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POBUDE

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

A. ker je domača industrija gibalo rasti, inovacij in socialne blaginje v EU;

B. ker so mala in srednja podjetja EU običajno ustvarila velik delež delovnih mest v EU ter 
s tem zagotavljala socialno in gospodarsko blaginjo;

1. opozarja, da je industrijska prihodnost EU povezana z uskladitvijo gospodarstva z 
načeli evropskega zelenega dogovora, načrtom za novo politiko za rast EU, ki zbližuje 
državljane, mesta in regije ter omogoča pravičen prehod;

2. ugotavlja, da bi morale naložbe v inovativne načine proizvodnje spodbujati kohezijo 
med vsemi regijami EU, kar bi jim omogočilo pravično in vključujočo gospodarsko 
rast;

3. poudarja, da bi morali biti cilji podpore MSP prek evropskih strukturnih in 
investicijskih skladov med drugim inovativna in pametna gospodarska preobrazba, bolj 
zelena in nizkoogljična ter bolj povezana EU, katere cilj je zagotoviti dolgoročno in 
trajnostno zaposlovanje;

4. ponovno poudarja, da ima javni sektor pomembno vlogo pri omogočanju pravičnega 
prehoda s spodbujanjem zelenega in pravičnega energetskega prehoda, zelenih in 
modrih naložb, krožnega gospodarstva ter prilagajanja podnebnim spremembam in 
preprečevanja tveganj v vseh regijah EU;

5. ugotavlja, da je za kohezijsko politiko EU potrebno ustrezno financiranje iz evropskih 
strukturnih in investicijskih skladov za spodbujanje gospodarske, socialne in teritorialne 
kohezije v vseh regijah EU s pomočjo pri zmanjševanju gospodarskih in socialnih 
razlik, doseganju pozitivne konvergence in spodbujanju trajnostnega razvoja;

6. meni, da bi morala biti EU pozorna na ohranjanje in razvoj industrijske strategije ter 
proizvodnje, ki zagotavljata evropsko strateško avtonomijo, pa tudi razpoložljivost in 
zagotavljanje osnovnih proizvodov in opreme za državljane, če se pokaže potreba na 
enotnem trgu;

7. meni, da bi morala finančna podpora iz evropskih strukturnih in investicijskih skladov 
dajati prednost naložbam v novo ali preoblikovano industrijsko proizvodnjo v ogljično 
intenzivnih regijah, da bi se olajšalo doseganje ciljev pravičnega prehoda.


