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1. Ali je po vašem mnenju predlagana razdelitev sredstev med novimi in starimi državami 
članicami primerna, da bi se v trenutni situaciji v zvezi z nedavno širitvijo dosegel cilj 
kohezijske politike?  Ali z vidika načrtovanja kohezijske politike menite, da bi bilo bolje 
imeti 5 letno ali celo daljšo, 7 letno finančno perspektivo? 

 
2. Menite, da bodo ravni financiranja iz okvira finančne perspektive 2007-2013 omogočile 

dosego cilja, po katerem bi slabo razvite regije dosegle takšno stopnjo razvoja, da bodo 
konkurenčne z drugimi regijami? Kako lahko zagotovite predstavnikom regij v okvirju Cilja 
1, da bo raven sredstev zadostna za dosego obveznosti cilja konvergentnosti, ki so izražene v 
pogodbah? 

 
3. Kaj menite glede nedavnih zahtev glavnih neto plačnic, da bi se raven njihovih deležev v 

proračunu Skupnosti zmanjšala na največ 1%, medtem ko se zagovarja, da bi se večina 
vlaganja v kohezijo morala osredotočiti na nove države članice? Menite, da bi tak pristop 
lahko povzročil neugodno razmejitev med novimi državami članicami in državami s 
prehodno podporo? 

 
4. Ali menite, da je za prehodno podporo regijam, ki jih bo prizadel statistični učinek, 

namenjenih dovolj finančnih sredstev? Ali lahko zagotovite, da statistični učinek ne bo 
ogrozil pozitivnih učinkov ekonomskih spodbujevalnih ukrepov na teh področjih in 
posledično v trajnostnem zaposlovanju in konkurenčnosti, s čimer bi prišlo do izničenja že 
pridobljenih prednosti in do odtujevanja lokalnega prebivalstva? 

 
5. Strategija, ki jo je sprejela Komisija in jo opisala v svojem sporočilu "Močnejše partnerstvo 

v najbolj obrobnih regijah", temelji na sodelovanju regionalne politike ter kmetijske, 
ribolovne in transportne politike. Kakšna sredstva ima na voljo predlagani za komisarja, da 
zagotovi učinkovito koordinacijo, kar je poglavitno za uspeh te strategije, glede na to, da se 
prednostne naloge posameznih politik razlikujejo? Menite, da predlog lahko dovoljuje 
možnost zvišanja skupnega financiranja v najbolj oddaljenih regijah do ravni 85%, ne da bi 
upoštevali njihov trenutni BDP? 

 
6. V resoluciji o tretjem kohezijskem poročilu, sprejetem 22. aprila 2004, je Evropski 

parlament izpostavil načelo solidarnosti kot ključni instrument razvoja regij, ki so v slabšem 
položaju zaradi posebnih geografskih pogojev. Istočasno se je zavzel za uvedbo posebnih 
ukrepov za te regije. Ali komisar odboru lahko predstavi ukrepe, ki jih namerava predlagati 
kot odgovor na zahtevo Parlamenta? Ali lahko komisar obvesti Svet, če namerava v okviru 
revizije politike konkurence Skupnosti predlagati povečanje finančne pomoči v korist teh 
regij? 

 
7. Kako lahko zagotovite, da se bo spoštovalo načelo dodatnosti? Še posebej katera merila bo 

lahko sprejela Komisija, da bo zagotovila, da države članice ne zmanjšajo svojega 
finančnega sodelovanja v razmerju do zneska, ki ga Komisija nameni za projekt? Do kakšne 
mere ste pripravljeni vpeljati in spodbuditi države članice, da sprejmejo sistem preverjanja, 
ki temelji na nacionalni izjavi o zanesljivosti, ki jo podajo nacionalne oblasti, in s tem 
zagotoviti, da bodo države članice prevzele odgovornost za izvrševanje strukturnih skladov 
in da bo Komisija imela možnost, da se osredotoči na sisteme nadzora in se tako izogne 
podvajanju prizadevanj v zvezi z vsakodnevnim nacionalnim nadzorom nad izvrševanjem 
programa? 
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8. Menite, da bodo ravni financiranja za evropsko medregijsko sodelovanje zadostovale glede 

na nizko raven razvoja in veliko število regij, ki se nahajajo znotraj in zunaj novih zunanjih 
meja Unije? Ali menite, da bo nov instrument sosedstva olajšal koordinacijo med kohezijsko 
politiko in zunanjo politiko Unije? Ali nameravate za izvajanje tega instrumenta vztrajati s 
pristopom INTERREG? 

 
9. Kako nameravate izboljšati in poenostaviti normativni postopek, ki zadeva izvrševanje 

strukturnih skladov in kako nameravate vzpostaviti jasnejšo in preglednejšo dodeljevanje 
pristojnosti in odgovornosti med udeleženimi, še posebno Komisiji, državam članicam, 
regijam in organom odločanja? Ali menite, da se lahko dosežeta cilja glavnega pravila in 
poenostavitve postopka sočasno z upoštevanjem načel načrtovanja, partnerstva, dodatnosti 
in dogovarjanja? Ali bo programsko dopolnilo odpravljeno, kot se zdi iz dokumentov, ki so 
na voljo, ali pa bo namesto tega postalo dejansko orodje za novosti lokalnega upravljanja? 

 
10. Ali se kot komisar za regionalno politiko strinjate, da je nesprejemljivo, da se sredstva EU 

dodeljujejo za gradnjo stavb ali infrastruktur, ki so invalidom nedostopne? Ali se boste torej 
pri dodeljevanju strukturnih skladov v novih uredbah zavzemali za določitev obveznih 
pogojev v zvezi z dostopnostjo? 

 
11. Odboru EP za kmetijsko politiko in razvoj podeželja je bil odvzet del imena in odgovornosti 

za "razvoj podeželja". Ali je bil vključen v delovne naloge GD REGIO, torej v odbor za 
regionalni razvoj, in če je temu tako, kako nameravate upravljati to področje, ki ima čedalje 
večji pomen? 

 
12. Iniciativni programi Skupnosti, kot so URBAN, LEADER in EQUAL, nudijo edinstveno 

priložnost za inovacije in začetek novih rešitev za izzive razvoja v evropskem sodelovanju. 
Ali se bo njihov namen uresničeval, če se v naslednjem obdobju načrtovanja ne bodo 
nadaljevali, in če bo temu tako, v kakšni obliki? Ali menite, da boste razpolagali z 
zadostnimi sredstvi, da bi lahko okrepili prizadevanja Unije o ponovni stimulaciji 
regionalnih mestnih političnih programov? Ali ne bi bilo ravno tako potrebno posvetiti 
pozornost programom usposabljanja in zaposlovanja ter osredotočiti prizadevanja Skupnosti 
na mesta z največjim odstotkom nezaposlenosti? Ali namerava nova Komisija/GD REGIO 
podpirati ciljne programe? 

 
13. Katere ukrepe bi predlagali za okrepitev izvajanja pravil partnerstva? Kako se lahko 

zagotovi, da bo Komisija lahko spremljala in nadzorovala pravilno uporabo partnerstva pri 
operativnih programih v vseh korakih izvajanja in nadzornih odborih ter kako dati Komisiji 
moč za sprejemanje ukrepov, če se partnerstvo ne bo pravilno izvajalo? Kako boste ukrepali 
v smeri okrepitve načela partnerstva in sodelovanja v regionalnih skladih, tako da bodo 
civilna družba in okoljevarstvene nevladne organizacije lahko polno vključene v procese 
odločanja? In končno, ali menite, da se določba o udeležbi socialnih partnerjev in 
predstavnikov v načrtovanju, izvajanju in nadaljnjem spremljanju pobud z ustreznimi 
mehanizmi lahko prenese v prakso, s pozornostjo in poudarkom na pozitivnih izkušnjah, ki 
jih Komisija in nekatere države članice (na primer Italija in Španija) že imajo iz lokalnih 
povezav za zaposlovanje? 
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14. Ali boste podpirali okrepitev načela ohranjanja okolja v vseh postopkih regionalnega 
sklada? Kako lahko zagotovimo, da EU ne bo podpirala projektov, ki ne spoštujejo 
okoljevarstvene zakonodaje? Kako nameravate vključiti postopek strateškega ugotavljanja 
učinka pri načrtovanju strukturne pomoči? 

 
15. Ali bi vztrajali pri načelu dodelitve rezerve na podlagi doseženih rezultatov s strani držav 

članic ob vmesni oceni ali predlagate reformo, po kateri bi z evropsko rezervo na podlagi 
doseženih rezultatov upravljala Evropska komisija, s čimer bi dobili evropski pregled nad 
najboljšimi programi? Menite, da bi se morali predlagani kriterij upoštevati kot najbolj 
primerna in primerljiva osnova za dodelitev rezerve? In ali bi predlagali, da uspešnosti ne bi 
preverjali samo v finančnem smislu, ampak tudi v smislu kakovosti projektov? 
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