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POBUDE

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve poziva Odbor za regionalni razvoj kot pristojni 
odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

– ob upoštevanju sporočila Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu 
ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij z naslovom Kohezijska politika: Strateško 
poročilo o izvajanju programov 2007–2013 za leto 2010 (KOM(2010) 110),

– ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 z dne 11. julija 2006 o splošnih določbah 
o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem 
skladu,

– ob upoštevanju sporočila Komisije z naslovom „Evropa 2020 – Strategija za pametno, 
trajnostno in vključujočo rast” KOM(2010)2020,

– ob upoštevanju sklepov Sveta o strateškem poročilu Komisije za 2010 o izvajanju 
programov kohezijske politike, sprejetih na 3023. seji Sveta za zunanje zadeve 14. junija 
2010 v Luxembourgu,

– ob upoštevanju člena 174 Pogodbe o delovanju Evropske unije o razvoju dejavnosti, ki 
vodijo h krepitvi ekonomske, socialne in teritorialne kohezije Unije;

A. ker je spodbujanje ekonomske, socialne in teritorialne kohezije ter solidarnosti med 
državami članicami med glavnimi cilji Evropske unije, kot je navedeno v členu 3 Pogodbe 
o Evropski uniji,

B. ker mora biti kohezijska politika uspešno in učinkovito orodje za odziv na socialno-
ekonomske izzive, ki jih je povzročila finančna kriza, ter za zmanjšanje razlik med 
stopnjami razvoja evropskih regij,

C. ker ima kohezijska politika ključno vlogo na poti k polnemu doseganju ciljev EU 2020, 
zlasti na področju zaposlovanja in socialnih zadev, na vseh ravneh upravljanja in na vseh 
geografskih območjih,

D. ker bi Evropski socialni sklad (ESS) moral zagotavljati polno zaposlenost in zaposlitvene 
možnosti, med drugim s spodbujanjem vključevanja delavcev na trg dela in krepitvijo 
socialne vključenosti;

1. pozdravlja strateško poročilo Komisije o izvajanju programov kohezijske politike, 
sofinanciranih iz strukturnih skladov (2007-2013) (KOM (2010) 110); vendar meni, da bi 
bilo treba zaradi posledic svetovne gospodarske recesije, ki je korenito spremenila 
gospodarstvo EU, povečala brezposelnost, zmanjšala gospodarsko rast in poslabšala 
poslovno okolje, v prihodnjih poročilih Komisije podati temeljitejšo in posodobljeno 
oceno učinka projektov o oživitvi evropskega gospodarstva, izbranih v okviru kohezijske 
politike, zlasti z vidika ustvarjanja novih delovnih mest, zmanjševanja socialno-
ekonomske neenakosti, krepitve socialne vključenosti in izboljšanja človeškega kapitala; 
obžaluje, da države članice načela enakosti spolov pri pripravi proračuna ne izvajajo v 
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zadostni meri in da tudi Komisija v svoji oceni izvajanja zanemarja integracijo načela 
enakosti spolov; poudarja, da lahko načelo enakosti spolov pri pripravi proračuna 
zagotavlja ustrezno uporabo sredstev in s tem bistveno pripomore k enakosti spolov; meni, 
da je uvedba boljšega sistema za nadzor in ocenjevanje ključna pri prehodu na bolj 
strateški in k rezultatom usmerjeni pristop h kohezijski politiki;

2. pričakuje, da bodo učinkovite in merljive pobude držav članic – ki se bodo financirale iz 
ESS – prispevale k uresničitvi cilja glede revščine v strategiji EU 2020;

3. poziva Komisijo, naj v prihodnja poročila vključi sklicevanje na vzajemno delovanje in 
dopolnjevanje strukturnih skladov ter njihovo vzajemno delovanje z drugimi finančnimi 
instrumenti EU;

4. glede na gospodarsko krizo in naraščajoče število brezposelnih pozdravlja že doseženi 
napredek pri izvajanju projektov, pomembnih za smernico „več delovnih mest in boljša 
delovna mesta“; vendar močno priporoča, naj Komisija uvede metode za sodelovanje z 
državami članicami, ki bodo olajšale pravočasno uporabo in učinkovito porazdelitev vseh 
potrebnih sredstev za uresničitev konkurenčnega gospodarstva z učinkovito izrabo virov 
ter gospodarstva z vključujočo rastjo in visoko stopnjo zaposlenosti, ki bo omogočalo 
socialno in teritorialno kohezijo ter zmanjšanje revščine, kar so prednostne naloge 
strategije EU 2020 in njenih ciljev, zlasti na področju zaposlovanja in socialnih zadev, da 
bi pospešili rast in produktivnost ter izboljšali uspešnost zaposlovanja v Evropi;

5. se strinja s priporočilom Komisije, da je treba boj proti revščini okrepiti; v zvezi s tem 
poudarja, da je bilo spodbujanje spremljajočih ukrepov v zvezi s prednostno nalogo 
„vključevanja v družbo“ (člen 3(1)(c)(i) uredbe o ESS) uspešno pri podpori vključevanja 
posebej prikrajšanih oseb v družbo; zato poziva, naj ti spremljajoči ukrepi še naprej 
ostanejo ključna prvina Evropskega socialnega sklada;

6. obžaluje, da finančni viri ESS, ki jih omogoča Skupnost, niso popolnoma izkoriščeni;

7. poziva države članice, naj izboljšajo prožnost skladov, poenostavijo postopke in 
zmanjšajo upravne ovire in prekomerne upravne stroške ter druge ovire, ki onemogočajo 
uresničevanje političnih ciljev glede dostopa do zaposlitve, boja proti revščini, 
zagotavljanja vključevanja v družbo in socialne vključenosti ter razvoja znanj; podpira 
zamisel o tem, da se oceni, ali se je s povečanjem discipline pri namenski porabi sredstev 
izboljšalo izvajanje programov; vendar poudarja, da je treba operacije usmeriti posebej k 
prednostim nalogam, katerih cilj je zadovoljevanje posebnih potreb in zahtev različnih 
regij, zlasti prikrajšanih mikroregij in naselbin, ob stalnem upoštevanju obstoječega 
premoženja in človeških virov; vseeno opozarja, da namenska poraba sredstev ne bi smela 
ovirati njihove prilagodljive uporabe, zlasti v kriznih obdobjih; pozdravlja dejstvo, da bo 
Komisija EU v prihodnosti pri spodbujanju bolj upoštevala ciljno usmerjenost kot 
namensko porabo sredstev; poziva, naj imajo zadevni organi bolj informativno in 
svetovalno vlogo, po potrebi z vzpostavljanjem infrastrukture po načelu „vse na enem 
mestu“ ter z zagotavljanjem javnega dostopa do zadevne zakonodaje; poziva, da je treba 
med nadzorom, ki ga opravljajo socialni organi, s posebno pozornostjo zagotoviti, da so 
postopki takšni, da omogočajo zaslišanje obeh strani; prav tako poziva, naj se zaradi 
zapletenosti delovnega prava v primerih, ko je posameznik – v dobri veri – v sporu z 
organi, daje prednost dialogu pred sodnim postopkom;
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8. obžaluje, da se v času, ko gospodarska in finančna kriza povečuje socialne razlike, 
dodeljevanje sredstev iz strukturnih skladov državam članicam zmanjšuje;

9. poudarja, da je bil ESS ustanovljen zato, da bi zmanjšal razlike v življenjskih razmerah 
med državami članicami in regijami EU ter spodbujal ekonomsko in socialno kohezijo, in 
poziva Komisijo, da oblikuje pobudo za spremembo meril za sofinanciranje s strani držav 
članic, kar bo finančno najšibkejšim državam omogočilo lažjo uporabo sofinanciranja;

10. poudarja pomembnost izboljšanja infrastrukture in storitev za prikrajšane mikroregije z 
velikim številom socialno izključenih ljudi (npr. Romov) ter zagotavljanja, da postanejo 
cenovno dostopne;

11. poudarja, da je treba s podpiranjem aktivnega vključevanja na področju zaposlovanja in 
izobrazbe, z razvojem dolgoročnih, kompleksnih, postopno oblikovanih in večstopenjskih 
programov za sanacijo prikrajšanih podeželskih in mestnih območij, ki imajo veliko 
socialno izključenih ljudi (npr. Romov) ter z uvedbo novih pogojev nediskriminacije in 
odprave segregacije okrepiti vlogo pristopov k lokalnemu razvoju v skladu s kohezijsko 
politiko;

12. poziva Komisijo, naj poveča učinkovitost in prepoznavnost ESS med državljani, da bo 
dostopnejši in mu bo dodeljenih več sredstev za povečanje dostopa na trg dela z 
učinkovitim izvajanjem vseživljenjskega učenja, da bi ljudem omogočili, da se prilagodijo 
spremembam pri povpraševanju po delovni sili v času globalizacije in informatizacije 
dela, ter za uvedbo fleksibilnega delovnega časa in spodbujanje dela s polovičnim 
delovnim časom in dela na daljavo kot načinov za vključitev večjega števila ljudi na trg 
dela, zagotavljanje priložnosti evropskim državljanom s posebnim poudarkom na najbolj 
prikrajšanih ljudeh (narodnostnih, etničnih manjšinah, kot je romska manjšina, in 
invalidih), da bi postali bolj zaposljivi in prilagodljivi, ter ustvarjanje pogojev za pametno, 
trajnostno in vključujočo rast ter ekonomsko in socialno kohezijo; opozarja, da je 
učinkovitost ESS odvisna od njegove zmožnosti, da se prilagodi lokalnim težavam in 
posebnim ozemeljskim zahtevam; poudarja pomembnost vseživljenjskega poklicnega 
usposabljanja za vse zaposlene pri ESS; zato poziva Komisijo in države članice, naj 
zagotovijo močne sinergije med strukturnimi skladi in ustreznimi evropskimi politikami 
ter spodbujajo projekte, ki izpolnjujejo zahteve trga dela;

13. poziva države članice, naj se še bolj osredotočijo na izobraževanje in usposabljanje 
delavcev v povezavi z visokokakovostnimi in v prihodnost usmerjenimi službami v
družbi, usmerjeni k znanju;

14. ob upoštevanju, da je ESS osnovno orodje za boj proti revščini, razlikam med spoloma, 
socialni diskriminaciji (invalidov, priseljencev, starejših itd.), in sicer z vključevanjem 
ljudi na delovna mesta, ter za obvladovanje socialne izključenosti in brezposelnosti, 
poziva Komisijo, naj okrepi potencial ESS in njegovo finančno avtonomijo na področju 
uresničevanja ekonomske in socialne kohezije, naj zagotovi, da bo postal fleksibilnejši in 
se bo mogoče spopasti s sedanjimi in bodočimi izzivi na področju zaposlovanja, naj 
poenostavi upravljanje projektov, uskladi in izboljša postopke in nadzor ob upoštevanju 
socialne trajnosti ter učinkoviteje spremlja tekoče projekte; opozarja na dobre izkušnje 
organizatorjev projektov z globalnimi nepovratnimi sredstvi ter pozdravlja pozitivno 
oceno globalnih nepovratnih sredstev v poročilu EESO glede učinkovitega partnerstva 
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(Jan Olsson, ECO/258); poziva, naj se uvedejo novi pogoji nediskriminacije in odprave 
segregacije, da se zagotovi podpora tistim, ki jo najbolj potrebujejo, izrecno, a ne 
izključno usmerjena tudi k romskim skupnostim; poudarja vlogo ESS pri krepitvi 
razsežnosti socialne vključenosti; poudarja potrebo po bolj preglednih politikah ESS o 
dodelitvi sredstev ter podrobni oceni in pregledu doseženih otipljivih rezultatov glede 
zaposlovanja;

15. priznava vlogo ESS pri doseganju socialnih ciljev in poziva Komisijo, naj nadalje 
spodbuja skladnost in povezave med ESS in različnimi okvirnimi programi, kot sta 
EQUAL in „Evropa za državljane“, da se vzpostavita boljše usklajevanje in sodelovanje 
med instrumenti politik EU;

16. meni, da bi moral ESS spodbujati aktivno udeležbo državljanov v družbi in na trgu dela in 
tako ustvarjati enake možnosti za vse; zato opozarja na pomen upoštevanja načela enakost 
spolov pri pripravi proračuna, da bi izboljšali človeške vire in kapital, ki sta nujna pogoja 
za konkurenčno gospodarstvo, ki temelji na znanju;

17. poziva države članice, naj bolje uporabijo vire in izboljšajo zmožnosti lokalnih in 
regionalnih organov, zlasti nevladnih organizacij ter malih in srednjih podjetij, za 
ekonomski, socialni in ozemeljski razvoj;

18. pozdravlja dejstvo, da strateško poročilo (KOM(2010) 110) daje večji poudarek 
rezultatom pri izvajanju strukturnih skladov; podpira zamisli Komisije, da bi se pri 
izvajanju strukturnih skladov bolj upoštevala usmerjenost k rezultatom, ustvarjale 
finančne spodbude za tiste države članice, ki dosegajo zastavljene cilje, in tako nagradilo 
uspešno izvajanje programov; pozdravlja dejstvo, da bo to pripomoglo k ciljno usmerjeni 
uporabi denarja za prizadete;

19. pozdravlja dejstvo, da je bilo več kot 50 % ljudi, ki so jih dosegli programi ESS, žensk; 
pričakuje, da bodo Komisija in države članice namenile več pozornosti vključevanju 
starejših delavcev v trg dela z upoštevanjem demografskega razvoja;

20. pričakuje tesnejše sodelovanje med Komisijo in državami članicami za hitrejši in 
učinkovitejši odziv na spremembe na trgu dela ter izvajanje nujnih, k rezultatom 
usmerjenih ukrepov;

21. pozdravlja dejstvo, da je bila podpora ESS koristna pri izvajanju reform trga dela in da se 
je ESS izkazal za učinkovito orodje, ki prispeva k prehodu s pasivnih na aktivne in celo 
preventivne politike trga dela; poziva države članice, naj nadaljujejo strukturne reforme, 
ki bodo trge dela zaščitile pred morebitno prihodnjo krizo;

22. poziva Komisijo, naj okrepi spremljanje napredka s krepitvijo široke uporabe predhodne 
opredelitve jasnih in merljivih ciljev ter ključnih kazalnikov učinka v nacionalnih 
strateških poročilih, kjer morajo biti kazalniki takšni razložljivi, statistično potrjeni, redno 
zbrani in objavljeni; poudarja, da bi morala Komisija zaprositi države članice, naj 
zagotovijo ustrezne kvalitativne in kvantitativne podatke o izvajanju programov 
kohezijske politike; poudarja potrebo po razjasnitvi vseh dosežkov nacionalnih politik na 
področju ustvarjanja delovnih mest, spodbujanja enakih možnosti in socialne vključenosti 
vseh ranljivih skupin;
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23. meni, da kohezijske politike ni mogoče imeti preprosto za sredstvo za uresničevanje ciljev 
drugih sektorskih politik, temveč gre za politiko Unije, ki zagotavlja znatno dodano 
vrednost in ima lasten smisel: ekonomsko in socialno kohezijo;

24. poziva Komisijo, naj države članice spodbuja k bolj povezani in usklajeni uporabi 
različnih instrumentov kohezijske politike, da bi dosegli večjo učinkovitost na podlagi 
pospeševanja dejavnosti, usmerjenih v uresničevanje prednostne naloge socialne 
vključenosti;

25. poziva k redni politični razpravi za izboljšanje preglednosti, odgovornosti in ocene 
učinkov kohezijske politike.
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