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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. meni, da bi morali politike EU in proračun EU bistveno prispevati k oživljanju trajnostne 
rasti v EU in spopadanju z glavnimi družbenimi izzivi, kot so pomanjkanje virov in 
podnebne spremembe;

2. prepričan je, da proračun EU predstavlja edinstven sinergijski potencial za izvajanje 
politik, ki jih države članice same ne bi mogle izvajati; poziva k optimalni uporabi 
obstoječih sredstev EU z osredotočanjem na dodano vrednost EU, učinkovito 
racionalizacijo in učinke vzvoda;

3. potrjuje, da je treba krepiti in usklajevati financiranje zaradi izvajanja strategije EU 2020; 
je zaskrbljen, ker zgornje meje v okviru razdelka 1a sedanjega finančnega okvira ne 
zadostujejo za izpolnjevanje zahtev prednostnih politik EU;

4. je seznanjen z osrednjo vlogo vodilnih programov EU, kot so Obzorje 2020, COSME in 
Instrument za povezovanje Evrope; poziva, naj se uporabijo znatna sredstva za 
spodbujanje zelenega gospodarstva kot ključnega gonila za konkurenčnost in prožnost v 
prihodnosti;

5. poziva k okrepljenim podpornim politikam EU za MSP, tj. naložbam v njihovo 
inovativnost in možnost za rast, ter k poenostavitvi dostopa teh podjetij do financiranja;

6. popolnoma podpira pobudo projektnih obveznic, namenjeno uporabi zasebnih prihrankov 
in izboljšanju vrste finančnih instrumentov, ki so na voljo za infrastrukturne projekte na 
področju energije, prevoza in IKT; poudarja, da je treba ustrezno uporabljati merila 
trajnostnega razvoja, ki jih je določila EIB, na enakovredni ravni s finančnimi merili; 

7. opozarja, da bo leto 2013 zadnje leto programskega obdobja, in je zaskrbljen zaradi 
morebitnih znižanj odobrenih sredstev za plačila; poudarja, da je izpolnjevanje zavez EU 
pri tekočih projektih bistvenega pomena; 

8. še vedno odločno nasprotuje prerazporeditvi sredstev, dodeljenih za okvirni program 7 ali 
druge vodilne programe iz razdelka 1, za projekt ITER.


