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POBUDE

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko poziva Odbor za ekonomske in monetarne zadeve 
kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. pozdravlja dejstvo, da se je v letu 2011 število podjetij, ki želijo vlagati v Evropi, 
povečalo za 5 %, čeprav se ni spremenilo povprečno število novo ustvarjenih delovnih 
mest na investicijski projekt;

2. poudarja, da je treba uskladiti in poenostaviti uredbe ter fiskalne in davčne pogoje, da bi 
zagotovili pošteno konkurenco in patentno zaščito ter poenostavili dostop investitorjev do 
trga EU;

3. meni, da bo privlačnost EU v prihodnosti odvisna od ohranjanja njenega slovesa 
kakovosti, specializacije in kvalificirane delovne sile ob zmanjšanju poslovnih stroškov;

4. poudarja, da mora EU, če želi pritegniti več naložb,

a) postati vodilna sila za nove tehnologije na področju gospodarstva, kot so trajnostno in 
digitalno gospodarstvo, ključne spodbujevalne tehnologije in obnovljivi viri energije,

b) vlagati v inovativna podjetja in jih podpirati doseganju poslovne uspešnosti,

c) začeti infrastrukturne projekte v mestih, tudi na področju digitalne infrastrukture, v 
vseh regijah EU in inovativnih poslovnih parkih z inkubacijskimi centri, da bi 
zagotovili prenos tehnologije in znanja, zlasti za mala in srednja podjetja ter mlade 
podjetnike, ter spodbujati sinergije med raziskavami, izobraževanjem in inovacijami,

d) zagotoviti zanesljivo dobavo energije in neenergetskih surovin, da bi spodbujala EU 
kot privlačno proizvodno bazo;

5. pozdravlja predlog Komisije za program s poudarkom na konkurenčnosti malih in srednjih 
podjetij, vendar ponovno poudarja, da bi morala EU poenostaviti dostop teh podjetij do 
financiranja, na primer s strukturiranjem učinkovitega sistema tveganega kapitala EU ter z 
okrepitvijo vloge zasebnih kapitalskih družb pri financiranju dolgoročne rasti podjetij.


