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POBUDE

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

1. pozdravlja politični dogovor o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020, 
sklenjenim 27. junija; poudarja, da je treba za zagotovitev hitrega in učinkovitega začetka 
nove kohezijske politike čim prej zaključiti pogajanja o zakonodajnem svežnju, 
sporazumih o partnerstvu in operativnih programih; poudarja, da bo zamuda v 
proračunskem smislu povzročila, da se bodo zahtevki za plačila nakopičili na koncu 
obdobja;

2. opozarja, da je vsota neporavnanih obveznosti na koncu večletnega finančnega okvira za 
obdobje 2007-2013 znašala dve tretjini sredstev kohezijske politike1; poudarja, da je treba 
poiskati zanesljive načine za zmanjšanje tveganja blokade pri izvajanju programov 
Evropske unije zaradi neplačevanja; opozarja, da bo pravilo N+3, čeprav je bistveno za 
zagotovitev izvajanja projektov s pomočjo kohezijske politike, vplivalo na kopičenje 
neporavnanih obveznosti v prihodnjih letih, zlasti v primeru zamud pri uvajanju novih 
programov;

3. meni, da je načelo upravljanja na več ravneh nepogrešljivo za učinkovito upravljanje nove 
kohezijske politike; poudarja, da bi morali lokalni in regionalni organi zato v skladu s 
svojimi pristojnostmi polno sodelovati pri pripravi programov in sporazumov ter pri 
njihovem izvajanju in ocenjevanju; poudarja, da je treba tem organom zagotoviti ustrezen 
pritok informacij in tehnično pomoč, da se omogoči in optimizira njihov prispevek v vseh 
fazah postopka;

4. vztraja, da je ustvarjanje sinergij med proračunom EU ter proračuni držav članic in 
regionalnih in lokalnih organov nepogrešljivo v vseh prizadevanjih za večjo učinkovitost 
naložb javnega sektorja v EU; ponovno poziva Komisijo, naj navede, kako se lahko v 
zvezi s tem okrepi vloga proračuna EU;

5. ponovno poudarja, da je za čim večji učinek pomoči EU bistven celosten pristop z 
uskladitvijo med različnimi viri razpoložljivega financiranja in skladnostjo med 
veljavnimi politikami in predpisi, da se odpravijo škodljive posledice politik fiskalne 
konsolidacije;

6. ponovno poudarja, da je treba do konca leta 2016 obvezno izvesti pregled in revizijo 
prihodnjega večletnega finančnega okvira, da bosta lahko prihodnja Komisija in 
Parlament znova ocenila politične prednostne naloge EU, okvir po potrebi prilagodila 
novim izzivom in v celoti upoštevala najnovejše makroekonomske napovedi;

7. pozdravlja pozitivne ukrepe, usmerjene k poenostavitvi in večji preglednosti pri 
upravljanju sredstev Unije; poudarja, da utegnejo poenostavljeni postopki privesti do 

                                               
1 Če bo sprejeta sprememba proračuna št °2/2013 za skupni znesek 11.2 milijarde EUR, utegne konec leta 2013 
predvidena vsota neporavnanih obveznosti doseči 224 milijonov EUR, medtem ko so po začetnih ocenah 
Komisije napovedovali 180 milijard EUR neporavnanih obveznosti konec leta 2013.
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zmanjšanja primanjkljaja in torej do boljše uporabe evropskih sredstev; vztraja, da je treba 
sprejeti bolj ambiciozen pristop na ravni Komisije in držav članic, da bi poenostavili 
dostop do postopkov za pridobitev sredstev, pravila v zvezi z javnimi naročili in 
mehanizme nadzora ter zagotovili jasne in dostopne informacije o upravičenih 
prejemnikih sredstev EU ter možnostih financiranja.
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