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POBUDE

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko poziva Odbor za proračun kot pristojni odbor, da 
v svoje poročilo vključi naslednje pobude:

1. je prepričan, da mora EU, če želi poiskati pot iz trenutne gospodarske in socialne krize ter 
zagotoviti svojo konkurenčnost v globaliziranem svetu, nujno uresničiti cilje iz strategije 
EU 2020, ki naj bi prispevali k pametni, trajnostni in vključujoči rasti; meni, da je nujno 
treba izvesti reformo proračuna Unije, da bi bolje odražal finančne potrebe, povezane z 
obravnavo izzivov 21. stoletja;

2. pozdravlja predlog Komisije za uvedbo pravičnejšega, preprostejšega in preglednejšega 
sistema lastnih sredstev, ki bi najpozneje do leta 2018 povečal delež lastnih sredstev v 
proračunu EU za največ 60 %; v celoti podpira predlog Komisije o tem, da bi se od leta 
2014 v vsej EU pobiral davek na finančne transakcije, ki bi imel vlogo lastnega vira EU;

3. verjame, da je lahko proračun Unije močno sredstvo za reformo, če se poraba EU usmeri 
na področja, ki spodbujajo gospodarsko rast, kot so inovacije, raziskave in razvoj;

4. poudarja, da je nekaterim področjem, med drugim inovacijam, raziskavam in razvoju, 
strateškim naložbam v vseevropska infrastrukturna omrežja ter zunanji politiki, treba dati 
prednost pred drugimi področji, da bi lahko obvladali sedanje in prihodnje politične ter 
gospodarske izzive;

5. poudarja, da je eden najpomembnejših ciljev EU okrepiti konkurenčnost in olajšati 
preoblikovanje v vodilno svetovno na znanju temelječe gospodarstvo; poudarja, da mora 
prihodnji večletni finančni okvir na vseh področjih politik EU podpreti ta proces;

6. poudarja, da mora proračun EU odigrati osrednjo vlogo pri doseganju dogovorjenih ciljev 
strategije EU 2020; poudarja, da mora biti cilj pameten in sodoben proračun, ki daje 
prednost glavnim političnim ciljem Unije, zlasti področjem, ki ustvarjajo rast, ne pa velik 
proračun, ki bi zajemal vse; meni, da lahko financiranje EU, če bo dobro zastavljeno, 
sproži in spodbudi ukrepe z jasno dodano vrednostjo EU, ki jih države članice ne morejo 
izvesti same, prav tako pa ustvari sinergije in dopolni dejavnosti držav članic, tako da jim 
omogoči, da se osredotočijo na najpomembnejše v prihodnost usmerjene naložbe; zato 
pozdravlja predlog Komisije za povečanje financiranja – v primerjavi s trenutnim 
finančnim okvirom 2007–2013 – za programe EU na področju raziskav, inovacij, 
konkurenčnosti, malih in srednjih podjetij ter infrastrukture; je trdno prepričan, da so ti 
predlagani finančni prispevki zgolj minimum, in odločno svari pred skušnjavami nekaterih 
držav članic, da bi jih še zmanjšale, saj bi to ogrozilo verodostojnost EU in njene politične 
zaveze za rast in delovna mesta; hkrati poudarja, da je treba zagotoviti potrebno 
proračunsko prilagodljivost, da bo mogoče proračunska sredstva primerno uskladiti z 
novimi okoliščinami in prednostnimi nalogami;

7. poziva k celovitemu pregledu porabe znotraj veljavnega večletnega finančnega okvira, da 
bi po eni strani opredelili odhodke, ki so bistveni za dosego političnih ciljev Unije, po 
drugi strani pa odhodke, ki so manj pomembni, tako da bi 30 % odhodkov prerazporedili s 
področij, ki niso več pomembna, na področja, ki imajo veliko prednost, s čimer bi sprostili 
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proračunska sredstva za druga področja;

8. zlasti poudarja, da je treba izboljšati, spodbuditi in zagotoviti financiranje raziskav, 
razvoja in inovacij v EU z občutnim povečanjem ustreznih odhodkov za program Obzorje 
2020 v večletnem finančnem okviru 2014–2020 in s korenito poenostavitvijo postopkov 
financiranja, pri čemer je treba strogo spoštovati načelo dobrega finančnega poslovodenja; 

9. je prepričan, da bi morala biti sredstva za program Obzorje 2020 skladna s prednostnimi 
nalogami strategije EU 2020 in da bi jih bilo treba uporabiti kot katalizator za dejavnosti z 
dodano vrednostjo EU, boljšo racionalizacijo javnih sredstev EU in za večji učinek 
vzvoda za pritegnitev zasebnih sredstev; meni, da je treba vsaj 15 % proračuna programa 
Obzorje 2020 nameniti malim in srednjim podjetjem;

10. opozarja na dodano vrednost programov EU za mala in srednja podjetja, saj so se izkazali 
za zelo koristno pomoč državam članicam pri zagotavljanju dostopa teh podjetij do 
financiranja in tujih trgov v času hude finančne krize; meni, da bi moral biti v prihodnje za 
vse evropske industrijske sektorje na voljo boljši, enostavnejši in racionaliziran dostop do 
financiranja; meni, da bi bilo treba razširiti področje uporabe ustreznih finančnih 
instrumentov, da bi zajemali vse faze poslovnega cikla;

11. je trdno prepričan, da je treba podvojiti ali vsaj znatno povečati odhodke, namenjene 
programu za konkurenčnost velikih, malih in srednjih podjetij (COSME);

12. meni, da bo razvoj nove generacije trajnostnih energetskih sistemov v EU zahteval 
ogromne naložbe v raziskave in razvoj na področju energije; zato poudarja, da je treba 
povečati financiranje raziskav in tehnološkega razvoja ter ohraniti predstavitvene projekte 
v energetiki; poziva, naj se proračun za program Inteligentna energija – Evropa, ki ga 
upravlja Izvajalska agencija za konkurenčnost in inovativnost, ohrani in dopolni; poziva k 
polnemu izvajanju že sprejetega strateškega načrta za energetsko tehnologijo (SET); 
poziva Komisijo in Svet, naj pojasnita svoje financiranje v večletnem finančnem okviru 
2014–2020; poziva Komisijo in Svet, naj priskrbita primerno financiranje za razvoj 
omrežij inteligentne energije;

13. poudarja pomen dodelitve zadostne ravni sredstev državam članicam, ki so v okviru 
pogajanj o pristopu k Evropski uniji sprejele zavezo o zaprtju in razgradnji jedrskih 
reaktorjev, ob upoštevanju, da je to zgodnje zaprtje za te države članice pomenilo izjemno 
finančno breme;

14. opozarja na strateški pomen obsežnih infrastrukturnih projektov (kot sta ITER in GMES) 
za prihodnjo konkurenčnost EU in utrditev njene industrije; meni, da bi bilo treba v 
proračunu EU za njihovo financiranje predvideti poseben, povsem samostojen in celovit 
večletni proračun zunaj večletnega finančnega okvira (nad njegovimi zgornjimi mejami), 
za izboljšave upravljanja industrijskih projektov pa naj bi še naprej veljala pravila iz 
Pogodbe o EU; poudarja, da je treba morebitne prekoračitve stroškov pri izvajanju 
katerega od teh projektov pokriti tako, da ne bo ogroženo financiranje in uspešno 
izvajanje drugih obsežnih projektov ali politik Unije, ki prispevajo k uresničevanju ciljev 
strategije EU 2020;

15. je prepričan, da bo treba zaradi sedanjega varčevanja z javnimi financami nujno poskrbeti 
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za finančne vzvode za druge vire financiranja, sicer ne bo mogoče izvesti dolgoročnih 
naložb, potrebnih za uresničevanje strategije EU 2020; je trdno prepričan, da se dodana 
vrednost EU ustvarja predvsem s podporo za zelo tvegane in drage dolgoročne programe, 
ki jih posamezne države članice ne bi mogle izvesti same; zato poziva k ukrepom EU za 
zmanjšanje naložbenega tveganja pri dejavnostih velikega obsega ter za razvoj med 
drugim vseevropskih energetskih naložb in naložb v informacijsko in komunikacijsko 
tehnologijo; v zvezi s tem pozdravlja začetek pilotne faze pobude za projektne obveznice 
EU v obdobju 2012–2013 in predlog Komisije o instrumentu za povezovanje Evrope, saj 
gre za prva koraka v to smer; priporoča, naj Komisija spremlja in pregleda skupni vpliv 
nove ali spremenjene zakonodaje na dolgoročne naložbe v zasebnem sektorju ter zagotovi 
hitro obravnavo naložbenih ovir; poudarja, da je treba instrumentu za povezovanje Evrope 
zagotoviti ustrezna sredstva, da se zagotovi njegovo izvajanje, med drugim za varovanje 
oskrbe z energijo v Evropi in uresničitev notranjega trga EU z diverzifikacijo različnih 
virov oskrbe in s prispevanjem k trajnostnemu razvoju;

16. je kljub vsemu prepričan, da je potreben temeljitejši premislek o tem, kako izboljšati 
podporo za dolgoročne naložbe v EU; poudarja, da je treba razvijati in izboljševati 
finančne instrumente z delitvijo tveganja na podlagi proračuna EU in prek njih omogočiti 
financiranje naložb v prednostnih sektorjih, da se zajame večje število bolj raznolikih 
projektov, ki prinašajo različna tveganja (pristop portfelja projektov); meni, da si je treba 
prizadevati za sinergije in dopolnjevanje med programi EU in nacionalnimi programi, da 
se čim bolje izkoristi možnosti za rast, ki jih ponujajo ti instrumenti; poudarja, da se 
morajo ti instrumenti opirati na jasna in pregledna merila za upravičenost in izbiro 
projektov;

17. odločno poudarja, da mora biti ponovno vlaganje prihodkov (vračil) načelo, na katerem 
bodo temeljili vsi inovativni finančni instrumenti; poudarja, da to načelo kroženja sredstev 
ne omogoča samo prihrankov za javne finance, temveč povečuje tudi učinek vzvoda in 
multiplikacijski učinek teh instrumentov, kar pa navsezadnje zagotavlja večje naložbe v 
gospodarstvo;

18. poudarja, da je treba zagotoviti in spodbujati medsebojno združljivost in sinergije med 
kohezijsko politiko in posameznimi programi (npr. Obzorje 2020, COSME, instrument za 
povezovanje Evrope); je prepričan, da bi bilo treba spodbujati kumulativno ali 
kombinirano financiranje, da se čim bolj poveča črpanje razpoložljivih sredstev EU v 
državah članicah in s tem tudi njihovo udeležbo v posameznih programih ter doseže bolj 
uravnotežen gospodarski razvoj na celotnem območju EU.

19. poudarja zlasti potrebo po dodatnem financiranju programa „Erasmus za mlade 
podjetnike“ v sklopu večletnega finančnega okvira za obdobje 2014–2020; opaža, da je 
cilj programa spodbujanje evropskega podjetništva, izmenjave znanja in modelov 
najboljše prakse, pa tudi oblikovanje ustreznih mrež in partnerstev;

20. poudarja, da mora biti vsakršno povečanje operativnega proračuna pospremljeno z 
zadostnim povečanjem upravnega proračuna, da bi zagotovili uspešno izvedbo programov 
EU.
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