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POBUDE

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

1. pozdravlja tesno povezanost med novo kohezijsko politiko za obdobje 2007–2013 in 
lizbonsko agendo; z zadovoljstvom ugotavlja, da je več kot 65 % sredstev v višini 347 
milijard EUR, namenjenih kohezijski politiki, dodeljenih za izdatke, povezane z Lizbono, 
kot so inovacije, raziskave in človeških kapital;

2. pozdravlja odločitev držav članic, da med prednostne naloge uvrstijo naložbe v raziskave 
in razvoj ter inovacije, in sicer v celotnem znesku 86 milijard EUR; poudarja pomen
regionalne razsežnosti inovacij; pozdravlja tudi dejstvo, da bo več kot polovica celotnega 
zneska vložena v izboljšanje inovativne zmogljivosti EU;

3. izraža resno zaskrbljenost nad razmeroma omejenimi sredstvi, namenjenimi ukrepom za 
zmanjšanje podnebnih sprememb ter izboljšanje energetske učinkovitosti in obnovljivih 
virov energije; meni, da je na tem področju potrebnih veliko več naložb ter da je treba 
glede na vmesni pregled izvajanja strukturnih skladov v prihodnje določiti strožje 
smernice EU in nameniti več finančnih sredstev za doseganje teh ciljev, zlasti pa 
zahtevati, da se najmanj 5 % sredstev iz strukturnih skladov porabi za izboljšanje 
energetske učinkovitosti v obstoječih domovih; zato poziva Komisijo, naj sprejme 
nadaljnje ukrepe na podlagi sklepov Sveta za konkurenčnost z 9. in 10. oktobra 2008 o 
energetski učinkovitosti; poudarja bistveno vlogo in možnosti za razvoj, ki ju imajo viri 
obnovljive energije za regije EU pri ustvarjanju delovnih mest in spodbujanju 
trajnostnega lokalnega razvoja; poziva Komisijo, naj obravnava vse možnosti za 
financiranje izgradnje do 12 demonstracijskih elektrarn za zajemanje in shranjevanje 
ogljika do leta 2015 ter naj pravočasno predloži svoje predloge;

4. meni, da je za vseevropska energetska omrežja namenjeno premalo finančnih sredstev, saj 
so bistvena za uresničevanje notranjega energetskega trga;

5. meni, da je treba industrijsko politiko podpirati s strukturnimi skladi, da bi se povečala 
konkurenčnost držav članic in EU, zato podpira prednostno nalogo kohezijske politike, da 
bi se sprostile poslovne možnosti, zlasti malih in srednjih podjetij;

6. poudarja, da je treba upoštevati posebne potrebe novih držav članic po vlaganju v 
izgradnjo osnovne infrastrukture, ki je pogoj za uresničevanje lizbonskih ciljev;

7. meni, da je razvijanje polov konkurenčnosti v okviru strukturnih skladov bistvenega 
pomena, saj ti ponujajo znatne možnosti za ustvarjanje dobro plačanih delovnih mest in 
rasti; v zvezi s tem pozdravlja nadaljevanje programa URBAN in meni, da je treba 
oživljati mestna območja in izboljšati starajočo se mestno infrastrukturo;

8. poudarja, kako pomembno je okrepiti zmogljivosti za sodelovanje in učinkovito črpanje 
razpoložljivih finančnih virov z uporabo vseh možnih sredstev, tudi z izmenjavo zgledov 
najboljše prakse, informacijskimi kampanjami, skupnimi ukrepi, izmenjavo nove 
tehnologije in razvojem partnerstev, saj bo to prispevalo k učinkovitemu izvajanju 
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programov sodelovanja v teku;

9. poudarja, kako pomembno je oblikovati in izvajati posebne programe v regijah, kjer so 
prevladujoče industrijske dejavnosti v zatonu, da bi podprli dejavnosti gospodarske 
obnove, ki lahko znatno povečajo pomen terciarnega sektorja v gospodarstvu;

10. poudarja, da mora biti kohezijska politika usmerjena na podeželska območja, saj je 
teritorialno kohezijo mogoče doseči samo s prizadevanjem za ravnotežje med mestom in 
podeželjem;

11. meni, da je glede na upadanje števila prebivalcev in njihovo staranje za večino držav 
članic vprašanje prebivalstva bistven izziv; poudarja, da ta vidik v sporočilu Komisije 
KOM(2008)0301 ni dovolj obravnavan;

12. meni, da sta preglednost pri dodeljevanju sredstev in poenostavitev upravnih postopkov, 
ki bi možnim upravičencem do sredstev omogočila lažji dostop do informacij, bistvena 
pogoja za uresničitev splošnih ciljev kohezijske politike.



AD\763439SL.doc 5/5 PE413.960v02-00

SL

IZID KONČNEGA GLASOVANJA V ODBORU

Datum sprejetja 20.1.2009

Izid končnega glasovanja +:
–:
0:

46
1
0

Poslanci, navzoči pri končnem 
glasovanju

Šarūnas Birutis, Jan Březina, Jerzy Buzek, Jorgo Chatzimarkakis, Giles 
Chichester, Dragoş Florin David, Den Dover, Lena Ek, Nicole 
Fontaine, Adam Gierek, Norbert Glante, Fiona Hall, Erna Hennicot-
Schoepges, Mary Honeyball, Ján Hudacký, Romana Jordan Cizelj, 
Werner Langen, Anne Laperrouze, Pia Elda Locatelli, Patrick Louis, 
Eluned Morgan, Angelika Niebler, Atanas Paparizov, Aldo Patriciello, 
Francisca Pleguezuelos Aguilar, Anni Podimata, Miloslav Ransdorf, 
Vladimír Remek, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Mechtild 
Rothe, Paul Rübig, Patrizia Toia, Catherine Trautmann, Claude 
Turmes, Nikolaos Vakalis, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto

Namestniki, navzoči pri končnem 
glasovanju

Pilar Ayuso, Juan Fraile Cantón, Matthias Groote, Françoise 
Grossetête, Edit Herczog, Vittorio Prodi, Esko Seppänen, Silvia-
Adriana Ţicău, Vladimir Urutchev


	763439sl.doc

