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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. poudarja, da bo leto 2022 leto socialnega in gospodarskega okrevanja za Evropo; 
poudarja, da bo moralo okrevanje Evrope spodbujati njeno dvojno tranzicijo; zato meni, 
da imajo finančna sredstva za digitalne naložbe in naložbe, povezane z energijo, ključno 
vlogo pri okrevanju;

2. pozdravlja dodatne 4 milijarde EUR (v cenah iz leta 2018) za program Obzorje Evropa, 
ki izhajajo iz glob na področju konkurence, rezerv in sprostitev obveznosti, kot je bilo 
dogovorjeno v kompromisu o večletnem finančnem okviru, ter dodatnih 5 milijard EUR 
(v cenah iz leta 2018) iz Instrumenta Evropske unije za okrevanje; poudarja, da bi bilo 
treba te dodatne obveznosti, ki izhajajo iz glob na področju konkurence, rezerv in 
sprostitev obveznosti, uporabiti za ohranitev načela kontinuitete proračuna, in sicer s 
stabilizacijo spreminjanja letnih obveznosti, zlasti v zvezi s povečanjem obveznosti iz 
Instrumenta Evropske unije za okrevanje v prvih letih; meni, da je bistveno, da je odbor 
ITRE tesno vključen v letne odločitve o strukturi proračuna programa Obzorje Evropa, 
da se zagotovi optimalen učinek za evropske raziskovalce;

3. poziva k polni uporabi člena 15(3) finančne uredbe, da se programu Obzorje Evropa 
poleg dodatnih obveznosti iz točke 2 dodelijo vse razpoložljive sprostitve obveznosti iz 
prejšnjih okvirnih raziskovalnih programov EU;

4. poudarja, kako pomembno je zagotoviti zadostna sredstva, da bi prispevali k dvojnemu 
prehodu na podnebno nevtralnost do leta 2050 in oblikovali digitalno desetletje Evrope; 
v zvezi s tem opozarja na ključno vlogo sredstev za program Obzorje Evropa, 
Instrument za povezovanje Evrope (IPE), zlasti IPE – Energetika in IPE Digitalno, 
vesoljski program, program za digitalno Evropo in Sklad za pravični prehod, ki bi jih 
bilo treba po možnosti združiti s financiranjem iz Instrumenta Evropske unije za 
okrevanje;

5. poziva k zadostnemu financiranju in osebju za agencije EU, zlasti Agencijo Evropske 
unije za sodelovanje energetskih regulatorjev (ACER) in novo agencijo za vesoljski 
program.


