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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. vztraja pri tem, da Parlament še ni odobril nove uredbe o večletnem finančnem okviru in 
da bi morala Komisija najprej pripraviti predlog proračuna za leto 2014 na osnovi lastnega 
predloga za večletni finančni okvir 2014–2020;

2. močno obžaluje, da je Svet za 38 milijard EUR zmanjšal sredstva za razdelek 1a, v okviru 
katerega se financirajo glavne politike EU za inovacije, raziskave, infrastrukturo, MSP ter 
mlade in izobraževanje, potrebne za spopad s sedanjo gospodarsko krizo in obravnavo 
pomembnih družbenih izzivov;  verjame, da bi z določitvijo ustrezne zgornje meje za 
plačila v okviru skupne kmetijske politike omogočili sprostitev dodatnih proračunskih 
sredstev za razdelek 1a;

3. poziva k ambiciozni dodelitvi sredstev programu Obzorje 2020; ostro nasprotuje 
predlogom o tem, da bi bile zgornje meje za leto 2014 nižje od zgornjih meja v letu 2013; 
poziva Komisijo, naj vzpostavi posebne proračunske vrstice za instrument za mala in 
srednja podjetja, programe za znanost v družbi in povečevanje udeležbe ter nadaljnje 
spremljanje programov za ekološke inovacije in inteligentno energijo v Evropi v okviru 
programov za konkurenčnost in inovativnost;

4. meni, da ima instrument za povezovanje Evrope pomembno vlogo pri gospodarskem 
okrevanju EU; poziva, da se temu instrumentu nameni večji del sredstev, saj bi tako 
spodbudili dodatne javne in zasebne naložbe; zlasti zahteva, da se največ pozornosti 
nameni projektnim obveznicam s področja obnovljivih virov energije in infrastrukture 
IKT, dovolj sredstev pa pametnim omrežjem, zlasti glede na morebitne sinergije s 
sektorjem IKT;

5. poudarja, da se je treba z ambicioznim programom COSME lotiti težav, s katerimi se 
soočajo mala in srednja podjetja;  glede na izjemno težavne razmere pri dostopu do 
financiranja poziva k temu, da se vsaj 60 % proračuna za program COSME dodeli 
finančnim instrumentom;

6. vztraja pri tem, da se morajo največji infrastrukturni projekti EU (kot sta Galileo in 
Copernicus) financirati z zunanjimi viri in s proračunom, ki presega večletni finančni 
okvir, in meni, da se dodatnih prekoračitev stroškov ali stroškov projekta ITER ne sme 
kriti s sredstvi EU;

7. meni, da je za izvajanje strategije EU 2020 potrebno boljše upravljanje in usklajevanje 
porabe med EU in državami članicami; poziva k optimalni uporabi obstoječih sredstev EU 
z osredotočanjem na dodano vrednost EU, učinkovito racionalizacijo in učinke vzvoda; 
poziva, naj se v okviru procesa evropskega semestra spremljajo naložbe v raziskave, 
inovacije, industrijsko politiko ter mala in srednja podjetja.


