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POBUDE

Odbor za regionalni razvoj poziva Odbor za proračun kot pristojni odbor, da v svoje poročilo 
vključi naslednje pobude:

– ob upoštevanju člena 312(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije, ki predvideva, da Svet 
soglasno sprejme uredbo o določitvi večletnega finančnega okvira, potem ko Parlament z 
absolutno večino sprejme soglasje k temu, 

– ob upoštevanju člena 312(3) PDEU, ki jasno navaja, da večletni finančni okvir določa 
letne zgornje meje glede odobrenih proračunskih sredstev za obveznosti po vrstah 
odhodkov in letne zgornje meje odobrenih proračunskih sredstev za plačila, zaradi česar 
morata Parlament in Svet v pogajanjih o večletnem finančnem okviru ohraniti vlogi, ki ju 
imata v skladu s Pogodbami, o oblikovanju kohezijske politike pa se sporazumeti v 
rednem zakonodajnem postopku, kot ga določa člen 177 PDEU,

A. ker je Parlament v resoluciji z dne 13. junija 2012 o večletnem finančnem okviru in 
lastnih sredstvih1 poudaril, da je proračun EU, zlasti pa odhodki za kohezijsko politiko, 
zmogljivo orodje, s katerim bi povečali strateške naložbe z evropsko dodano vrednostjo in 
evropskemu gospodarstvu povrnili rast in konkurenčnost;

B. ker je treba večletni finančni okvir za obdobje 2014-2020 obravnavati kot glavni 
instrument, s katerim se določa, ali bodo cilji strategije EU 2020 uresničeni v zadostni 
meri, in se je treba zato v trenutnih pogajanjih umakniti od krizne miselnosti ter stremeti k 
trdnemu in smiselnemu proračunu, ki bo zagotovil rast in delovna mesta, v končni fazi pa 
tudi visok življenjski standard in varnost državljanov EU; 

C. ker bi morala kohezijska politika EU, torej mehanizem, s katerim se prispeva k ustrezni 
vključitvi vseh regij EU v okviru enotnega trga, ostati osrednji temelj evropske 
solidarnosti;

D. ker pa so potrebne reforme, da bi kohezijska politika postala bolj usmerjena v rezultate in 
prijaznejša do uporabnikov, nenazadnje pa tudi stroškovno učinkovitejša;

E. ker bi morala kohezijska politika omogočati pravičen dostop do virov in se odzvati na 
dejanske razvojne potrebe vseh regij EU, zaradi česar je potrebna prilagodljivost pri 
oblikovanju ciljev in naložbenih prednostnih nalog, ne glede na potrebe po naložbah 
denimo v razvoj in raziskave ter inovacije, ki so osrednje orodje za uresničevanje 
strategije EU 2020, ki bo na ustrezen način, torej prek „poti do odličnosti“, povezana s 
kohezijsko politiko;   

F. ker je Parlament v svoji resoluciji z dne 8. junija 2011 o vlaganju v prihodnost: nov 
večletni finančni okvir za konkurenčno, trajnostno in vključujočo Evropo2 ponovno 
zatrdil, da bo zagovarjal močnejšo kohezijsko politiko EU, ter vztrajal pri tem, da je treba 
dodeliti ustrezno raven sredstev;

                                               
1 P7_TA(2012)0245
2 P7_TA(2011)0266
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i. znesek 376 milijard EUR za kohezijsko politiko, kot ga je predlagala Komisija v predlogu 
uredbe o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020, bi bilo treba obravnavati 
kot najnižjo razumno raven financiranja, zato bi moral v prihodnjem pogajalskem stališču 
Parlamenta veljati za skrajno mejo. 


