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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. se zaveda, da mora proračun EU še naprej podpirati okrevanje, konvergenco, pravično 
in vključujočo trajnostno rast in konkurenčnost evropskega gospodarstva ter druge 
prednostne naloge EU, kot so socialna, ekonomska in teritorialna kohezija in regionalni 
razvoj, podnebni ukrepi, digitalizacija in inovacije, varnost in upravljanje migracij, 
obenem pa priznava, da je pandemija covida-19 prinesla nov in nepričakovan izziv, na 
katerega se morajo EU in države članice odločno odzvati in poskrbeti za rešitve na ravni 
EU;

2. opozarja, da je kohezija v deljeni pristojnosti EU in držav članic in da bo kot osrednja 
politika javnih naložb pomembno vplivala na okrevanje po pandemiji covida-19; 
poudarja, da kohezijska politika temelji na solidarnosti in da je njen cilj zmanjšati 
gospodarske, socialne in teritorialne razlike med državami članicami in regijami v EU; 
v zvezi s tem poudarja, da programi, ki se upravljajo v okviru evropskih strukturnih in 
investicijskih skladov, pomembno podpirajo trajnostne rešitve za pravično in 
vključujočo gospodarsko rast, naložbe in konkurenčnost ter izjemno kakovostne ter 
varne delovne in življenjske pogoje državljanov, vključno z enakimi možnostmi, 
socialno pravičnostjo in nediskriminacijo, ter znatno prispevajo k njim;

3. ugotavlja, da se s proračunom za leto 2021 začenja novo programsko obdobje 2021–
2027, zato bi moral odražati načela in prednosti posodobljenega in preusmerjenega 
večletnega finančnega okvira ter učinkovito prispevati k blažitvi socialnih in 
gospodarskih posledic pandemije covida-19, pri tem pa dosledno upoštevati sredstva, ki 
so na voljo, pa tudi proračunska pravila in načela, ki bodo zagotovila realistično, 
takojšnje in zadovoljivo izvrševanje;

4. poudarja, da je treba v proračunu za leto 2021 zagotoviti zadostno raven sredstev za 
plačila, da bi preprečili kopičenje neplačanih zahtevkov iz večletnega finančnega okvira 
za obdobje 2014–2020; ugotavlja, da bo zaradi zamude pri izvajanju v programskem 
obdobju 2014–2020 večina vračil opravljena v letih 2021 in 2022;

5. pozdravlja večjo prožnost kohezijske politike (povečano sofinanciranje, uporaba 
sredstev EU za boj proti krizam), uvedeno marca in aprila 2020, in meni, da bi jo bilo 
treba ohraniti tudi v večletnem finančnem okviru za obdobje 2021–2027;

6. pozdravlja ukrepe, ki jih je Evropski parlament že odobril, denimo razširitev 
Solidarnostnega sklada EU, da ga bo mogoče uporabljati tudi v izrednih razmerah na 
področju javnega zdravja, s čimer bo v letu 2020 na voljo skoraj 800 milijonov EUR, in 
pobudo za naložbe v odziv na pandemijo koronavirusa (CRII in CRII+), katere cilj je 
zagotoviti likvidnost v višini 8 milijard EUR, da bi pospešili do 37 milijard EUR 
evropskih javnih naložb v podporo državljanom, regijam in državam, ki jih je 
pandemija koronavirusa še posebej prizadela;

7. pozdravlja zakonodajno resolucijo z dne 17. aprila 2020, v kateri so bili odobreni 
posebnih ukrepi za izredno prožnost pri uporabi evropskih strukturnih in investicijskih 
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skladov v odziv na izbruh covida-19; ugotavlja, da se bo s tem pospešilo njihovo 
izvajanje ter povečala potreba po sredstvih za plačila, kar je treba upoštevati v 
proračunu za leto 2021;

8. pozdravlja predlog Komisije, da od držav članic ne bo zahtevala vračila neporabljenih 
sredstev za vnaprejšnje financiranje, ki jih je izplačala v začetku leta, tj. določbo, da 
državam članicam Komisiji ne bo treba vrniti neporabljenih sredstev iz predvidenih 
odhodkov, obenem pa priznava, da bi lahko to v proračunu za leto 2020 ustvarilo 
finančno vrzel (vnaprejšnje financiranje velja za namenske prihodke proračuna EU), 
zato bi se utegnila povečati potreba po sredstvih za plačila v proračunu za leto 2021;

9. poziva države članice, naj jasno in odločno delijo načrte, ambicije in pričakovanja za 
obdobje po krizi, prav tako pa priznajo, da morajo skupaj prispevati k usklajenemu 
pristopu EU.


