
PA\753684SL.doc PE415.347v01-00

SL SL

EVROPSKI PARLAMENT
2004 










 2009

Odbor za regionalni razvoj

2008/2055(INI)

17.11.2008

OSNUTEK MNENJA
Odbora za regionalni razvoj

za Odbor za proračun

o vmesnem pregledu finančnega okvira 2007–2013
(2008/2055(INI))

Poročevalka: Rumjana Želeva

Adlib Express Watermark



PE415.347v01-00 2/4 PA\753684SL.doc

SL

PA_NonLeg

Adlib Express Watermark



PA\753684SL.doc 3/4 PE415.347v01-00

SL

POBUDE

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

1. meni, da regionalna politika EU evropski javnosti že vrsto let dokazuje svojo edinstveno 
evropsko dodano vrednost tako, da učinkovito spodbuja gospodarsko in socialno kohezijo 
povsod po EU, hkrati pa pomaga pri doseganju ciljev lizbonske strategije za rast in 
delovna mesta; zato nasprotuje vsem poskusom ponovne nacionalizacije te politike 
Skupnosti; ponavlja svoje dolgoletno stališče, da bi morala kohezijska politika pokrivati 
celotno ozemlje EU in da bi moral biti večji del razpoložljivih finančnih sredstev 
skoncentriran na potrebe manj razvitih regij;

2. meni, da je nujno potrebno zagotoviti primerna finančna sredstva za obdobje po letu 2013 
in omogočiti uspešno nadaljevanje tradicionalnih nalog kohezijske politike, pa tudi 
reševanje številnih novih globalnih izzivov s velikim ozemeljskim vplivom, kot so 
podnebne in demografske spremembe, energijska učinkovitost in koncentracija 
prebivalstva v mestih, kot je natančno opisano v Četrtem poročilu Komisije o gospodarski 
in socialni koheziji (COM(2007)0273); zato je prepričan, da 0,35 % BDP EU ne bo 
zadostovalo za financiranje te politike;

3. poudarja, da je treba poenostaviti postopke za izvajanje strukturnih skladov, zlasti sistem 
upravljanja in nadzora; ugotavlja, da je zapletenost sistema v določeni meri odgovorna za 
to, da države članice slabo izkoriščajo sredstva, ki so na voljo; poziva Komisijo, naj brez 
nadaljnjega odlašanja predloži konkretne predloge za poenostavitev ustreznih postopkov, 
ki jih je treba začeti izvajati takoj; 

4. ugotavlja, da je Komisija prvič začela pripravljati sistematično oceno učinkovitosti 
operativnih programov za obdobje 2000-2006; z zanimanjem pričakuje rezultate te ocene, 
ki je resen poskus merjenja učinkovitosti ukrepov kohezijske politike; ugotavlja pa, da je 
skrajno težko v celoti oceniti pozitivne učinke, ki jih je dejansko imela kohezijska politika, 
saj jih ni mogoče meriti samo z ekonomskimi merili;

5. ugotavlja, da je sedanja finančna kriza precej spremenila gospodarske in finančne razmere 
v številnih državah članicah; ugotavlja, da se zaradi te krize lahko spremenijo nacionalne 
prednostne naloge glede naložb in bo morda zaradi tega treba prilagoditi več operativnih 
programov; poudarja, da utegnejo imeti države članice tudi likvidnostne težave, ki jim 
bodo onemogočale zagotoviti plačila nacionalnih prispevkov za izvajanje strukturnih 
ukrepov in programov; poziva Komisijo, naj tesno sodeluje z državami članicami v 
skupnem prizadevanju, da ponovno zaženemo evropsko gospodarstvo; tudi poziva 
Komisijo, naj po potrebi predlaga spremembe obstoječega zakonodajnega okvira za 
strukturne sklade 2007-2013;

6. v okviru ozemeljske kohezije priporoča znatno okrepitev cilja evropskega območnega 
sodelovanja tako na političnem kot tudi finančnem področju ter predlaga zagotovitev 
dodatnih finančnih sredstev za naslednje programsko obdobje; pozdravlja zadnja 
prizadevanja Komisije za krepitev območnega sodelovanja z vzpostavljanjem struktur za 
mednarodno sodelovanje med državami, ki se srečujejo s podobnimi težavami; z velikim 
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zanimanjem opozarja na strategijo za Baltik, ki kaže, da bi bilo podobne strategije v 
prihodnosti mogoče uporabiti tudi za druge regije; 

7. ponavlja, da je Parlament med pogajanji o uredbah o strukturnih skladih 2007-2013 v 
okviru neformalnega trialoga predlagal prerazporeditev neporabljenih sredstev, ki so bila 
izgubljena zaradi pravila N+2 / N+3, v kohezijski proračun Skupnosti (postavka 1b) in v 
druge operativne programe, kjer je absorpcija boljša; zelo obžaluje, da Svet tega predloga 
takrat ni upošteval; poziva Komisijo, naj v prihodnjem vmesnem pregledu odgovori na 
predlog Parlamenta in pripravi specifične predloge za prerazporeditev teh sredstev.

Adlib Express Watermark


	753684sl.doc

