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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 predlog Komisije za skupni strateški okvir med Evropskim skladom za 
regionalni razvoj, Kohezijskim skladom, Evropskim socialnim skladom, Evropskim 
skladom za ribištvo in Evropskim kmetijskim skladom za razvoj podeželja, ki je bistven 
za zagotavljanje boljšega strateškega usklajevanja in izboljšano uresničevanje ciljev 
EU2020;

2. odločno podpira vključitev Evropskega socialnega sklada v kohezijsko politiko kot 
sredstvo za zagotavljanje celovitega pristopa in izogibanje sektorski obravnavi; priporoča, 
da se ob ohranitvi sedanjega ustroja sklada ponovno oceni njegovo delovanje in 
prednostne naloge, da bi zagotovili povezovanje gospodarske in socialne kohezije;

3. priznava, da bo celovito načrtovanje pripeljalo do določene uskladitve pravil, ki urejajo 
programe strukturnih skladov, in torej do enostavnejših postopkov; je prepričan, da bo ta 
postopek omogočal sodelovanje partnerjev pri sofinanciranih projektih ter preprečeval 
pretirana upravna bremena in neučinkovito razpršitev financiranja;

4. poudarja, da je treba poenostavitev, ki je ključna za uspešno kohezijsko politiko, izpeljati 
na nacionalni in regionalni ravni in s tem izboljšati rezultate; poziva Komisijo, naj 
predlaga enostavnejšo strukturo te politike v prihodnje, ki bo temeljila na večji prožnosti, 
sorazmernosti in preglednosti uporabe skladov, da se omogoči njihovo polno in hitro 
črpanje;

5. zagovarja tako kohezijsko politiko, ki bo bolj usmerjena k rezultatom in manj 
osredotočena na pravilnost izdatkov in postopkov in bo vzpostavila učinkovito ravnotežje 
med kakovostjo posegov ter finančnim in upravnim nadzorom; priporoča vpeljavo pravih 
mehanizmov za ocenjevanje, da se izboljša institucionalne in upravne zmogljivosti 
organov, pristojnih za upravljanje programov, kar bo prispevalo h kakovostni porabi 
sredstev in zmanjševanju stopnje napak;

6. poziva k tesnejšemu medsebojnemu dopolnjevanju financiranja EU in financiranja na 
nacionalni, regionalni in lokalni ravni, kot potrebni pogoj za izboljšanje usklajevanja in 
učinkovitosti pri uporabi razpoložljivih virov.
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