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6. obžaluje, da je bil proračun Unije v 

zadnjih letih kolateralna žrtev dvoličnega 

ravnanja držav članic, ki so svoj prispevek 

v proračun Unije obravnavale kot breme in 

torej kot prilagodljivo spremenljivko; pri 

tem poziva, naj se poveča prožnost 

odhodkov držav članic na posebnih 

področjih, kot so naložbe v okviru sklada 

EFSI in boj proti brezposelnosti, revščini 

in neenakosti, tudi zato, ker je treba 

obravnavati vse pogostejše varnostne 

grožnje ter migrantsko in begunsko krizo; 
poudarja, da lahko proračun EU, kot 

proračun za naložbe, ustvari precejšnjo 

dodano vrednost s spodbujanjem rasti, 

konkurenčnosti in ustvarjanjem novih 

delovnih mest v državah članicah; 

opozarja, da se prispevki držav članic v 

proračun Unije ne smejo obravnavati kot 

prilagodljiva spremenljivka, na katero 

vplivajo makroekonomske razmere; znova 

poudarja dodano vrednost proračuna Unije 

z vidika vzajemnosti in ekonomij obsega; 

opozarja na poseben položaj izoliranih in 

obrobnih regij ter meni, da pri izračunu 

njihovega strukturnega primanjkljaja ne 

bi smeli upoštevati prispevkov držav članic 

v proračun EU; 

6. obžaluje, da je bil proračun Unije v 

zadnjih letih kolateralna žrtev dvoličnega 

ravnanja držav članic, ki so svoj prispevek 

v proračun Unije obravnavale kot breme in 

torej kot prilagodljivo spremenljivko; 

poudarja, da lahko proračun EU, kot 

proračun za naložbe, ustvari precejšnjo 

dodano vrednost s spodbujanjem rasti, 

konkurenčnosti in ustvarjanjem novih 

delovnih mest v državah članicah; 

opozarja, da se prispevki držav članic v 

proračun Unije ne smejo obravnavati kot 

prilagodljiva spremenljivka, na katero 

vplivajo makroekonomske razmere; znova 

poudarja dodano vrednost proračuna Unije 

z vidika vzajemnosti in ekonomij obsega; 

opozarja na poseben položaj izoliranih in 

obrobnih regij; 

Or. en 
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