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Zadeva: Mnenje o osnutku poročila o splošnih smernicah za pripravo proračuna za 
leto 2024, oddelek III – Komisija (2022/2184(BUI))

Spoštovani g. Van Overtveldt!

Odbor za regionalni razvoj je bil v okviru postopka iz naslova zadolžen, da pripravi mnenje in 
ga predloži vašemu odboru. Koordinatorji so mnenje odbora v obliki pisma sprejeli 27. 
februarja 2023.

Odbor za regionalni razvoj poziva Odbor za proračun kot pristojni odbor, da v svoj predlog 
resolucije vključi naslednje pobude:

* * *

A. ker je treba upoštevati člen 174 PDEU, ki določa: „Da bi Unija pospešila svoj vsesplošni 
skladni razvoj, razvija in izvaja tiste svoje dejavnosti, ki vodijo h krepitvi njene 
ekonomske, socialne in teritorialne kohezije. Unija si še posebno prizadeva zmanjšati 
neskladje med stopnjami razvitosti različnih regij in zaostalost regij z najbolj omejenimi 
možnostmi. Med zadevnimi regijami se posebna pozornost namenja podeželju, 
območjem, ki jih je prizadela industrijska tranzicija, in regijam, ki so hudo in stalno 
prizadete zaradi neugodnih naravnih ali demografskih razmer, kot so najsevernejše regije 
z zelo nizko gostoto prebivalstva, ter otoškim, čezmejnim in gorskim regijam.“;

1. meni, da kohezijska politika kot glavni dolgoročni naložbeni instrument EU temelji na 
solidarnosti, ustvarja trajnostno rast in delovna mesta po vsej Uniji ter prispeva k 
uresničevanju ključnih ciljev in prednostnih nalog Unije, vštevši njene podnebne in 
energetske cilje, boj proti izgubi biotske raznovrstnosti ter pametno, trajnostno in socialno 
vključujočo gospodarsko rast, hkrati pa prispeva k uresničevanju evropskega stebra 
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socialnih pravic in reševanju demografskih izzivov;

2. je seznanjen z napredkom, doseženim pri pripravi proračuna EU za leto 2023 v zvezi z 
vključevanjem biotske raznovrstnosti, in poziva Komisijo, naj zaključi posodobitev 
metodologije spremljanja porabe za biotsko raznovrstnost v proračunu EU za leto 2024; 
poudarja, da je treba v celotnem proračunu EU zagotoviti spoštovanje načela, da se ne 
škoduje bistveno, in poziva k večjim prizadevanjem za doseganje ciljev vključevanja 
podnebnih sprememb in biotske raznovrstnosti v proračun za leto 2024; pozdravlja 
prizadevanja za preglednejše in celovitejše poročanje o teh ciljih ter poudarja, da je treba 
izvesti dovolj naknadnih ocen o njihovih učinkih;

3. pozdravlja ukrepe kohezijske politike, ki prispevajo k močnejšim, odpornejšim in 
uspešnejšim podeželskim območjem in skupnostim, kot je koncept pametnih vasi; poziva 
k večjim javnim naložbam v digitalno izobraževanje, tehnologije in inovacije, dostopne 
vsem, kar bi moralo privesti do višjega življenjskega standarda ter podpirati boljši in 
enakopraven dostop do kulture, javnih in osnovnih socialnih storitev za državljane, 
visokokakovostno izobraževanje, boljšo in učinkovito rabo virov, manjši vpliv na okolje 
in nove priložnosti za mala in srednja podjetja s podeželja;

4. ponovno poudarja, da bodo zadostna sredstva sicer pomagala doseči te cilje, vendar bodo 
prispevala tudi k ambicioznemu, pravičnemu in vključujočemu prehodu ter k podnebno 
nevtralni Evropi; v zvezi s tem poudarja, da kohezijska politika ne bi smela biti 
izpostavljena prenosom, ki bi lahko ogrozili zmožnost strukturnih in investicijskih 
skladov, da uresničijo svoje cilje, v skladu z načelom, da se ne škoduje koheziji;

5. ugotavlja, da Sklad za pravični prehod potrebuje ustrezna finančna sredstva in 
dolgoročno perspektivo, da bi zagotovili njegovo učinkovitost pri podpiranju prehoda 
regij na podnebno nevtralnost;

6. meni, da doseganje skladnosti, dopolnjevanja in sinergij med kohezijsko politiko in 
instrumentom NGEU pomeni zelo velik izziv; zato je ključnega pomena, da se izognemo 
podvajanju in nedoslednostim pri načrtovanju projektov na terenu; ponovno poudarja, da 
je potrebno usklajevanje na proračunski ravni med vsemi finančnimi instrumenti, ki 
podpirajo kohezijsko politiko, kot so ESRR, ESS+, React-EU, SPP, CRII in CRII+, da bi 
zagotovili, da se programi medsebojno ne ogrožajo; poleg tega manjša pozornost in 
zmogljivost za načrtovanje in izvajanje financiranja kohezijske politike za obdobje 2021–
2027 zaradi nujnega hitrega črpanja in dajanja prednosti mehanizmu za okrevanje in 
odpornost pred financiranjem kohezijske politike prispevata k nadaljnjim zamudam, ki 
lahko privedejo do premajhnega izvajanja, premajhne uporabe in nedokončanih 
projektov; 

7. pozdravlja delo, ki ga je Komisija opravila v zvezi z novo klasifikacijo za merjenje, kako 
izdatki Unije vplivajo na enakost spolov; poziva jo, naj bo ta klasifikacija osredotočena 
na natančno in celovito predstavitev učinka programov na enakost spolov; poleg tega 
poziva, naj se ta klasifikacija razširi na vse programe večletnega finančnega okvira, da bi 
rezultati bili vidni v proračunu 2024; poudarja, da sta v zvezi s tem potrebna sistematično 
zbiranje in analiza podatkov, razčlenjenih po spolu; 

8. ponovno poudarja, da morajo nacionalni, regionalni, lokalni in drugi organi sodelovati in 
razviti dialog z organizacijami civilne družbe ter vsemi upoštevnimi deležniki, tudi 
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univerzami in centri za inovacije, da bi dosegli cilje kohezijske politike; poleg tega 
ponovno poudarja, da je treba okrepiti upravne zmogljivosti lokalnih, regionalnih in 
nacionalnih organov, kar je ključni element za ustrezno načrtovanje in izvajanje pobud in 
projektov na terenu;

9. opozarja, da se je kohezijska politika, ki se uporablja v skladu s svojimi cilji, izkazala za 
koristno orodje za reševanje izzivov v različnih krizah, kot so ruska vojaška agresija proti 
Ukrajini in njeni učinki na oskrbo z energijo, visoke življenjske stroški, inflacija ter skrb 
za begunce in razseljene osebe; hkrati ugotavlja, da inflacija in naraščajoči stroški surovin 
ovirajo izvajanje projektov kohezijske politike na terenu, in poziva Komisijo, naj razmisli 
o sprejetju predlogov za ublažitev morebitnih ovir ali zamud;

10. poudarja obstoječo povezavo med spoštovanjem pravne države in učinkovitim 
izvrševanjem proračuna Unije v skladu z načeli dobrega finančnega poslovodenja – 
gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti – kot je določeno v finančni uredbi;

11. poziva Komisijo in države članice, naj zagotovijo, da se bodo sredstva Unije uporabljala 
pregledno, pravično in odgovorno.

S spoštovanjem!

Younous OMARJEE


