
PA\897467SL.doc PE486.122v01-00

SL Združena v raznolikosti SL

EVROPSKI PARLAMENT 2009 - 2014

Odbor za regionalni razvoj

2012/2016(BUD)

10.4.2012

OSNUTEK MNENJA
Odbora za regionalni razvoj

za Odbor za proračun

o proračunu za leto 2013 – pooblastilo za trialog
(2012/2016(BUD))

Pripravljavec mnenja: Georgios Stavrakakis



PE486.122v01-00 2/3 PA\897467SL.doc

SL

PA_NonLeg



PA\897467SL.doc 3/3 PE486.122v01-00

SL

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 konsolidacijo javnih financ uravnotežiti z naložbami, ki so po eni strani 
potrebne za uresničevanje ciljev pogodb, po drugi pa za ublažitev negativnih posledic 
krize;

2. poudarja, da je kohezijska politika že zdavnaj dokazala svojo dodano vrednost kot nujno 
naložbeno orodje za učinkovito rast in nova delovna mesta, saj ustrezno odgovarja na 
naložbene potrebe regij, s tem pa ne prispeva samo k zmanjšanju razlik med njimi, temveč 
tudi h gospodarski oživitvi in razvoju Unije kot celote;

3. z zaskrbljenostjo ugotavlja, da je pospešeno izvajanje večine programov v razdelku 1b 
konec leta 2011 privedlo do precejšnjega zaostanka pri izplačilih, kar bo treba urediti z 
zadostnimi razpoložljivimi sredstvi za plačila v letu 2012;

4. je zaskrbljen, da se utegne ta problem v letu 2013 zaostriti, saj naj bi se izvajanje v 
razdelku 1b še pospešilo; poziva Svet in Komisijo, naj skupaj s Parlamentom nemudoma 
analizirata in ocenita zneske in potrebe, da izvajanje v letu 2013 ne bo ogroženo;
poudarja, da bi lahko nezadostna sredstva za plačila ogrozila trenutno dobro delujoče 
programe;

5. poziva Svet in Komisijo, naj preudarno ocenita dejanske potrebe po plačilih v letu 2013 v 
razdelku 1b, da bi se izognila nestvarnim ali neutemeljenim zmanjšanjem, in naj ne 
sprejemata odločitev v nasprotju z napovedmi, ki jih posredujejo države članice in ki jih 
Komisija uporabi za pripravo predloga proračuna; v zvezi s tem poudarja, da bo 
nasprotoval vsem morebitnim zmanjšanjem plačil glede na potrebe, ki jih bo Komisija 
predvidela na tej osnovi.


