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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 terjajo trdno, verodostojno in 
vzdržno finančno podporo EU, če želimo doseči ključne cilje EU do leta 2020;

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 proračuna;

3. poudarja, da se morajo dolgoročni izzivi na področju konkurenčnosti in trajnostne rasti 
EU odražati v proračunskih virih, kar pa ne sme ogroziti obstoječega financiranja 
programov EU, ki se izvajajo;

Energetska politika 

4. meni, da mora novi večletni finančni okvir odražati politične prednostne naloge EU, ki so 
navedene v strategiji EU 2020; poudarja, da potrebuje Unija 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 doseganja ciljev EU do 
leta 2020; podpira načrte za povečanje deleža proračuna EU za energetiko, da se 
prispevajo finančna sredstva za financiranje ključnih evropskih prednostnih energetskih 
infrastrukturnih projektov, s čimer bi zmanjšali naložbeno vrzel, ki po ocenah Evropske 
komisije znaša približno 60 milijard evrov, ter za evropsko financiranje raziskav na 
področju novih energetskih tehnologij in tehnologij rabe obnovljivih virov energije; meni, 
da bi energijska učinkovitost in varčevanje z energijo morala ostati ključni prednostni 
nalogi v vseh prihodnjih energetskih strategijah, s čimer bi se zmanjšala potreba po novi 
dodatni energetski infrastrukturi;

5. poudarja, da je treba zagotoviti dolgoročno financiranje razvoja inovativnih nizkoogljičnih 
energetskih tehnologij, ki bodo potrebne dolgoročno ter so ključne za trajnostni razvoj in 
ustvarjanje novih trgov za podjetja iz EU; podpira izvajanje evropskega strateškega načrta 
za energetsko tehnologijo (načrt SET), ki opredeljuje konkretne ukrepe za raziskave na 
področju čistih, trajnostnih in učinkovitih nizkoogljičnih energetskih tehnologij;

Industrijska politika

6. pozdravlja dejstvo, da strategija EU 2020 izpostavlja pomembnost industrijske politike za 
trajnostno rast in zaposlovanje v Evropi; poziva k oblikovanju celovite vizije za evropsko 
industrijo v letu 2020, da bi se ohranila in še naprej razvijala diverzificirana in 
konkurenčna industrijska osnova ter posledično odpirala nova delovna mesta; odločno 
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podpira nadaljnje izvajanje instrumentov garancij v okviru Okvirnega programa za 
konkurenčnost in inovativnost ter poziva k nadaljnjemu izvajanju in znatni razširitvi tega 
programa; 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;

7. 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 z 
združevanjem instrumentov in sredstev Skupnosti za mala in srednja podjetja pod ločeno 
postavko v proračunu EU;

Raziskave, inovacije in razvoj

8. verjame, da cvetoče raziskave, inovacije in razvoj pomagajo pri soočanju z velikimi izzivi 
našega časa; opominja na cilj EU, da okrepi svoje znanstvene in tehnološke temelje z 
oblikovanjem evropskega raziskovalnega območja priznava ključno vlogo Evropskega 
inštituta za inovacije in tehnologijo pri spodbujanju trajnostne rasti in konkurenčnosti EU 
s spodbujanjem vodilnih inovacij na svetovni ravni; poudarja pomembnost nenehnih 
prizadevanj za poenostavitev financiranja raziskav, inovacij in razvoja;

9. poudarja, da je treba vzdrževati, spodbujati in zagotavljati financiranje raziskav, inovacij 
in razvoja v EU z ustreznim upravljanjem in financiranjem programov, ki mora imeti v 
celotnem proračunu EU vsaj tolikšen delež, kakršnega bo imel ob koncu svojega izvajanja 
sedmi okvirni program; poziva k znatnemu povečanju finančnih sredstev za raziskave po 
letu 2013 s ciljem EU doseči javno financiranje v višini 1 % BDP; poziva k okrepljenemu 
mednarodnemu sodelovanju pri raziskavah in razvoju;

10. poudarja, da inovacije odločilno prispevajo k večji konkurenčnosti in rasti; poziva k 
tesnejši povezavi med temeljnimi raziskavami in industrijskim inoviranjem; poudarja 
uspešnost Sklada za financiranje na osnovi delitve tveganja in poziva, naj se zanj nameni 
več finančnih sredstev;

Informacijska družba

11. verjame, da bi Evropa morala imeti vodilno vlogo pri ustvarjanju in uporabi 
informacijsko-komunikacijskih tehnologij; 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;

Vesoljska politika

12. poudarja strateško pomembnost evropskih globalnih satelitskih navigacijskih sistemov 
(Galileo in EGNOS) ter je prepričan, da bo njuno izvajanje terjalo intenzivno spremljanje 
in ocenjevanje; se zaveda, da bi za razvoj na novo vzpostavljene evropske vesoljske 
politike potrebovali dodatna finančna sredstva.


