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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. pozdravlja proces evropskega semestra, ki je namenjen doseganju okrepljenega 
gospodarskega upravljanja; meni, da uspešno izvajanje strategije EU 2020 zahteva 
znatna, usklajena in primerna finančna sredstva za uresničevanje prednostnih nalog tako 
na ravni Evropske unije kot na ravni držav članic, ter da bi vsaka omejitev zadevnih 
proračunskih sredstev EU spodkopala njihovo uresničitev;

2. poudarja, da je izboljševanje pogojev za raziskave, razvoj in inovacije, zlasti glede 
prednostnih nalog s področja trajnostne energije, tehnologij za shranjevanje energije, 
učinkovitosti virov in zelenih tehnologij, bistvenega pomena za napredek na poti k ciljem 
strategije EU 2020; poziva ne samo k povečanju sredstev, ampak tudi k vpeljavi 
trajnejših meril v evropske programe za raziskave, razvoj in inovacije;

3. opozarja, da je treba sedmi okvirni program izvajati v celoti; podpira prizadevanja, da se 
skupaj z Evropsko investicijsko banko in Evropskim investicijskim skladom razvijejo 
inovativni načini spodbujanja naložb ter pospeševanja raziskav in inovacij, kot je sklad za 
financiranje na osnovi delitve tveganja; podpira sprostitev dodatnih proračunskih sredstev 
za ta sklad, vendar poziva k boljši uporabi med malimi in srednjimi podjetji;

4. poziva k nadaljnjemu izvajanju Akta za mala podjetja z uvajanjem političnih ukrepov, 
povezanih z malimi in srednjimi podjetji, ki vključujejo ukrepe za izboljšanje dostopa in 
za razvoj specifičnih programov ter inovativnih finančnih mehanizmov; poziva, da se 
Okvirni program za konkurenčnost in inovacije, ki je vodilni program za mala in srednja 
podjetja, nadgradi;

5. verjame, da imajo lahko jasni cilji na področju trajnostne energetske politike, energetske 
učinkovitosti in politike učinkovitosti virov stroškovno učinkovite koristi za celotno 
evropsko gospodarstvo; poziva k dodeljevanju javnih in zasebnih sredstev EU in držav 
članic za naložbe v te prednostne sektorje;

6. poudarja, da je treba za velike projekte, preden se zanje dodelijo dodatna sredstva, 
zagotoviti pravilno upravljanje, natančno načrtovanje, dobro finančno poslovodenje, jasne 
omejitve glede sodelovanja EU in ločene proračunske vrstice; poudarja, da sredstva EU, 
namenjena za takšne projekte, ne smejo izhajati iz prerazporejanja finančnih sredstev iz 
drugih evropskih programov za raziskave in razvoj, ter da morajo vse nastale dodatne 
stroške kriti države članice ali zasebne interesne skupine; v povezavi s programom Galileo 
poudarja, da bi morali uporabniki regulirane javne storitve in komercialne storitve 
prispevati h kritju teh stroškov.


