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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. obžaluje julija doseženi dogovor Evropskega sveta o večletnem finančnem okviru 
2021–2027 v zvezi s programi, ki so v pristojnosti odbora ITRE; poudarja, da so 
finančna sredstva za vse te programe nižja od ravni, ki jo je Komisija prvotno 
predlagala leta 2018, in nižja tudi od ravni, ki je potrebna po mnenju Evropskega 
parlamenta; je trdno prepričan, da ti programi brez zadostnega financiranja morda ne 
bodo mogli uresničiti svojih političnih ciljev, zaradi česar Unija ne bo mogla doseči 
svojega dvojnega cilja digitalne in zelene preobrazbe; poleg tega poudarja, da bi morala 
Unija zagotoviti zadostna sredstva, če pričakuje, da bodo raziskave in inovacije vplivale 
na pomembne izzive, kot so iskanje cepiva proti covidu-19, premagovanje zdravstvene 
in gospodarske krize, razogljičenje gospodarstva, pospešitev energetskega prehoda, 
vodilna vloga na področju novih in inovativnih tehnologij ter podpora podjetjem (zlasti 
malim in srednjim) pri okrevanju; zato ponavlja, da se namerava v naslednjem 
večletnem finančnem okviru pogajati o ciljno usmerjeni finančni okrepitvi vodilnih 
programov Unije;

2. zato meni, da bi moral biti cilj proračuna za leto 2021 uporaba vse razpoložljive razlike 
in vseh razpoložljivih instrumentov prilagodljivosti, da bi okrepili zlasti tiste programe 
Unije, ki podpirajo okoljsko in trajnostno digitalno preobrazbo, gospodarno z energijo 
in viri, boj proti socialnim in gospodarskim posledicam pandemije ter hitro okrevanje 
malih in srednjih podjetij v Uniji, ki jih je kriza najbolj prizadela; vztraja, da bi moral 
proračun za leto 2021 v veliki meri prispevati k financiranju naložb v sklopu 
evropskega zelenega dogovora, s katerimi naj bi ustvarili okvir za omogočanje in 
spodbujanje javnih in zasebnih naložb, ki so potrebne za prehod na podnebno nevtralno, 
konkurenčno in vključujoče gospodarstvo;

3. vpliv in posledice pandemije so še zaostrili trdovratne pomanjkljivosti v zdravstvenih 
sistemih in pokazali, da je treba vlagati v zdravstvene raziskave, da bi zagotovili zdravje 
kot javno dobro za vse in izboljšali kakovost življenja državljanov; meni, da so potrebni 
novi pristopi za zdravstveno varstvo, ki bo osredotočeno na človeka; zato poziva k večji 
podpori v proračunu za leto 2021, da se zagotovi dostop do diagnostike, terapij in 
kakovostnih javnih zdravstvenih storitev za vse;

4. izrecno poudarja, da so potrebna dodatna sredstva za program Obzorje Evropa, novi 
program za digitalno Evropo, evropski instrument za povezovanje Evrope in vesoljski 
program, da bi podprli digitalno preobrazbo družb in gospodarskih panog, vključno z 
izpopolnjevanjem in prekvalificiranjem delavcev in državljanov Unije, kar je v teh 
zahtevnih geopolitičnih razmerah bistveno za prihodnjo blaginjo Evrope; poudarja, da je 
pandemija covida-19 pokazala, da digitalizacija postaja čedalje pomembnejša za 
vsakodnevno delovanje gospodarstva, zato poziva, naj se dodelijo ustrezna sredstva za 
večjo povezljivost, in sicer z naložbami v strateške digitalne zmogljivosti (umetna 
inteligenca, kibernetska varnost, infrastruktura podatkov in računalništva v oblaku, 
visokohitrostna omrežja) za gospodarstvo na podlagi regionalnih podatkov in trajnostne 
vrednostne verige;
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5. poudarja tudi, da so potrebna dodatna sredstva, če naj bo da bi bil evropski zeleni 
dogovor uspešen, če se želimo ustrezno spoprijeti s podnebno krizo in prispevati k 
prehodu na podnebno nevtralno gospodarstvo in družbo do leta 2050 v skladu s 
Pariškim sporazumom; želi opozoriti, da so v ta namen potrebna znatna povečanja za 
program Obzorje Evropa, instrument za povezovanje Evrope za energijo in vesoljski 
program ter sklad za pravičen prehod;

6. poudarja, da je treba podpreti konkurenčnost in industrijske zmogljivosti Unije, in v 
zvezi s tem poziva k zadostnemu financiranju za podporo malim in srednjim podjetjem, 
mikropodjetjem in zagonskim podjetjem, ki jih je kriza močno prizadela; poleg tega 
poudarja, da so programi, kot je Evropski obrambni sklad, pomembni za podpiranje 
strateške neodvisnosti Unije;

7. poziva Komisijo, naj pripravi celovit in izčrpen zakonodajni predlog o spremljanju, 
obračunavanju in preverjanju vključevanja ukrepov za podnebje in biotsko 
raznovrstnost, ter poziva, naj Parlament tesno sodeluje pri razvoju te metodologije;

8. želi opomniti, da imajo agencije Unije pomembno vlogo pri doseganju političnih ciljev, 
ki jih določata Evropski parlament in Svet; zato poziva k zadostnim finančnim in 
kadrovskim virom za vse agencije v skladu z njihovimi nalogami in odgovornostmi; 
izrecno poudarja, da je treba znatno okrepiti Agencijo za sodelovanje energetskih 
regulatorjev (ACER), ki je že več let preslabo financirana in ima premalo osebja, kar bi 
lahko ogrozilo njeno delovanje in zmožnost opravljanja nalog v zvezi s spremljanjem in 
preglednostjo trga ter dodatnih nalog, ki so ji bile podeljene z nedavno zakonodajo, 
vključno s svežnjem o čisti energiji; obžaluje, da Komisija tega vprašanja ni 
obravnavala že v predlogu proračuna; opozarja, da se bo Agencija za evropski GNSS od 
leta 2021 preoblikovala v Agencijo Evropske unije za vesoljski program s širokim 
seznamom novododeljenih nalog; zaradi tega zanjo zahteva ustrezno povečanje 
proračuna; opozarja na svojo resolucijo z dne 14. maja 2020 o razrešnici agenciji za 
podporo BEREC-u1, v kateri poziva k ustreznemu povečanju proračunskih sredstev 
zanjo, kar je bistvenega pomena, saj se BEREC trenutno zanaša na zunanje vire, kar 
ogroža neprekinjeno poslovanje; poleg tega zahteva prilagoditev kadrovskega načrta in 
namensko povečanje proračuna za Agencijo za podporo BEREC-u.

1 Sprejeta besedila, P9_TA(2020)0099



AD\1214873SL.docx 5/6 PE657.152v02-00

SL

INFORMACIJE O SPREJETJU V ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

Datum sprejetja 1.10.2020

Izid končnega glasovanja +:
–:
0:

58
4
10

Poslanci, navzoči pri končnem 
glasovanju

Nicola Beer, François-Xavier Bellamy, Hildegard Bentele, Tom 
Berendsen, Vasile Blaga, Michael Bloss, Manuel Bompard, Paolo 
Borchia, Marc Botenga, Markus Buchheit, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy 
Buzek, Carlo Calenda, Andrea Caroppo, Maria da Graça Carvalho, 
Ignazio Corrao, Ciarán Cuffe, Josianne Cutajar, Nicola Danti, Pilar del 
Castillo Vera, Christian Ehler, Valter Flego, Niels Fuglsang, Lina 
Gálvez Muñoz, Claudia Gamon, Nicolás González Casares, Bart 
Groothuis, Christophe Grudler, András Gyürk, Henrike Hahn, Robert 
Hajšel, Ivo Hristov, Ivars Ijabs, Romana Jerković, Eva Kaili, Seán 
Kelly, Izabela-Helena Kloc, Łukasz Kohut, Zdzisław Krasnodębski, 
Andrius Kubilius, Thierry Mariani, Eva Maydell, Georg Mayer, Joëlle 
Mélin, Angelika Niebler, Ville Niinistö, Aldo Patriciello, Mauri 
Pekkarinen, Mikuláš Peksa, Cvetelina Penkova (Tsvetelina Penkova), 
Morten Petersen, Markus Pieper, Clara Ponsatí Obiols, Sira Rego, 
Manuela Ripa, Jérôme Rivière, Robert Roos, Sara Skyttedal, Maria 
Spiraki (Maria Spyraki), Jessica Stegrud, Beata Szydło, Grzegorz 
Tobiszowski, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Marie Toussaint, 
Isabella Tovaglieri, Henna Virkkunen, Pernille Weiss, Carlos Zorrinho

Namestniki, navzoči pri končnem 
glasovanju

Damian Boeselager, Valérie Hayer, Tomas Tobé



PE657.152v02-00 6/6 AD\1214873SL.docx

SL

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJU
V ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

58 +

PPE François-Xavier Bellamy, Hildegard Bentele, Tom Berendsen, Vasile Blaga, Cristian-
Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Maria Da Graça Carvalho, Pilar Del Castillo Vera, Christian 
Ehler, Seán Kelly, Andrius Kubilius, Eva Maydell, Angelika Niebler, Aldo Patriciello, 
Markus Pieper, Sara Skyttedal, Maria Spiraki (Maria Spyraki), Tomas Tobé, Henna 
Virkkunen, Pernille Weiss

S&D Carlo Calenda, Josianne Cutajar, Niels Fuglsang, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás 
González Casares, Robert Hajšel, Ivo Hristov, Romana Jerković, Eva Kaili, Łukasz 
Kohut, Cvetelina Penkova (Tsvetelina Penkova), Patrizia Toia, Carlos Zorrinho

RENEW Nicola Beer, Nicola Danti, Valter Flego, Claudia Gamon, Bart Groothuis, Christophe 
Grudler, Valerie Hayer, Ivars Ijabs, Mauri Pekkarinen, Morten Petersen 

Verts/ALE Michael Bloss, Damien Boeslager, Ciarán Cuffe, Henrike Hahn, Ville Niinistö, Mikuláš 
Peksa, Manuela Ripa, Marie Toussaint

ECR Izabela-Helena Kloc, Zdzisław Krasnodębski, Beata Szydło, Grzegorz Tobiszowski, 
Evžen Tošenovský

NI Ignazio Corrao, Clara Ponsatí Obiols

4 -

ID Markus Buchheit, Georg Mayer

ECR Robert Roos, Jessica Stegrud

10 0

PPE András Gyürk

ID Paolo Borchia, Andrea Caroppo, Thierry Mariani, Joëlle Mélin, Jérôme Rivière, 
Isabella Tovaglieri

GUE/NGL Manuel Bompard, Marc Botenga, Sira Rego

Uporabljeni znaki:
+ : za
- : proti
0 : vzdržani


