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POBUDE

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane poziva Odbor za regionalni razvoj kot 
pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. poudarja, da je kohezijska politika temeljni instrument za spodbujanje ekonomske in 
socialne kohezije s ciljem sprejemati ukrepe za zmanjšanje neenakosti med regijami, 
spodbujanje dejanske konvergence, rasti in zaposlovanja ter za dosego okoljevarstvenih 
ciljev;

2. poudarja, da raven naložb v okoljski sektor ne napreduje v skladu s pričakovanji, na kar 
kaže število izbranih projektov, ki ne presega 21 % skupnega števila projektov, 
predvidenega v programih;

3. ugotavlja, da naložbe na področju zdravstvene infrastrukture napredujejo dobro ter da 
obstaja pozitivna povezava med kohezijsko politiko in strukturnimi reformami v 
zdravstvenem sektorju; meni, da je treba to pozitivno povezavo upoštevati pri določanju 
prednostnih naložb v okviru naslednjega programskega obdobja;

4. poudarja, da naložbe v železniški sektor ne napredujejo po načrtu, saj je iz tega sektorja 
izbranih le 22,5 % vseh projektov, predvidenih v programih, kar je veliko manj kot v 
cestnem sektorju (34 %) in ne prispeva dovolj k dekarbonizaciji prometa;

5. poziva k učinkovitejšemu izvajanju programov v okoljskem sektorju, zlasti na 
transverzalnih področjih, ki zagotavljajo evropsko dodano vrednost, kot so boj proti 
podnebnim spremembam, njihovo blaženje in prilagajanje nanje, naložbe v čistejše in 
nizkoogljične tehnologije, boj proti onesnaževanju zraka in vode, zaščita biotske 
raznovrstnosti, širitev železniških omrežij, spodbujanje energetske učinkovitosti, zlasti v 
gradbenem sektorju, in obnovljivih virov energije, da bi uresničili cilje EU 2020 ter 
spodbudili ustvarjanje zelenih delovnih mest in zelenega gospodarstva; poleg tega 
poudarja osrednjo vlogo, ki jo ima kohezijska politika pri doseganju teh ciljev; poziva k 
hitri uresničitvi že izbranih projektov in k pospešeni izbiri kakovostnih projektov;

6. poziva k uporabi finančnih sredstev, s katerimi bi prispevali k preprečevanju okoljskih 
katastrof in/ali hitremu odzivanju nanje, in poziva države članice, naj povečajo naložbe 
na področju preprečevanja ter na področju ponovne vzpostavitve industrijskih con in 
zastrupljenih zemljišč glede na nizko stopnjo izvajanja teh naložb;

7. poudarja, da je kohezijska politika eden izmed instrumentov, ki bi morali prispevati k 
ustvarjanju ustreznega finančnega okvira za preprečevanje naravnih nesreč in nesreč, ki 
jih povzroči človek, tako da podprejo in povežejo tega in druge instrumente, kot so 
politika razvoja podeželja, regionalna politika, solidarnostni sklad in sedmi okvirni 
program; v zvezi s tem poziva, naj se preprečevanje nesreč upošteva v finančni 
perspektivi po letu 2013;

8. poziva k boljšemu izvajanju programov na področjih pospeševanja zdravja in 
preprečevanja bolezni v skladu s strateškimi smernicami Skupnosti, ki so poleg 
zdravstvene infrastrukture pomembni dejavniki pri zmanjševanju neenakosti na področju 
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zdravja po vsej Evropi;

9. poziva Komisijo, naj se posveti vprašanju, kako bi lahko s sedanjimi programi rešili 
problematiko vse večjih regionalnih in medregionalnih neenakosti na področju zdravja, ki 
so ključna ovira za socialno kohezijo in socialno vključevanje v okviru načrta EU v zvezi 
z revščino za leto 2020;

10. poziva Komisijo, naj spodbuja enostavnost in fleksibilnost v pravilih o izvajanju 
programov in se ponovno dogovori o stopnjah sofinanciranja, kadar koli to zahtevajo 
države članice, ob upoštevanju „konvergenčnih regij“, zlasti najmanj razvitih regij držav 
članic, kjer se uporablja kohezijski sklad, in za trajno prikrajšane regije zaradi 
geografskih ali naravnih dejavnikov, kot so najbolj oddaljene regije; poziva, naj bodo 
informacije o odobritvi in izvajanju projektov, financiranih s sredstvi kohezijske politike, 
na voljo na vsej javnosti dostopnem spletišču v realnem času in z uporabo čim 
podrobnejše nomenklature statističnih ozemeljskih enot (NUTS, po možnosti NUTS 3), 
kar prispeva k večji preglednosti in skrbnemu spremljanju upravljanja sredstev 
kohezijske politike;

11. poudarja potrebo po pristopu h kohezijski politiki, ki bo usmerjen v rezultate, in sicer z 
določitvijo jasnih merljivih ciljev in kazalcev učinka; poudarja, da morajo vse države 
članice v letnih poročilih pravočasno in v celoti posredovati točne informacije o 
kazalnikih in napredku v smeri dogovorjenih ciljev, da bi omogočili boljše razumevanje 
vsebine programov in boljše spremljanje napredka pri izvajanju;

12. se zaveda, da v strateškem poročilu za leto 2010 primanjkuje podatkov v zvezi s 
sklenjenimi projekti in plačanimi projekti; zato odločno poziva Komisijo, naj predstavi 
podatke, ki lahko podajo oceno o realnem izvajanju kohezijske politike z zanesljivimi 
kazalniki, kot so končna plačila za projekte, doseganje ciljev projektov in njihova 
povezava z ustrezno politiko v okviru strategije EU 2020;

13. poziva Komisijo, naj zagotovi finančna sredstva za programe, ki so usmerjeni v 
oživljanje mest in izboljšanje okoljskih razmer, vključno s projekti za kakovost vode;

14. poziva Komisijo, naj okrepi regionalno obveščanje o priložnostih, ki jih Evropa ponuja za 
inovacije na področju okolju prijaznih tehnologij, ter poudarja, da je treba izvajati ukrepe 
za spodbujanje udeležbe MSP;

15. poziva k boljši usklajenosti in integraciji infrastrukturnih kohezijskih programov na 
različnih področjih, med drugim na področjih IKT in energije, z boljšim načrtovanjem na 
nacionalni, regionalni in lokalni ravni, da bi dosegli zmanjšanje stroškov in izboljšali 
varovanje okolja;

16. poudarja, da je treba poenostaviti in pospešiti dodeljevanje sredstev in izplačevanje 
končnim upravičencem, hkrati pa zagotoviti dobro finančno upravljanje;

17. priznava skromen učinek kohezijskih programov na nacionalne gospodarske kazalnike, 
vključno z BDP, ter poudarja, da so zaostanki pri izvajanju kohezijske politike delno 
posledica prekomerne togosti postopkov; zato poudarja potrebo po učinkovitejši 
kohezijski politiki, kar bi lahko dosegli med drugim z zmanjšanjem birokracije ter 
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uskladitvijo obstoječih postopkov in načinov izplačevanja nadomestil upravičencem;
poudarja, da je treba doseči ravnovesje med poenostavljanjem birokratskih postopkov in 
bojem proti goljufijam;

18. poudarja, da je treba povečati učinek finančnega vzvoda proračuna EU v kohezijskih 
programih z novimi oblikami financiranja naložb, med drugim z inovativnimi načini 
kombiniranja nepovratnih sredstev in posojil, odpiranjem novih trgov za različne oblike 
javno-zasebnega partnerstva in obsežno uporabo strokovnega znanja mednarodnih 
finančnih institucij;

19. poudarja, da bi morala kohezijska politika še naprej spodbujati čezmejne, mednarodne in 
medregionalne oblike sodelovanja; zato poudarja potrebo po pregledu in poenostavitvi 
sedanje ureditve čezmejnega sodelovanja.
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