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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. poudarja, da je bila strategija Evropa 2020 zasnovana kot glavni instrument za 
spodbujanje okrevanja evropskega gospodarstva po gospodarski krizi ter da regionalna in 
kohezijska politika zaradi svoje proračunske razsežnosti in večplastnega pristopa k 
upravljanju veljata za osrednji instrument za uresničitev teh ciljev; zato meni, da bi morale 
imeti najbolj oddaljene regije kot sestavni del Unije pomembno vlogo pri uresničevanju 
ciljev strategije Evropa 2020 in bi jim zato morali nameniti potrebna finančna sredstva, da 
se ustrezno upoštevajo njihova oddaljenost, otoška lega, majhnost, težavna topografija, 
podnebje in ekonomska odvisnost od maloštevilnih proizvodov, kot je določeno v členu 
349 PDEU, ter se jim tako omogoči poln doprinos k novi gospodarski in proračunski 
strategiji Evropske unije za obdobje do leta 2020, saj bi to koristilo njim samim in tudi 
celotni EU.

2. obžaluje, da predlog Komisije za večletni finančni okvir za obdobje 2014–2020 
predvideva zmanjševanje sredstev za celo vrsto ukrepov in ciljev kohezijske politike (5,9-
odstotno zmanjšanje, izraženo v stalnih cenah iz leta 20111) in da iz tega niso izvzeta niti 
dodatna sredstva za najbolj oddaljene regije; poudarja, da je nemogoče določiti skupni 
znesek zmanjševanja sredstev, saj posebej dodeljeni znesek v višini 926 milijonov EUR v 
naslednjem večletnem finančnem okviru ni namenjen le najbolj oddaljenim regijam, 
temveč tudi severnim redko poseljenim območjem v skladu s Protokolom št. 6 k aktu o 
pristopu Avstrije, Finske in Švedske; vendar ugotavlja, da dodatna sredstva za najbolj 
oddaljene regije in severna redko poseljena območja za obdobje 2014–2020 (926 
milijonov EUR) znašajo približno 50 % zneska sredstev, dodeljenega v obdobju 2007–
2013 (1 738 milijonov EUR);

3. opozarja, da bi bilo treba najbolj oddaljenim regijam zagotoviti posebne ukrepe in dodatno 
financiranje, da bi tako izravnali njihove pomanjkljivosti, ki izhajajo iz dejavnikov, 
navedenih v členu 349 Pogodbe; meni, da je določitev 85-odstotne najvišje stopnje 
sofinanciranja za najbolj oddaljene regije pozitiven korak v tej smeri, in Komisijo poziva, 
naj opredeli še druge načine za pomoč tem regijam, še zlasti v primerih, ko se za naslednje 
programsko obdobje zmanjša financiranje, ki jim je dodeljeno;

4. poudarja, da je treba v skladu s sklepi petega poročila o ekonomski, socialni in teritorialni 
koheziji povečati prožnost instrumentov kohezijske politike, tako da se omogočijo 
naložbe, s katerimi bo mogoče zagotoviti stopnjo rasti in razvoja v skladu s cilji strategije 
Evropa 2020 kljub posebnim geografskim in demografskim okoliščinam;

5. poudarja, da je treba poenostaviti sinergije med sredstvi kohezijske politike in okvirnim 
programom za raziskave in razvoj, da bi okrepili razvoj najbolj oddaljenih regij in omejili 
premajhno izkoriščenost sredstev za raziskave;

                                               
1 Vsi zneski v tem mnenju temeljijo na izračunih GD REGIO, Generalnega direktorata Evropske komisije za 
razvoj, usklajevanje in komuniciranje v zvezi s kohezijsko politiko.



PE478.542v02-00 4/5 AD\895098SL.doc

SL

6. obžaluje, da so se zmanjšala sredstva za druga področja kohezijske politike, Komisija 
namreč za naslednje programsko obdobje predlaga skupno 5,1-odstotno zmanjšanje 
financiranja ekonomske, socialne in teritorialne kohezije, izraženo v stalnih cenah iz leta 
2011, vključno s 20,2-odstotnim zmanjšanjem financiranja za konvergenčne regije (brez 
regij v prehodnem obdobju), 5,6-odstotnim zmanjšanjem za konkurenčne regije ter 2,9-
odstotnim zmanjšanjem sredstev Kohezijskega sklada;

7. pozdravlja načrt Komisije, da bo v večletni finančni okvir za obdobje 2014–2020 vključila 
proračunsko vrstico za „najbolj oddaljene regije in regije z zelo nizko gostoto 
prebivalstva“, saj bo tako vzpostavljena jasnejša povezava med sredstvi, namenjenimi tem 
regijam, in njihovimi cilji;

8. opozarja, da je treba v predlogu naslednjega večletnega finančnega okvira upoštevati, da 
bodo nekatera evropska ozemlja v obdobju 2014–2020 pridobila status „najbolj oddaljene 
regije“; poziva Komisijo, naj ustrezno prilagodi svoje proračunske napovedi.
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