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POBUDE

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

1. meni, da je treba ob upoštevanju določb Pogodb ter vloge Evropskega parlamenta v 
razpravah o večletnem finančnem okviru in o enotni pravni podlagi za politike EU, 
vključno s tistimi za kohezijsko politiko, razlikovati med obema postopkoma;  

2. meni, da delo v zvezi z večletnim finančnim okvirom v nobenem primeru ne bi smelo 
posegati v delo v zvezi s uredbami, ki določajo področje uporabe podpore in pravila 
izvajanja posameznega sklada, in bi torej moralo upoštevati vlogo Evropskega parlamenta 
v pogajanjih o pravni podlagi za kohezijsko politiko; zelo obžaluje dejstvo, da pogajanja o 
večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020 niso upoštevala tega načela, zaradi 
česar je delo na področju večletnega finančnega okvira pomembno vplivalo na 
zakonodajna pogajanja o predpisih za kohezijsko politiko tako z vidika vsebine kot rokov;

3. poudarja, da bi morala razprava o virih sredstev za kohezijsko politiko temeljiti na analizi 
potreb in upoštevati oceno izvajanja politike v predhodnih programskih obdobjih; 
opozarja, da je kohezijska politika naložbena politika, ki spodbuja rast, in da bo zato 
postala pomembna kot instrument EU za krepitev rasti, ustvarjanje delovnih mest, 
spodbujanje javnih naložb in zmanjševanje socialnih neenakosti;

4. opozarja, da bi morala razdelitev sredstev med posameznimi leti večletnega finančnega 
okvira (opredelitev zgornjih meja) upoštevati dinamiko kohezijske politike, zlasti 
postopke načrtovanja programov in izvajanja ter čas končnega zaključka programov, da se 
za vsako leto zagotovi čim bolj točna raven plačil;

5. je zelo zaskrbljen zaradi dejstva, da obseg neplačanih računov ob koncu leta nenehno 
narašča, in meni, da vrzel v proračunu EU najbolj prizadene prav kohezijsko politiko; zato 
poziva k strukturni reformi proračuna EU, vključno z reformo sistema virov lastnih 
sredstev.


