter zlasti za nadaljnje strateške dejavnosti v okviru 
obstoječih dolgoročnih programov; opozarja, da je treba izvajanje teh programov 
intenzivno spremljati in ocenjevati ter zagotoviti prilagodljivost in poenostavitev 
proračuna, da bi dosegli večjo uspešnost pri evropskih programih; poudarja, da je treba 
analizirati porabo sredstev EU z vidika dodane vrednosti, vključno z boljšim 
usklajevanjem med nacionalnimi proračuni in proračunom EU;

3. poudarja, da se morajo dolgoročni izzivi v zvezi s konkurenčnostjo in trajnostno rastjo EU 
odražati v proračunskih virih, kar pa ne sme ogroziti obstoječega financiranja programov 
EU, ki se izvajajo; poudarja pomen raziskovanja, inovacij, informacijske družbe in 
energije pri obravnavanju pomembnih socialnih izzivov, kot so gospodarska rast, 
podnebne spremembe, pomanjkanje energije in virov, zdravje ter staranje; 

4. meni, da se morajo odhodki EU osredotočiti na politike z evropsko dodano vrednostjo, v 
skladu z načelom subsidiarnosti, sorazmernosti in solidarnosti; poudarja, da so 
raziskovanje, energija in infrastruktura informacijsko-komunikacijskih tehnologij primeri 
evropske dodane vrednosti;

5. odločno poziva Komisijo, naj poveča učinkovitost prihodnje vrste finančnih instrumentov 
z boljšim spremljanjem kvalitativnih kazalnikov uspešnosti in poročanjem o njih;

6. meni, da je treba zagotoviti ustrezna sredstva za finančne potrebe, da bi spoštovali 
mednarodne sporazume EU;

Energetska politika 

7. meni, da mora nov večletni finančni okvir odražati politične prednostne naloge in cilje EU 
na področju energetske politike in politike podnebnih sprememb, kakor je navedeno v 
številnih resolucijah Evropskega parlamenta, na primer v resoluciji o poti k novi 
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energetski strategiji za Evropo 2011–20201 in zlasti v resoluciji o strategiji EU 20202; 
poudarja, da potrebuje Unija kratkoročno, srednjeročno in dolgoročno vizijo za učinkovito 
in trajnostno energetsko politiko do leta 2050; meni, da so potrebne znatne naložbe v 
evropsko energetsko infrastrukturo, da ne bi ogrozili izpolnjevanja ciljev EU do leta 2020 
in doseganja dolgoročnih ciljev za leto 2050;

8. poziva k povečanju deleža proračuna EU za energetiko in je seznanjen z možnostmi, ki bi 
jih imeli drugi finančni instrumenti z dejansko evropsko dodano vrednostjo, da prispevajo 
k financiranju ključnih evropskih prednostnih energetskih infrastrukturnih projektov na 
regionalno uravnotežen način, kadar na primer takšnih projektov ne more financirati trg, 
ter k povečanju evropskega financiranja na področju novih energetskih tehnologij in 
tehnologij rabe obnovljivih virov energije, energetske učinkovitosti ter varčevalnih 
energetskih politik in ukrepov; ugotavlja, da morajo slednje ostati ključne prednostne 
naloge, se dobro odražati v prihodnji finančni perspektivi EU, ki jih mora podpirati, in 
zmanjšati potrebo po novi dodatni energetski infrastrukturi in proizvodnih zmogljivostih v 
okviru vseh prihodnjih energetskih strategij;

9. poudarja, da je treba zagotoviti dolgoročno financiranje za razvoj inovativnih in 
trajnostnih energetskih tehnologij, ki bodo potrebne dolgoročno ter so ključne za 
trajnostni razvoj in ustvarjanje novih trgov za podjetja iz EU; poziva k takojšnjemu 
izvajanju evropskega strateškega načrta za energetsko tehnologijo (načrt SET), ki vsebuje 
konkretne ukrepe za raziskave na področju čistih, trajnostnih in učinkovitih nizkoogljičnih 
energetskih tehnologij in pomeni velik korak v energetskem sistemu EU; poziva tudi, da 
se financiranje EU usmeri v decentralizirane projekte majhnega obsega na tem področju; 
poudarja potrebo po javni finančni podpori na tem področju; poudarja, da je treba povečati 
financiranje raziskav, tehnološkega razvoja in predstavitev na področju energije, da bi 
razvili čisto in cenovno dostopno energijo, ki je na voljo vsem;

10. poudarja, da je treba čim bolj povečati učinek evropskega financiranja v vlogi 
katalizatorja pri uporabi, zbiranju in spodbujanju javnih ter zasebnih finančnih virov za 
infrastrukture evropskega interesa, vključno z južnim plinskim koridorjem in drugimi 
potmi za diverzifikacijo oskrbe s plinom; 

Industrijska politika

11. pozdravlja dejstvo, da strategija EU 2020 izpostavlja pomen industrijske politike za 
trajnostno rast, socialno in gospodarsko blaginjo ter zaposlovanje v Evropi; poziva k 
oblikovanju celovite vizije za evropsko industrijo v letu 2020, da bi se ohranila in še 
naprej razvijala diverzificirana, konkurenčna, trajnostna in nizkoogljična industrijska 
osnova ter posledično odpirala nova dostojna in ekološka delovna mesta; odločno podpira 
nadaljnje izvajanje instrumentov garancij v Okvirnem programu za konkurenčnost in 
inovativnost ter poziva k občutnemu povečanju sredstev, dodeljenih za  ta program; 
poziva Komisijo, naj v prihodnjih programih več pozornosti nameni dolžniško-lastniškim 
finančnim instrumentom ter jih podpre s sredstvi in skladi za financiranje na osnovi 
delitve tveganj;

                                               
1 Resolucija Evropskega parlamenta z dne 25. novembra 2010 o poti k novi energetski strategiji za Evropo, 
P7_TA PROV(2010)0441.
2 Resolucija Evropskega parlamenta z dne 16. junija 2010 o EU 2020,  P7_TA-PROV(2010)0223. 
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12. opozarja na poziv Evropskega parlamenta z dne 10. marca 2009, naj se poveča 
prepoznavnost in ozaveščenost o ukrepih v zvezi z malimi in srednjimi podjetji preko 
združevanja instrumentov in sredstev Skupnosti za mala in srednja podjetja pod posebno 
postavko v proračunu EU;

13. poudarja, da je potrebno zagotoviti dodelitev ustreznih proračunskih finančnih 
instrumentov, da bi podprli cilje vodilne pobude Strategija za energetsko učinkovitost, ki 
jo je Komisija predstavila leta 2011;

14. poudarja, da mora Evropska investicijska banka (EIB) imeti pomembno vlogo pri 
financiranju raziskovalnih in inovacijskih dejavnosti, zlasti v zvezi s projekti industrijskih 
inovacij;

15. pozdravlja predlog Komisije za preučitev novih finančnih virov za večje evropske 
naložbene projekte na področjih, kot so energija, promet in IKT, ki imajo jasno izraženo 
evropsko dodano vrednost;

Raziskave, inovacije in razvoj

16. meni, da morajo cvetoče raziskave, inovacije in razvoj pomagati pri spopadanju z 
glavnimi družbenimi izzivi našega časa, vključno s podnebnimi spremembami, 
učinkovitostjo virov, zdravjem in starajočim prebivalstvom, urbanim upravljanjem in 
mobilnostjo, hrano ter vodo; opozarja na cilj EU, okrepiti svoje znanstvene in tehnološke 
temelje z oblikovanjem evropskega raziskovalnega območja; priznava odločilno vlogo 
politično usmerjenih, transnacionalnih, primerjalnih programov EU, ki združujejo 
pristojnosti za raziskovanje in inovacije, da bi odgovorili na politične izzive na evropski 
ravni in obravnavali glavne družbene cilje; priznava vlogo Evropskega inštituta za 
inovacije in tehnologijo pri pospeševanju trajnostne rasti in konkurenčnosti EU,  kar 
dosega s spodbujanjem vodilnih inovacij na svetovni ravni, ter poziva k razširitvi in 
ustreznemu financiranju prednostnih področij za Skupnosti znanja in inovacij; poudarja 
pomen nenehnih prizadevanj za poenostavitev financiranja raziskav, inovacij in razvoja 
ter zagotavljanja dostopa za manjše raziskovalne inštitute, podjetja in organizacije civilne 
družbe;

17. poudarja, da je konkurenčnost EU močno odvisna od njene inovacijske zmogljivosti, 
zmogljivosti za raziskave in razvoj ter povezav med inovacijskimi in proizvodnimi 
procesi;

18. poudarja, da je treba krepiti, spodbujati in zagotavljati financiranje raziskav, inovacij in 
razvoja v EU z občutnim povečanjem izdatkov za raziskovanje od leta 2013 naprej ter 
nadaljevati prizadevanja za poenostavitev financiranja raziskav, inovacij in razvoja in 
ustrezno upravljanje programov; posebej poziva, da se prihodnji programi financiranja 
raziskav, razvoja in inovacij osredotočijo na glavne družbene tematike in s tem dosežejo 
zlasti večjo varnost virov in učinkovitost;  poziva k okrepljenemu mednarodnemu 
sodelovanju pri raziskavah in razvoju in povečanju sredstev za programe mobilnosti; 
meni, da podpora EU za obsežne projekte ne bi smela oklestiti financiranja, dodeljenega 
za raziskave na drugih področjih , ter da bi bilo treba ustrezno spremljati izvajanje takih 
projektov;
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19. poudarja, da inovacije odločilno prispevajo k večji konkurenčnosti in rasti; poziva k 
tesnejši povezavi med temeljnimi raziskavami in industrijskimi inovacijami; poudarja 
uspešnost Sklada za financiranje na osnovi delitve tveganja in poziva, naj se zanj nameni 
več finančnih sredstev; meni, da bi bilo treba upoštevati celotno verigo inovacij od 
pionirskih raziskav, tehnološkega razvoja, demonstracij, razširjanja, vrednotenja 
rezultatov in hitrega prenosa rezultatov raziskav na trge; spodbuja predloge Komisije za 
enoten sistem patentnega varstva, ki bi občutno zmanjšal stroške prevajanja in upravne 
stroške;

20. poudarja potrebo po izboljšanju javno-zasebnih partnerstev, vključno z zmanjšanjem 
birokracije in racionalizacijo obstoječih postopkov; poziva Komisijo, naj izvede bolj v 
rezultate usmerjen pristop, ki temelji na uspešnosti; 

Informacijska družba

21. verjame, da bi Evropa morala imeti vodilno vlogo pri ustvarjanju in uporabi 
informacijsko-komunikacijskih tehnologij; ker uporaba IKT prispeva k podpiranju 
sedanjih strukturnih izzivov za dosego trajnostne gospodarske rasti, poudarja pomembnost 
nenehnih prizadevanj za zagotavljanje splošnega in visokohitrostnega dostopa do fiksnih 
in mobilnih hitrih širokopasovnih internetnih povezav za vse državljane in potrošnike do 
leta 2020, zlasti v manj razvitih državah, ter spodbujanje elektronskih pobud, ki 
zagotavljajo hitro izvajanje digitalne agende EU;

22. poziva Komisijo, naj tesneje sodeluje z regijami, da bi jim pomagala okrepiti njihove 
zmogljivosti za črpanje strukturnih sredstev in sredstev za razvoj podeželja, dodeljenih za 
naložbe v širokopasovne naložbe, ter zagotovi nadaljnje smernice za uporabo sredstev iz 
javno-zasebnih partnerstev in drugih finančnih instrumentov;

23. poudarja, da stroški gradnje predstavljajo velik delež stroškov razvoja nove fiksne in 
mobilne infrastrukture ter da bi to lahko zmanjšali z boljšim načrtovanjem in 
programskimi sinergijami; zato poziva k boljšemu usklajevanju in povezovanju 
programov za infrastrukturo preko boljšega načrtovanja na nacionalni, regionalni in 
lokalni ravni, da bi zmanjšali stroške in spodbudili naložbe;

24. podpira pobudo Komisije za sodelovanje z EIB, da bi izboljšali razpoložljivost sredstev za 
omrežja prihodnje generacije ter poudarja, da je treba takšno financiranje usmeriti v 
projekte odprte infrastrukture, ki podpira raznolikost storitev;

25. poziva Komisijo in EIB, da določita konkretne predloge za nove finančne instrumente, ki 
dopolnjujejo obstoječa sredstva za financiranje širokopasovne infrastrukture, vključno z  
jamstvenimi shemami, instrumenti lastniškega kapitala in dolžniškimi instrumenti ter 
kombinacijo slednjih, do pomladi leta 2011; 

Vesoljska politika

26. poudarja strateški pomen evropskih globalnih satelitskih navigacijskih sistemov (Galileo 
in EGNOS) ter programa Globalno nadzorovanje okolja in varnosti (GMES) in je 
prepričan, da bo njuno izvajanje terjalo intenzivno spremljanje in ocenjevanje; zahteva, da 
vsaka prihodnja dodelitev sredstev za vesoljske pobude EU, kot je Galileo, poteka preko 
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posebne proračunske postavke in predstavlja dodatna sredstva poleg sredstev za 
raziskovanje in inovacije; poudarja, da morajo javne naložbe v takšne projekte prinesti 
koristi javnemu sektorju EU preko finančnih donosov in ugodnih politik določanja cen za 
državljane EU.



PE454.579v02-00 8/8 AD\854871SL.doc

SL

IZID KONČNEGA GLASOVANJA V ODBORU

Datum sprejetja 27.1.2011

Izid končnega glasovanja +:
–:
0:

43
0
3

Poslanci, navzoči pri končnem 
glasovanju

Jean-Pierre Audy, Ivo Belet, Jan Březina, Reinhard Bütikofer, Maria 
Da Graça Carvalho, Giles Chichester, Pilar del Castillo Vera, Christian 
Ehler, Ioan Enciu, Gaston Franco, Adam Gierek, Norbert Glante, Fiona 
Hall, Jacky Hénin, Romana Jordan Cizelj, Lena Kolarska-Bobińska, 
Béla Kovács, Marisa Matias, Judith A. Merkies, Jaroslav Paška, 
Miloslav Ransdorf, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Amalia 
Sartori, Francisco Sosa Wagner, Konrad Szymański, Britta Thomsen, 
Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Niki Tzavela, Marita Ulvskog, 
Vladimir Urutchev, Adina-Ioana Vălean, Alejo Vidal-Quadras, Henri 
Weber

Namestniki, navzoči pri končnem 
glasovanju

Antonio Cancian, Françoise Grossetête, Jolanta Emilia Hibner, 
Yannick Jadot, Oriol Junqueras Vies, Bernd Lange, Vladko Todorov 
Panayotov, Peter Skinner, Silvia-Adriana Ţicău, Catherine Trautmann

Namestniki (člen 187(2)), navzoči pri 
končnem glasovanju

Marit Paulsen


