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POBUDE

Odbor za regionalni razvoj poziva Odbor za proračun kot pristojni odbor, da v svoj predlog 
resolucije vključi naslednje pobude:

1. opozarja, da je kohezija cilj EU, določen v členu 3 Pogodbe o Evropski uniji in 
opredeljen v členu 174 Pogodbe o delovanju Evropske unije, sodi pa med deljene 
pristojnosti EU in držav članic; poudarja, da je kohezijska politika med 
najpomembnejšimi politikami EU, pa tudi glavna javna naložbena politika, saj njen 
proračun za obdobje 2014–2020 znaša 351,8 milijarde EUR, kar je tretjina večletnega 
finančnega okvira;

2. poudarja, da gre pri kohezijski politiki za politiko solidarnosti, ki skuša uresničiti v 
pogodbah opredeljeni cilj spodbujanja in podpiranja skladnega razvoja držav članic in 
regij, pa tudi zmanjšati gospodarske, socialne in teritorialne razlike med regijami EU 
in znotraj njih, obenem pa zagotoviti, da ne bo nobena regija zapostavljena; meni, da 
kohezijska politika ustvarja rast in delovna mesta v vsej Uniji, prav tako pa uresničuje 
osrednje cilje in prednostne naloge Unije, tudi podnebne in energetske cilje ter cilje na 
področju pametne, trajnostne in vključujoče gospodarske rasti;

3. opozarja, da je kohezijska politika eden najpomembnejših instrumentov za obravnavo 
prednostnih nalog, ki jih je v predlogu proračuna za leto 2020 navedla Komisija; 

4. pozdravlja, da ni preostalih plačilnih zahtevkov iz obdobja 2007–2013, da je bilo 
izboljšano izvrševanje plačil in da je čedalje višja stopnja izbire projektov, ki je 
januarja 2019 znašala 75 %, v skladu z načrti ter je končno dosegla stopnjo iz 
prejšnjega programskega obdobja; 

5. ugotavlja, da so v predlogu proračuna za leto 2020 sredstva za prevzem obveznosti v 
podrazdelku 1b za 2,5 % višja kot v proračunu za leto 2019, sredstva za plačila pa so 
se skupaj povečala za 6,4 %;

6. poziva Komisijo in Svet, naj se opirata na izkušnje, pridobljene v tem programskem 
obdobju, in preprečita nadaljnje plačilne krize;

7. ugotavlja, da bo, ko gre za prerazporejanje sredstev za instrument za povezovanje 
Evrope, leta 2020 drugič mogoče zahtevati dodatno predhodno financiranje ukrepov, 
ki so se začeli izvajati v letih 2014, 2015 ali 2016, ter zadnjič prerazporediti 
neporabljena sredstva; 

8. ugotavlja, da se bo program za podporo strukturnim reformam financiral z uporabo 
skupne razlike do zgornje meje za obveznosti; svari, da se sredstev ne sme povečevati 
na račun kohezijske politike;

9. poziva, naj se spremeni program za pobudo za zaposlovanje mladih, potem ko je bil v 
proračunskem postopku za leto 2019 sprejet dogovor o povečanju sredstev za prevzem 
obveznosti; 

10. poziva Komisijo, naj zagotovi pregledno, pravično in odgovorno uporabo 
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proračunskih sredstev Unije.


