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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. pozdravlja dejstvo, da je Evropski svet dosegel sporazum o finančni perspektivi 2007-
2013, vendar obžaluje, da so načrtovana sredstva nezadostna za zadovoljevanje potreb 
Unije, še posebej regionalnega razvoja v zadevnem obdobju;

2. meni, da so proračuni v postavki 1b, še posebej tisti, ki se nanašajo na cilje 
konkurenčnosti in teritorialne kohezije, očitno nezadostni in zato silijo, da se zadevni 
krediti ponovno uvedejo na ravni, ki jo predlaga Parlament v svoji resoluciji 6. junija 
2005 o političnih izzivih in proračunskih sredstvih razširjene Unije 2007-20131;

3. ugotavlja, da predlog Sveta za finančno perspektivo prizadene sedanji osnutek 
zakonodaje pred Parlamentom in opozarja Svet, da so spremembe te zakonodaje mogoče 
le v skladu s pravili soodločanja;

4. pozdravlja ustanovitev sklada za prilagajanje globalizaciji, ki bi moral pomagati 
prebivalstvu regij, ki se soočajo z izzivi, ki jih spodbujata delokalizacija in globalizacija; 

5. pozdravlja dejstvo, da so prožnostne rezerve, zlasti rezerve za kohezijo in solidarnost 
razporejene zunaj finančnega okvira in zato razume, da njihova uporaba ne bi smela 
prizadeti zneskov, ki so namenjeni strukturnim skladom;

6. zahteva, da se sprejmejo mehanizmi in postopki za uporabo teh rezerv za zagotavljanje 
hitre in učinkovite porabe;

7. zahteva, da gredo sredstva, zapadla po pravilu n+2 nazaj v rezervo za kakovost in za delo 
ter da se ta rezerva izrecno opiše v mednarodnem sporazumu; poleg tega od Komisije 
zahteva, da Parlamentu in Svetu predloži predlog izvajanja mehanizma recikliranja; 

8. nakazuje očitno voljo vseh držav članic, da nemudoma začnejo načrtovati svoje programe 
za naslednje programsko obdobje; 

9. poudarja potrebo po odločnem proračunskem organu, ki se bo hitro strinjal z večletnim 
okvirom 2007-2013, ki bo državam članicam dovoljeval načrtovanje njihovih programov 
in preprečeval zamude pri njihovem pričetku; poleg tega usmerja pozornost k potrebi po 
preprečevanju pričakovanih zamud pri izvajanju na začetku tekočega programskega 
obdobja.

  
1 Sprejeta besedila, P6_TA(2005)0224.


