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POBUDE 

Odbor za regionalni razvoj poziva začasni odbor za politične izzive in proračunska sredstva 
razširjene Unije 2007-2013 kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje 
pobude: 

1. meni, da evropska regionalna politika predstavlja nujno potrebno sredstvo, ki omogoča 
Uniji, da sprejme ukrepe za zmanjšanje razlik med regijami, za spodbujanje rasti in 
konkurenčnosti kakor tudi za razvoj in spodbujanje koncepta tolerantne družbe s skupnim 
interesom za solidarnost; prepričan je, da so skupni ukrepi na evropski ravni stroškovno 
učinkoviti, saj omogočajo uresničevanje ekonomije obsega, racionalizacijo postopkov in 
združevanje virov, zlasti v okviru čezmejnega sodelovanja; meni, da je obstoj močne, z 
zadostnimi sredstvi podprte evropske regionalne politike predpogoj, da je Unija kos 
zaporednim širitvami; 

2. ponavlja pobude Odbora za regionalno politiko, promet in turizem, ki jih je navedel v 
svojem mnenju z dne 18. marca 2004 o sporočilu Komisije Oblikovanje naše skupne 
prihodnosti -  politični izzivi in proračunska sredstva razširjene Unije1 in zlasti dejstvo, 
da: 

– podpira raven investicij v materialni in človeški kapital, ki jih predlaga Komisija v svojem 
sporočilu Oblikovanje naše skupne prihodnosti -   politični izzivi in proračunska 
sredstva razširjene Unije 2007-2013 v zvezi s kohezijo za rast in zaposlenost ter posebno 
pozdravlja poudarek Komisije na krepitvi človeških virov, da bi izboljšali potencial za rast 
in konkurenčnost; 

– poziva Komisijo, da razvije razvojne cilje in kazalce, ki ustrezajo sklepom zasedanj 
Evropskega sveta v Lizboni in Göteborgu ter da so merljivi in stvarni, zajemajo 
gospodarske, socialne in okoljske dimenzije in so del regionalnih in nacionalnih 
programov strukturnih skladov; 

– zato zahteva, da je zgornja meja finančnega načrta 1,24% BND, kot je to predlagala 
Komisija, da bi tako zagotovili zadostna sredstva za regionalne in strukturne sklade kakor 
tudi za pomembne vseevropske prometne projekte. 

3. ceni finančna prizadevanja v korist skrajno obrobnim regijam, namenjena odpravljanju 
težav, s katerimi se te regije spopadajo pri dostopu na notranji trg; 

4. opozarja na pomen podpiranja redko poseljenih regij in posebnih položajev otokov in 
gorskih regij; 

5. pozdravlja vključitev URBAN- a in EQUAL-a, rezultat česar je povečanje sredstev za 
mesta in urbana območja ter povečanje možnosti sodelovanja med mestom in 
regionalnimi oblastmi; 

6. ugotavlja, da Komisija predlaga, da bi zgornja meja sredstev morala ostati 1,24% BND in 
                                                 
1 KOM(2004)0101. 
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se strinja s Komisijo, da je predlagano povečanje uporabe teh sredstev v okviru zgornje 
meje nujno potrebno, če mora Unija izpolniti obveznosti in se želi izogniti dodatnemu 
razočaranju javnosti nad Evropo; 

7. zaveda se, da je treba finančna sredstva učinkoviti porabiti, vendar istočasno opozarja, da 
je kohezijska in strukturna politika EU v preteklih letih ponazorila doseženo evropsko 
dodano vrednost in vedno pomagala pridobiti nadaljnja finančna sredstva v regijah; 

8. pozdravlja dejstvo, da bosta IPA1 in ENPI2 vsebovala posebno komponento za 
spodbujanje čezmejnega sodelovanja z namenom, da se poveča trajnostni gospodarski 
razvoj, dosledno spoštuje okoljske omejitve in spodbuja demokracijo; 

9. zahteva, da Komisija podrobno spremlja napredek ali nazadovanje regij, prizadetih s 
statističnim učinkom in Parlamentu predloži izčrpno letno poročilo o stanju v teh regijah; 

10. poudarja, da regije, prizadete s statističnim učinkom še vedno potrebujejo ustrezno 
podporo iz EU in jo morajo prejeti ter da se nobena regije ne sme počutiti kot "poraženec 
širitve"; 

11. pozdravlja oblikovanje sklada prilagoditve rasti (Growth Adjustment Fund), ki Uniji 
omogoča hitro in učinkovito ukrepanje za pospešitev uresničevanja ciljev, ki zaostajajo; 
zahteva, da Komisija pri predlogih za prerazporeditev sredstev upošteva zlasti regije, ki 
jih je prizadel statistični učinek in še naprej vztraja, da so sklepi za prerazporeditev 
predmet postopka soodločanja, v kolikor vplivajo na prednostne naloge, ki sta jih 
predhodno določila Parlament in Svet; 

12. ugotavlja, da bo v prihodnosti finančno poslovodenje strukturnih skladov bolj sorazmerno 
in decentralizirano, s čimer se bo velik del odgovornosti za dobro finančno poslovodenje 
prenesel na države članice in regije; spodbuja Komisijo v svojih prizadevanjih za 
racionalizacijo postopkov, zmanjšanje upravnih stroškov in pospešitev sprejemanja 
sklepov; zahteva, da Komisija, zaradi zagotavljanja transparentnost, obvesti Parlament o 
vsaki pomanjkljivosti, ugotovljeni v nacionalnih ali regionalnih postopkih finančnega 
nadzora, kakor tudi o ukrepih, ki jih je sprejela, da bi popravila položaj; 

13. spodbuja Komisijo, da v okviru pregledanega poslovanja Evropskega socialnega sklada 
sprejme posebne ukrepe za okrepitev socialne integracije priseljencev in za izboljšanje 
njihovega dostopa do zaposlitve ter na ta način omogoči državljanom tretjih držav z 
različnim kulturnim, verskim, jezikovnim in etničnim ozadjem udeležbo v vseh vidikih 
evropske družbe; 

14. poziva Komisijo, da sprejme ukrepe, ki zagotavljajo, da kohezijska in strukturna politika 
nista močneje finančno prikrajšani v korist drugih politik; 

15. poziva Komisijo, da zagotovi, da se ohrani načrt in da se novi programi za kohezijsko in 
strukturno politiko lahko leta 2007 pravočasno začnejo. 

 

                                                 
1 Predpristopni instrument. 
2 Evropski sosedski in partnerski instrument. 
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