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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 pomen izzivov, s katerimi se sooča Unija na področju energije, informacijskih 
tehnologij, raziskav in inovacij, zlasti da bi zagotovila zanesljivo preskrbo z energijo, se 
spoprijela s podnebnimi spremembami, spodbujala razvoj ekološko učinkovitega 
gospodarstva, preprečila razkorak pri digitalizaciji ter spodbujala inovacije po finančni 
krizi in gospodarski recesiji; meni, da bi občutno zmanjšanje proračunskih postavk za 
izvajanje politike, ki omogoča soočanje s temi izzivi, pogubno vplivalo na trajno 
okrevanje gospodarstva, regionalni razvoj in ustvarjanje novih delovnih mest v EU;

2. obžaluje zlasti zmanjšanje sredstev, ki ga je Svet predlagal za sedmi okvirni program, in 
sicer okrog 6 % za plačila ter do 59 % za nekatere posebne proračunske vrstice 
(proračunska vrstica 08 01 05 03), kar spodkopava cilje lizbonske strategije; poziva k 
ustreznemu financiranju raziskovalne politike, s čimer bi se zlasti spodbudilo sodelovanje 
žensk pri raziskavah in povečalo razumevanje vprašanj v zvezi s spoloma, da bi tako 
olajšali uveljavljanje enakosti med spoloma;

3. pozdravlja pobude za izgradnjo energetsko učinkovitih stavb in tovarn za prihodnost ter 
evropsko pobudo za okolju prijazne avtomobile kot obetajoče primere javno-zasebnega 
partnerstva, ki naj se financira iz sedmega okvirnega programa, v podporo industriji pri 
razvijanju bolj trajnostnega cestnega prevoza, novih tehnologij in novih okolju prijaznih 
materialov;

4. poudarja, da je treba spodbujati proizvodnjo obnovljive energije, energetsko učinkovitost 
in tehnologijo z nizkimi emisijami ogljika, vključno z zajemanjem in skladiščenjem 
ogljika, kar prispeva k ustvarjanju delovnih mest, trajnostnemu regionalnemu razvoju in 
približevanju k okoljsko učinkovitemu gospodarstvu;

5. meni, da je treba dati večji pomen naložbam v energetsko infrastrukturo, razvoj in 
nadgradnjo prenosnega omrežja ter izgradnjo povezovalnih daljnovodov, zlasti za 
premagovanje izoliranosti območij, tako imenovanih "energetskih otokov", ki nimajo 
zadostne povezave z evropskim energetskim omrežjem; poziva zato k zagotavljanju 
zadostnih sredstev za izvajanje evropskega programa za energetsko oživljanje 
(proračunska vrstica 06 01 04 13);

6. poziva k zagotavljanju zadostnih sredstev za izboljšanje varnosti in zanesljivosti jedrskih 
obratov ter za njihovo odstranjevanje;

7. poziva k zagotavljanju zadostnih sredstev za pomoč malim in srednjim podjetjem, zlasti 
po gospodarski recesiji, saj so mala in srednja podjetja ključnega pomena za ustvarjanje 
novih delovnih mest in spodbujanje regionalnega razvoja; s tem v zvezi poudarja pomen 
shem pomoči Evropske investicijske banke za mala in srednja podjetja, saj zaradi 
finančne krize taka podjetja težje dobijo kredite;

8. meni, da bodo naložbe v informacijske in komunikacijske tehnologije pospešile rast in 
inovacije ter tako prispevale k uresničevanju ciljev lizbonske strategije; zato poziva k 
večji podpori raziskovalnim dejavnostim na področju informacijskih tehnologij, na 
primer okvirnemu programu za konkurenčnost in inovativnost.
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