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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. opozarja, da je proračun EU v prvi vrsti naložbeni proračun, saj se 94 % njegovega 
celotnega donosa ponovno vloži v državah članicah, ter da so lokalne in regionalne oblasti 
odgovorne za precejšen delež javnih izdatkov v Evropi;

2. poudarja, da ima kohezijska politika ključno vlogo pri spodbujanju gospodarske, socialne 
in ozemeljske kohezije, povečanju zaposlovanja in rasti ter zmanjšanju makroekonomskih 
neravnovesij;

3. poziva, naj se prednostno obravnava ustvarjanje sinergij med proračuni EU, držav članic 
ter lokalnimi in regionalnimi proračuni; poziva Komisijo, naj zagotovi jasne dejanske 
podatke o tem, kako bi se lahko okrepila vloga proračuna EU pri spodbujanju naložb na 
različnih ravneh; poziva države članice, naj na vseh ravneh v celoti izkoristijo dodatne 
možnosti financiranja, ki jih omogočata Evropska investicijska banka in novi instrument 
projektnih obveznic; pozdravlja tudi dejstvo, da se uporaba finančnih instrumentov v 
okviru kohezijske politike širi na vse tematske cilje in vse sklade skupnega strateškega 
okvira;

4. je zaskrbljen, da bo manjše financiranje kohezijske politike, kot to predvideva naslednji 
večletni finančni okvir, zmanjšalo možnosti državnih, regionalnih in lokalnih oblasti za 
vlaganje v pametno, trajnostno ter vključujočo rast; poudarja, da bi bilo treba financiranje 
kohezijske politike ohraniti vsaj na sedanji ravni;

5. poziva institucije, naj izboljšajo obstoječo ureditev, da bi lahko regije v nekaterih državah 
članicah, ki jih je finančna kriza še posebej prizadela, še povečale sposobnost črpanja 
strukturnih in kohezijskih sredstev in da se prepreči pričakovano prenehanje obveznosti za 
precejšnje zneske;

6. poudarja, da je makroekonomska pogojenost nesprejemljiva, saj bi lahko povzročila 
težave pri izvajanju kohezijske politike ter morebiti ogrozila izpolnjevanje dolgoročnih 
obveznosti; ponovno poudarja, da bi uvedba makroekonomske pogojenosti prizadela 
regije, ki imajo največje potrebe, in opozarja, da lokalne in regionalne oblasti ne bi smele 
biti kaznovane zaradi težav na državni ravni; nadalje poudarja svoje nasprotovanje rezervi
za uspešnost, saj bi utegnila regije odvračati od smelejših in inovativnih projektov in jih 
usmerjati v izbiro projektov z laže dosegljivimi cilji;

7. meni, da se je treba tematsko osredotočiti na majhno število prednostnih nalog; kljub temu 
poudarja, da je potrebna prožnost, ki bi državam članicam in regijam omogočala 
učinkovito doseganje skupnih ciljev ob istočasnem spoštovanju ozemeljskih, gospodarskih 
in družbenih posebnosti.
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