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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. opozarja, da je kohezija eden od ciljev Unije iz člena 3 Pogodbe o Evropski uniji, 
opredeljena v členu 174 Pogodbe o delovanju Evropske unije in področje, na katerem si 
Unija in države članice delijo pristojnost; poudarja, da je kohezijska politika ena 
najpomembnejših politik Unije in s proračunom v višini 351,8 milijarde EUR za 
večletni finančni okvir za obdobje 2014–2020 (kar predstavlja eno tretjino večletnega 
finančnega okvira) njena glavna politika javnih naložb in da bi morala to ostati tudi v 
naslednjem večletnem finančnem okviru, ne da bi bila sredstva zanjo dodatno 
zmanjšana, in da morajo nove pobude Unije spremljati nova in ustrezna finančna 
sredstva, obravnavati pa bi jih bilo treba v okviru postopka soodločanja;

2. poudarja, da gre pri kohezijski politiki za politiko solidarnosti, ki skuša uresničiti v 
pogodbah opredeljeni cilj spodbujanja in podpiranja skladnega razvoja držav članic in 
regij, spodbuja medregionalno sodelovanje in skuša zmanjšati gospodarske, socialne in 
teritorialne razlike med regijami Unije in znotraj njih ter ob upoštevanju demografskih 
izzivov zagotoviti, da nobena regija ne bo zapostavljena; meni, da se s kohezijsko 
politiko ustvarjajo rast in delovna mesta v vsej Uniji, prav tako pa uresničujejo osrednji 
cilji in prednostne naloge Unije, med drugim njeni podnebni in energetski cilji, pa tudi 
pametna, trajnostna in vključujoča gospodarska rast; ugotavlja, da se lahko prek 
dodatnosti zagotovi, da se strukturni skladi v kombinaciji z vsemi razpoložljivimi viri, 
vključno s finančnimi instrumenti, uravnoteženo uporabljajo;

3. pozdravlja, da za obdobje 2007–2013 niso več potrebna plačila, da je bilo izboljšano 
izvrševanje plačil in da čedalje višja stopnja izbire projektov zelo hitro napreduje in da 
je hitrost izbire projektov na terenu kočno dosegla in celo presegla stopnjo iz prejšnjega 
programskega obdobja, septembra 2019 je tako znašala 83 %; ugotavlja pa, da se ta 
delež med državami članicami zelo razlikuje, in poziva Komisijo, naj še naprej pomaga 
državam članicam, ki zaostajajo, da bi izboljšale svoj rezultat;

4. ugotavlja, da so v predlogu proračuna za leto 2020 sredstva za prevzem obveznosti v 
podrazdelku 1b za 2,5 % višja kot v proračunu EU za leto 2019, sredstva za plačila pa 
so se skupaj povečala za 6,4 %;

5. poziva Svet in Komisijo, naj se opirata na izkušnje, pridobljene v tem programskem 
obdobju, in preprečita nadaljnje plačilne krize in zamude pri plačilih v prihodnosti; 
opozarja, da je zaradi zamud pri začetku in izvajanju programov prišlo do kopičenja 
zahtevkov za plačila;

6. poudarja, da so najbolj oddaljene regije iz člena 349 PDEU zaradi gospodarskih in 
socialnih razmer v teh regijah, velikega strukturnega vpliva njihove geografske 
oddaljenosti in njihove izrazite izpostavljenosti posledicam podnebnih sprememb 
upravičene do posebnih ukrepov, zlasti v okviru kohezijske politike, in sicer glede 
pogojev za dostop do sredstev, ki so zelo potrebna in nepogrešljiva za spodbujanje 
njihovega trajnostnega razvoja in torej uresničevanje ciljev trajnostnega razvoja;
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7. opozarja, da je kohezijska politika eden najpomembnejših instrumentov za uresničitev 
prednostnih nalog, ki jih je Komisija navedla v predlogu proračuna za leto 2020; 
poudarja, da je kohezijska politika rentabilna, saj vsak naloženi evro prinese rezultate v 
rasti in delovnih mestih v vrednosti 2,74 EUR;

8. znova poudarja, da je za uresničevanje ciljev kohezijske politike nujno potrebno 
sodelovanje regionalnih, lokalnih, mestnih in drugih organov, pa tudi dialog z 
organizacijami civilne družbe, vključno z univerzami, okoljskimi organizacijami in 
skupinami, ki predstavljajo etnično, versko in starostno raznolikost, invalide, različne 
spolne usmeritve in spolne identitete;

9. opominja, da je kohezijska politika priročno orodje, ki olajšuje sprejem in vključevanje 
migrantov, in vztraja, da bi bilo treba s proračunom za leto 2020 v duhu solidarnosti 
prispevati k obravnavi izzivov, povezanih z migracijami;

10. poziva, naj se sredstva programa za pobudo za zaposlovanje mladih reprogramirajo, 
potem ko je bil v proračunskem postopku za leto 2019 dosežen dogovor, da bodo 
sredstva za prevzem obveznosti občutno povečana; vztraja, da je treba financirati 
posebne ukrepe, s katerimi bi omejili beg mladih iz manj razvitih regij;

11. je zaskrbljen zaradi posledic, ki bi jih lahko imel morebiten izstop Združenega 
kraljestva iz EU brez dogovora, zlasti pa zaradi potencialnih negativnih posledic za 
kohezijsko politiko in čezmejne regije; poudarja, kako pomembna so pogajanja o 
naslednjem večletnem finančnem okviru, ter v zvezi s tem poziva, naj se proračunske 
posledice izstopa Združenega kraljestva iz EU na kohezijsko politiko čim bolj omejijo;

12. poudarja, kako pomembno je okrepiti upravno zmogljivost lokalnih in regionalnih 
organov, saj gre za osrednji element, ki omogoča pravilno pripravo in izvajanje 
projektov na kraju samem;

13. ugotavlja, da je proračunsko leto 2020 zadnje leto sedanjega večletnega finančnega 
okvira, zato poudarja, kako pomembne so priprave in nemotena prilagoditev na novo 
finančno obdobje;

14. je zaskrbljen, da cilj, da bi bilo 20 % proračuna EU v finančnem okviru za obdobje 
2014–2020 porabljenih za podnebne ukrepe, ne bo dosežen, in poziva Komisijo, naj 
občutno poveča delež porabe, ki ga bo v letu 2020 namenila za podnebne ukrepe; 
poziva države članice in regije, naj ustrezno upoštevajo pomemben prispevek 
kohezijske politike k naložbam v varstvo podnebja in uresničevanju cilja Unije v zvezi s 
sredstvi, ki se namenijo za podnebne ukrepe, hkrati pa poudarja, da je treba zakrpati 
luknjo v višini 3,5 milijarde EUR v proračunu za podnebne ukrepe ter preprečiti, da bi 
se javna sredstva porabljala za fosilna goriva, da bi se bolj osredotočili na boj proti 
podnebnim spremembam in tako uresničili cilje iz Pariškega sporazuma;

15. meni, da bi bilo treba ustrezno podpreti tudi ukrepe s posebnim poudarkom na 
zdravstvenem in okoljskem vidiku, ki bi lahko bili povezani z zahtevami v zvezi z 
energetskim prehodom, kot je na primer razgradnja jedrskih elektrarn; meni, da je treba 
razogljičiti 41 regij, ki so odvisne od premoga, tako da se delavce v premogovniškem 
sektorju prekvalificira in strokovno izpopolni, ter zagotoviti pravičen prehod na 
trajnostno gospodarstvo, tako da se ustanovi sklad za pravičen prehod, za katerega 
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morajo biti dodeljena zadostna proračunska sredstva, da bo prehod na brezogljično 
gospodarstvo do leta 2050 pošten in pravičen;

16. ugotavlja, da bo, ko gre za prerazporejanje sredstev za instrument za povezovanje 
Evrope, leta 2020 drugič mogoče zahtevati dodatno predhodno financiranje ukrepov, ki 
so se začeli izvajati v letih 2014, 2015 ali 2016, ter zadnjič prerazporediti neporabljena 
sredstva;

17. poudarja, da se kohezijske politike ne sme preoblikovati tako, da bi utegnila biti 
ogrožena sposobnost strukturnih in investicijskih skladov za uresničevanje njihovih 
ciljev;

18. ugotavlja, da se bo program za podporo strukturnim reformam financiral z uporabo 
skupne razlike do zgornje meje za obveznosti; svari, da sredstva ne smejo biti 
povečevana na račun kohezijske politike; opozarja, da bi bilo treba nove pobude Unije 
financirati z novimi, dodatnimi sredstvi in ne na račun dolgoletnih politik Unije; 
ugotavlja, da bi lahko imela kohezijska politika in ekonomsko upravljanje različne cilje 
in da bi bilo treba pri reformah ustrezno upoštevati teritorialne učinke;

19. obžaluje, da so bila sredstva za kohezijski sklad v primerjavi s prejšnjim programskim 
obdobjem zmanjšana, in ugotavlja, da bi se utegnila razvojna vrzel, kar zadeva osnovno 
infrastrukturo, še povečati, zlasti na področju prometne infrastrukture; poziva k večji 
prožnosti, kar zadeva proračunske mehanizme, da bi lahko enostavneje prerazporedili 
sredstva za dodatne naložbe v osnovno infrastrukturo, zlasti infrastrukturo TEN-T, saj v 
državah članicah, ki se razvijajo občutno počasneje, predstavlja gonilno silo 
gospodarskega, socialnega in teritorialnega vključevanja na ravni Unije;

20. poziva Komisijo in države članice, naj zagotovijo pregledno, pravično in odgovorno 
uporabo proračunskih sredstev Unije.
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