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Zadeva: Mnenje o smernicah za proračun za leto 2021 – oddelek III (2019/2213(BUD))

Spoštovani gospod Van Overtveldt!

Odbor za regionalni razvoj je bil v okviru postopka iz naslova zadolžen, da pripravi mnenje in 
ga predloži vašemu odboru. Po pisnem postopku koordinatorjev 23. marca 2020 je odbor 
odločil, da bo mnenje posredoval v obliki pisma.

V tem postopku je Odbor za regionalni razvoj sklenil, da bo Odbor za proračun pozval, naj 
kot pristojni odbor v svoj predlog resolucije vključi naslednje predloge.

S spoštovanjem!

Younous Omarjee
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POBUDE

A. ker se ekonomska, socialna in teritorialna kohezija v skladu s členom 174 PDEU 
priznavajo kot ključni elementi skladnega razvoja Unije, večletni finančni okvir pa bi 
moral kot tak v celoti podpirati ta cilj EU;

1. poudarja, da bo proračun EU za leto 2021 prvi proračun EU v okviru večletnega 
finančnega okvira za obdobje 2021–2027 in bi moral dati nedvoumno sporočilo in jasno 
predstaviti stališče Parlamenta za naslednjih sedem let, odražati politične prednostne 
naloge Unije ter zagotoviti izvajanje programov EU, ki podpirajo in krepijo ekonomsko, 
socialno in teritorialno kohezijo; opozarja, da ti programi in politike podpirajo 
trajnostne rešitve za gospodarsko rast, naložbe in konkurenčnost ter varne delovne in 
življenjske pogoje državljanov, vključno z enakimi možnostmi in nediskriminacijo, ter 
znatno prispevajo k njim;

2. meni, da naložbe v okviru kohezijske in regionalne razvojne politike izkazujejo zelo 
visoko dodano vrednost v smislu deleža financiranja po vsej Evropski uniji ter 
prispevajo k prednostnim nalogam in ciljem EU, kot so zeleni dogovor, inovacije in 
digitalno gospodarstvo; poudarja, da so trajnostni razvoj, gospodarska rast ter nenehna 
prizadevanja za splošno in vključujočo kohezijo, in sicer z zmanjševanjem razlik in 
neenakosti v državah članicah in regijah Evrope, univerzalni in temeljni cilji obstoja 
Evropske unije;

3. ponovno poudarja, da so potrebna zadostna sredstva za doseganje teh ciljev, pa tudi za 
ambiciozen, pravičen, nemoten in vključujoč prehod ter podnebno nevtralno Evropo; v 
zvezi s tem opozarja na prispevek kohezijske politike k raziskovalnim in inovacijskim 
dejavnostim, ki spodbujajo prenos naprednih tehnologij; ugotavlja, da je treba sklad za 
pravičen prehod prilagoditi z ustreznimi finančnimi sredstvi, da nihče ne bo 
zapostavljen in da se bo sklad lahko učinkovito izvajal v državah članicah, da bi zaščitili 
državljane na premogovih in onesnaženih industrijskih območjih, pa tudi na otoških in 
oddaljenih območjih, ki so najbolj občutljiva na podnebni prehod; v zvezi s tem 
poudarja, da je treba zagotoviti finančna sredstva že za leto 2021, pri čemer je treba 
zagotoviti, da „tradicionalne“ in glavne politike, kot sta kohezijska in skupna kmetijska 
politika, ne bodo ogrožene; poleg tega ponavlja svojo zahtevo po načrtu izrednih 
ukrepov za zagotovitev kontinuitete financiranja v primeru, da bi bilo treba sedanji 
večletni finančni okvir po letu 2020 podaljšati; zahteva, da Komisija nemudoma 
predstavi takšen načrt, da bi se izognili zamudam pri začetku novih programov ter 
zagotovili nemoteno in stalno podporo upravičencem;

4. ugotavlja, da naj bi gospodarski učinek globalnega širjenja pandemije COVID-19 v 
letu 2020 verjetno privedel do novih obdobij recesije v več kot eni državi članici, zato 
bi bilo treba v ta namen v proračunu EU za leto 2021 dodeliti izredna finančna sredstva.


