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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 so 5. julija 2007 neporavnane obveznosti za prejšnje programsko obdobje 
znašale 92.693 milijonov EUR in da je večji del (več kot 65 milijard EUR) zadeval 
projekte v okviru cilja 1 (več kot 70 % odobritev za prevzem obveznosti);

2. ugotavlja, da kohezijska politika (Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR), Kohezijski 
sklad in Evropski socialni sklad (ESS)) predstavlja že 36 % finančnega okvira za obdobje 
2007–2013, kar je enako znesku 347 milijard EUR po tekočih cenah;

3. poudarja pomen zamud pri plačilih za politike v okviru razdelka 1b (kohezija), saj naj bi 
to bila politična prednostna naloga Evropske unije v finančnem okviru za obdobje 2007–
2013;

4. obžaluje, da so neporavnane obveznosti že dosegle zaskrbljujočo raven, ki je enaka trem 
letom obveznosti, medtem ko bi dve leti predstavljali "normalen" dovoljeni prag in meni, 
da bi bilo koristno to usmeritev zaradi revizije finančnega okvira omejiti;

5. ugotavlja, da je v svojem letnem poročilu za proračunsko leto 2006 (poglavje 6, točka 
6.39) Računsko sodišče izrazilo številne kritike glede izvajanja strukturnih skladov, zlasti 
glede visoke stopnje napak, ki znašajo najmanj 12 % dodeljenega sofinanciranja;

6. obžaluje veliko zamudo držav članic in Komisije pri potrjevanju nacionalnih strateških 
referenčnih programov in operativnih programov, ki zadevajo ESRR, ESS in Kohezijski 
sklad za programsko obdobje 2007–2013; meni, da zamuda ne bi smela povzročiti 
krčenja sredstev za države članice, zato poziva Komisijo, da državam članicam nudi vso 
potrebno pomoč; poudarja, da dejansko izvajanje razdelka 1b s konca septembra 2007 
predstavlja 37 % zneskov, vpisanih kot obveznosti, in 52 % ter 59 % zneskov, vpisanih 
kot plačila;

7. opozarja, da je spoštovanje načela pravila o samodejnem prenehanju pravic za prevzem 
obveznosti bistvenega pomena za spodbujanje financiranja in hitrega izvajanja projektov 
s strani organov upravljanja; vztraja, da je treba upoštevati načelo N+2 (in N+3 v novih 
državah članicah v prvih treh letih finančnega okvira 2007-2013);

8. opozarja, da so zamude pri izvajanju strukturne politike, nastale med drugim zaradi 
prestrogih postopkov, in bi zato bilo treba razmisliti o njihovi poenostavitvi ter o jasni 
razdelitvi odgovornosti in pristojnosti med Evropsko unijo in državami članicami;

9. ponovno opozarja, da so države članice odgovorne za upravljanje sredstev in opozarja, da 
medinstitucionalni sporazum z dne 17. maja 2006 glede tega vsebuje izjavo; priporoča, 
da se vpelje nacionalno izjavo na ustrezni politični ravni, ki zadeva deljeno upravljanje 
sredstev Skupnosti;

10. poziva Komisija in države članice, naj čimprej končajo z oblikovanjem zadnjih 
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operativnih programov, ki še niso bili odobreni;

11. zahteva, da Komisija nujno vzpostavi novo načrtovanje in pri tem upošteva načela 
dobrega finančnega poslovodenja, nujnost zagotavljanja donosnosti naložb in dejansko 
absorpcijsko sposobnost držav članic; prav tako poudarja pomembno vlogo držav članic 
in organov upravljanja pri zagotavljanju točnih in skladnih zahtevkov za plačilo;

12. opozarja na skupno obvezo Parlamenta in Sveta na področju nadzora postopkov za 
odobritev operativnih programov in projektov ter poziva Komisijo, naj zagotovi nadzorne 
instrumente med proračunskim postopkom, kot je zahtevano v skupni izjavi z dne 13. 
julija 2007;

13. meni, da bi bilo treba v ta namen vzpostaviti količinske in kakovostne kazalnike 
učinkovitosti, ki bi bili skupni vsem državam članicam, in opozarja, da se lahko kot  
kazalnike kakovosti upošteva osebne prejemke delavcev, kazalce revščine, kakovost 
življenja, pričakovano življenjsko dobo in spremembe v stopnji dolgoročne 
brezposelnosti, pa tudi raven storitev splošnega interesa v regijah; zahteva, da se države 
in regije, ki prejemajo sredstva iz evropskih skladov, jasneje izrečejo o vlogi Evropske 
unije, da bodo državljani obveščeni o velikem prispevku Evropske unije k razvoju 
njihovih regij in h koheziji;

14. poziva Komisijo, naj v svojih prihodnjih poročilih preuči, do kolikšne mere so posamezni 
instrumenti in politike, vključno s kohezijsko politiko, prispevali k napredku na področju 
ekonomske in socialne kohezije; preučiti je treba dosežke in težave na vseh pomembnih 
področjih, še posebej na področju lizbonske strategije;
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