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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:

1. opozarja, da so ekonomska, socialna in teritorialna kohezija temeljna načela za 
oblikovanje vseh politik in ukrepov EU, kot je opredeljeno v členu 4 Pogodbe o delovanju 
EU, in da mora njihovo izvajanje upoštevati določbe iz člena 9 te pogodbe;

2. poudarja, da mora biti cilj kohezijske politike trajnostna, pametna in vključujoča ter 
ozemeljsko in socialno enakomerno razporejena gospodarska rast, zmanjšanje razlik med 
regijami, ustvarjanje delovnih mest, večja kakovost življenja, usposabljanje delavcev za 
nova delovna mesta, med drugim tudi na področju trajnostnega gospodarstva, socialna in 
teritorialna kohezija in izvajanje evropskega socialnega modela, ki je kohezijski in 
konkurenčni element evropskega gospodarstva;

3. meni, da bi bilo treba s kohezijskimi politikami doseči trajnostno rast v EU ter pravično in 
enakomerno porazdelitev blaginje, in sicer s spodbujanjem konkurence in prizadevanji za 
zmanjšanje socialno-ekonomskih razlik med regijami EU;

4. meni, da je kohezijska politika eden od stebrov gospodarske politike EU za dolgoročno 
naložbeno strategijo in socialno vključenost; meni, da kohezijska politika zagotavlja 
podporo prikrajšanim regijam in prikrajšanim skupinam ter vodi k uravnoteženemu in 
usklajenemu razvoju Evropske unije; ugotavlja, da je evropska dodana vrednost v tem, da 
imajo lahko vsi koristi od gospodarskih uspehov EU; se zato zavzema za ohranitev 
samostojne kohezijske politike z izdatnim financiranjem;

5. ugotavlja, da celostni pristop kohezijske politike, ki usklajuje cilje različnih sektorjev s 
potrebami in potenciali regij, pomembno prispeva k njeni učinkovitosti in ga je zato treba 
ohraniti in še naprej krepiti;

6. je prepričan, da bi morale težave, ki jih prinaša gospodarska kriza, pripraviti Komisijo, da 
bo nemudoma pripravila predlog revizije strukturnih skladov, ki bo skladna s cilji iz 
strategije EU2020 in ki bo med drugim upoštevala potrebe in možnosti držav članic in 
regij ter mnenja Evropskega parlamenta iz resolucije o finančni, gospodarski in socialni 
krizi: priporočila za ukrepe in pobude, ki naj bi jih sprožili (vmesno poročilo)1, in išče 
najboljše rešitve za sofinanciranje politik socialnih inovacij;

7. meni, da bi morale kohezijska politika bolje izkoristiti svoj gospodarski element, da bi 
bolje dopolnjevala druge obstoječe evropske politike in bi se tako z ustvarjanjem delovnih 
mest, povečevanjem zaposlenosti okrepila gospodarska rast,

8. meni, da morajo biti instrumenti socialne in teritorialne kohezije tesno povezani v novem 
skupnem okviru, ki bo vzpostavil močne sinergije med politikami EU in vsemi 
strukturnimi skladi, da bi bila strategija EU2020 uspešna; poudarja, da v skupnem okviru 
vsak instrument potrebuje primerna in specifična pravila in cilje, da bi zagotovili primerno 

                                               
1 Sprejeta besedila, P7_TA(2010)0376.
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prilagojeno podporo; poudarja, da je evropski socialni sklad glavni instrument, ki je 
posebej namenjen trgu dela in socialnemu vključevanju, ter da je treba okrepiti socialno 
vključevanje kot takšno, da bi dosegli cilje Evrope 2020; meni, da je obstoječe pravilo 
prekrivanja med Evropskim skladom za regionalni razvoj in Evropskim socialnim 
skladom nadvse primerno za poenostavitev uporabe skladov, zlasti pri lokalnih 
integriranih projektih, ter za okrepitev sinergij;

9. meni, da bi se bilo treba s postopki za uporabo sredstev glede na hude posledice 
gospodarske in socialne krize, ki so poglobile tudi razlike med regijami, hitro odzvati na 
regionalne ali socialne probleme in pomanjkanja, tudi z bolj ciljno usmerjenimi posegi;

10. meni, da se mora Evropski socialni sklad, da bi bil koristno uporabljen, osredotočiti na 
naložbe v znanje, dejavnosti vseživljenjskega učenja – ob upoštevanju tudi novih ključnih 
spretnosti v zvezi s trajnostnim razvojem – ter ohranjanje pravilnega delovanja trga dela, 
ustvarjanje delovnih mest in družbenih razmer, raziskave in inovacije za lajšanje prehoda 
v trajnostno gospodarstvo, da bi spodbudili zaposljivost, produktivnost, rast, primerno 
plačilo, kakovost življenja in zaposlenost v Evropi, pa tudi ukrepe za boj proti revščini in 
doseganje socialne vključenosti;

11. poudarja, da je treba Evropski socialni sklad, ki je pomožni instrument za vseživljenjsko 
usposabljanje, pridobivanje kvalifikacij in prekvalifikacije, obravnavati kot bistven vir za 
spodbujanje celostne in učinkovite rasti ter na znanju temelječe konkurenčnosti za 
Evropo, ki pa ni v celoti izkoriščen;

12. poudarja, da Evropski socialni sklad ne prispeva samo na splošno k izpolnjevanju vseh 
ciljev strategije EU2020, ampak predstavlja tudi glavni finančni instrument EU za 
projekte, ki prispevajo zlasti k dvema ciljema te strategije, in sicer povečanju deleža 
zaposlenih na 75 % v starostni skupini od 20 do 64 let ter odpravi revščine za več kot 20 
milijonov ljudi;

13. poziva Komisijo, naj v prihodnji zasnovi strukturnih skladov okrepi vlogo Evropskega 
socialnega sklada, da bo mogoče bolje izvesti integrirane ukrepe; meni, da bi bilo treba 
Evropski socialni sklad vključiti v uredbo in temeljni strateški okvir, ki bo določil 
osnovne določbe o kohezijskih sredstvih, ob tem pa bo ohranil svoja pravila, delovanje in 
financiranje; ugotavlja, da dosedanje izkušnje kažejo, da je kombinirana uporaba 
Evropskega socialnega sklada in Evropskega sklada za regionalni razvoj, za kar je mogoče 
nameniti do 10 % sredstev iz Evropskega socialnega sklada, prinesla trajne uspehe in da je 
treba to prilagodljivost ohraniti; poziva Komisijo, naj si v prihodnje prizadeva nameniti 
več finančnih sredstev za strukturne sklade, zlasti za operativne programe Evropskega 
socialnega sklada, da bi spodbudili zaposljivost, in sicer z opredelitvijo jasnih in 
enostavnih pravil, ki omogočajo bolj usklajeno uporabo virov;

14. meni, da sta razvoj človeških virov in boljše širjenje informacij pogoj za uspešno porabo 
sredstev in natančno izvedbo različnih projektov;

15. meni, da je bistveno, da se usposobljenost delavcev prilagaja povpraševanju na trgu dela, 
programi vseživljenjskega učenja pa uskladijo s promocijo v prihodnost usmerjenih 
delovnih mest, ki imajo mesto v hitro razvijajoči se družbi, ki temelji na znanju;
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16. poudarja vlogo, ki jo ima Evropski sklad za regionalni razvoj za učinkovito uporabo 
Evropskega socialnega sklada, saj je odgovoren za vzpostavitev pogojev, kot sta ustrezna 
infrastruktura in zadostna dostopnost, brez katerih ni mogoče učinkovito vlagati v 
zaposlovanje;

17. priznava, da ima gospodarska kriza neenakomeren učinek na različna območja EU in na 
njene državljane; meni, da bo nova strategija uporabe skladov bolj učinkovita, če bo 
vključila regionalno in lokalno upravo, ki lahko opredelita strateške cilje glede na lokalne 
razmere, med drugim s strukturiranim dialogom z vsemi udeleženci, organizacijami, ki se 
zavzemajo za pravice spolov, socialnimi partnerji in nevladnimi organizacijami, pa tudi s 
finančnimi in bančnimi ustanovami; zahteva, naj pri oblikovanju političnih ciljev ostane 
dovolj manevrskega prostora za regionalne in lokalne potrebe;

18. meni, da je dejavno sodelovanje socialnih partnerjev prek stalnega socialnega in 
ozemeljskega dialoga bistveno za učinkovitejšo uporabo skladov;

19. poudarja, da zaradi gospodarske krize še bolj potrebno sprejeti ukrepe v sektorjih, ki jih 
pokriva Evropski socialni sklad, s katerimi bi spodbujali zlasti zaposlovanje, 
prekvalificiranje, socialno vključenost in zmanjšanje revščine;

20. poziva Komisijo, naj pripravi predlog reforme strukturnih skladov, da bi se postopki in 
pravila za njihovo uporabo poenostavili, da bi zagotovili, da koristijo tudi malim 
podjetjem, zlasti zato, ker del sredstev EU ni bil uporabljen, izboljšali sistem spremljanja 
in ocenjevanja ter povečali preglednost dodeljevanja sredstev in opaznost kohezijske 
politike EU; meni, da mora biti reforma za dosego teh ciljev osredotočena na prijaznost do 
uporabnikov, kamor spada tudi hitrejše posredovanje odobrenih sredstev končnim 
uporabnikom, da se slednji ne bi znašli v likvidnostnih težavah zaradi zadrževanja 
sredstev s strani držav članic;

21. poziva, naj se uvedejo pobude za spodbujanje uspešnih rezultatov in meni, da je treba 
sredstva namensko dodeljevati za jasne in merljive cilje v skladu z namenom 
posameznega cilja, kar bi omogočilo natančnejše ocenjevanje učinkovitosti;

22. zato zahteva, da se zaradi boljšega informiranja državljanov razvijejo sistemi "enotnih 
okenc", kjer bodo uslužbenci usmerjali, seznanjali in svetovali zainteresiranim osebam 
glede nadaljnjih korakov; poleg tega vztraja, naj bo ta poenostavitev opazna za državljane, 
njen namen pa zmanjšanje zahtevanih informacij na le nujno potrebne.
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