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POBUDE

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

1. ugotavlja, da se mora Evropska unija v luči prihodnjih širitev soočiti s tremi glavnimi 
izzivi kohezijske politike, in sicer s povečanjem razlik v razvoju, premestitvijo središča 
kohezijske politike proti vzhodu in še vedno prisotnimi neenakostmi med starimi 
članicami petnajsterice;

2. želi spomniti, da je Komisija v finančni perspektivi za obdobje 2007-2013 za dejavnosti v 
prid regionalne politike v Bolgariji in Romuniji za obdobje 2010-2013 predvidela 
proračunska sredstva v višini 16,5 milijarde evrov (od tega 11,858 milijarde evrov za 
strukturne sklade in 4,643 milijarde evrov za kohezijski sklad) 1;

3. meni, da morata Komisija in Svet pred pričetkom pogajanj z državami kandidatkami 
predstaviti predhodne finančne načrte na področju kohezijske politike, v teku teh pogajanj 
pa morata predložiti natančne načrte;

4. izpostavlja pomen strogega pristopa pri ocenjevanju količinskih in kakovostnih pogojev 
rabe strukturnih skladov, ki vključuje dobro upravljanje in ustrezen nadzor, da bi v korist 
evropskih državljanov optimizirali odnos med stroški in koristmi pri izdatkih Unije na 
področju kohezije;

5. poudarja, da so poročila Računskega sodišča in poročila o dejavnosti Komisije pomembna 
orodja pri ocenjevanju dobrega upravljanja strukturnih skladov, in načrtuje, če bo 
potrebno, sprejetje ukrepov v okviru letnega proračunskega postopka;

6. poudarja, da bo glede na trenutni sistem virov Unije morebitne prihodnje širitve težko 
financirati brez ogrožanja učinkovitosti zdajšnje kohezijske politike;

7. poudarja, da bi bilo treba v ponovnih pogajanjih v vmesni fazi upoštevati načrte za 
morebitne nove širitve ter v številkah opredeliti njihove gospodarske in proračunske 
posledice.

  
1 Evropska komisija, dokument št. 43 REV o finančni perspektivi 2007-2013.
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