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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. poudarja, da imajo politike zaposlovanja in socialne politike pomembno vlogo pri 
trajnostnem in socialno uravnoteženem teritorialnem razvoju in lahko veliko prispevajo k 
zmanjševanju regionalnih razlik, povečanju blaginje vseh državljanov in zagotavljanju 
enakih možnosti za vse;

2. meni, da je lahko teritorialni pristop učinkovit mehanizem za izvajanje politik, ki 
spodbujajo ekonomsko, socialno in teritorialno kohezijo ter razvoj, trajnostno in dostojno 
zaposlovanje, izobraževanje, zmanjševanje revščine in socialno vključevanje, ki 
predstavljajo glavne cilje strategije Evropa 2020;

3. poudarja, da boj proti revščini vključuje boj proti izključenosti in da se morajo podeželske 
regije z nizko gostoto prebivalstva ali starajočim se prebivalstvom spopadati z 
nezadostnim zagotavljanjem zdravstvenih storitev, kar bi lahko do neke mere uravnotežili 
z zagotavljanjem boljšega dostopa do širokopasovnih tehnologij in spodbujanjem 
medicine na daljavo;

4. meni, da bi teritorialni pristop moral biti učinkovit mehanizem za podpiranje malih in 
srednjih podjetij pri ustvarjanju novih trajnostnih delovnih mest ter uvajanju ali razvijanju 
programov poklicnega usposabljanja; meni, da podjetništvo, ki zasleduje rast in 
zaposlovanje ter izkoriščanje potenciala, lahko preseže upravne teritorialne meje in poziva 
države članice, naj izboljšajo obstoječe pogoje za nove podjetnike, da bodo lahko bolje 
izkoristili svoj velik potencial za odpiranje novih trajnostnih delovnih mest;

5. meni, da je celovit teritorialni pristop za Evropski socialni sklad (ESS) in druge sklade EU 
bistven za izvajanje načela subsidiarnosti z upravljanjem na več ravneh; poudarja pomen 
zagotavljanja primerne zmogljivosti, vključenosti socialnih partnerjev in prevzemanja 
odgovornosti na lokalni, regionalni in mikroregionalni ravni, tako v mestih kot na 
podeželju, med drugim z usposabljanjem o postopkih načrtovanja, dodeljevanja sredstev 
in izvajanja dejavnosti v okviru kohezijske politike ter z boljšim dostopom do informacij o 
tem, kako je mogoče bolje izkoristiti sredstva EU za regionalni razvoj;

6. poudarja pomen ustvarjanja močnih sinergij med kohezijsko politiko in drugimi 
politikami EU, da bi zagotovili, da bo kohezijska politika učinkovita pri soočanju s 
trenutnimi izzivi na področju zaposlovanja in socialnih zadev;

7. poudarja pomen zagotavljanja pravičnega ravnotežja med potrebnimi preverjanji porabe 
sredstev in učinkovitostjo porabe teh sredstev pri oblikovanju in izvajanju kohezijske 
politike;

8. poudarja, da bi teritorialno sodelovanje in makroregionalne strategije lahko bili koristni 
instrumenti za opredeljevanje in odpravljanje razlik med regijami, na primer pri dostopu 
do izobraževanja in zaposlitev, ter za spodbujanje zbliževanja med evropskimi regijami;
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9. ugotavlja, da obstajajo velike zaposlitvene in socialne razlike med posameznimi regijami 
in znotraj njih, ki jih sedanji kazalniki ne morejo vedno pokazati; meni, da se je treba tam, 
kjer je revščina najbolj prisotna na mikroregionalni ravni, boriti proti njej na isti ravni; 
meni, da je treba programe prilagoditi regionalnim in podregionalnim potrebam in se 
osredotočiti na nekaj prednostnih nalog, ki odgovarjajo na specifične izzive; meni, da 
morajo ESS in drugi skladi EU veljati za glavno orodje za izpolnjevanje lokalnih potreb 
na področju zaposlovanja (zlasti mladih), dostopa do zdravstvenega varstva, socialne 
vključenosti in boja proti revščini; 

10. meni, da je za učinkovito odpravo socialnih in ekonomskih neenakosti pomembno, da se 
pri načrtovanju upošteva dopolnjujoča narava ukrepov, ki bi jih lahko razdelili na „trde“ 
(kot je ESRR, npr. infrastruktura) in „mehke“ (predvsem kot ESS, npr. usposabljanje); 
meni, da morajo ustrezni ukrepi v okviru zahtev po tematski osredotočenosti upoštevati 
take potrebe ter omogočati uporabo zadostnih dopolnilnih virov zlasti na področju 
izobraževanja in zdravstvene infrastrukture;

11. poziva Komisijo, naj opredeli postopke za dodelitev sredstev kohezijske politike za boj 
proti brezposelnosti in revščini med mladimi;

12. poudarja, da je za učinkovit odziv na številne težave na področju socialne izključenosti in 
revščine potreben prilagojen in diferenciran pristop, ki mora upoštevati specifične potrebe 
danih območij (kot so velemestna ali podeželska območja);

13. meni, da je bistveno, da kohezijska politika pokriva celotno ozemlje EU, in v skladu s tem 
podpira predlog Komisije o uvedbi kategorije regij v prehodu, kar bo omogočilo 
sorazmeren in usmerjen odziv na razmere v regijah, v katerih se BND povečuje, pa tudi v 
tistih, v katerih se BND zmanjšuje;

14. meni, da bi lahko bila prostovoljna mobilnost delavcev in mladih diplomantov v EU 
rešitev za odpravo pomanjkanja delovne sile na regionalnih in lokalnih trgih dela, ter 
spodbuja države članice in regije, naj učinkoviteje posegajo po tej mobilnosti za 
spodbujanje teritorialnega razvoja in kohezije;

15. meni, da je treba nujno usklajevati ukrepe, financirane iz ESS, na različnih ravneh politik, 
da bi omogočili učinkovit teritorialni pristop; zlasti meni, da je treba povezati 
izobraževalne storitve in zmogljivosti na lokalni ravni s potrebami na trgu dela;

16. meni, da je pomembno, da pogodbe o partnerstvu in operativni programi zagotavljajo 
vseobsegajoče analize razlik med socialnimi in zaposlitvenimi razmerami posameznih 
ozemelj in njihovih razvojnih potreb ter celovite strategije, ki vključujejo ustrezne sklade 
in ki so prilagojene specifičnim regionalnim in lokalnim potrebam geografskih območij, 
ki so jih brezposelnost, revščina in nezadostne zdravstvene storitve najbolj prizadele, ali 
potrebam ciljnih skupin, ki so najbolj izpostavljene tveganju diskriminacije in socialne 
izključenosti; poudarja, da bi v zvezi s tem morali posebno pozornost posvetiti 
marginaliziranim skupnostim;

17. meni, da je izrednega pomena, da se spodbuja izmenjava najboljših praks med državami 
članicami v okviru smiselnega in učinkovitega dolgoročnega načrtovanja teritorialnega 
razvoja ter ob spodbujanju dostojnih in trajnostnih delovnih mest, da bi preprečevali 
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revščino in brezposelnost ter se borili proti njima;

18. meni, da morajo biti operativni programi in projekti zasnovani in izvajani na ustrezni 
ravni ter da je treba posvetiti pozornost vlogi mest, funkcionalnih geografskih območij in 
območij, ki se soočajo s specifičnimi geografskimi ali demografskimi težavami;

19. opozarja, da si je treba prizadevati za zagotavljanje zaposlovanja in vključevanja na trg 
dela za tiste, ki so najbolj prikrajšani;

20. meni, da je institucionalna zmogljivost na različnih ravneh ukrepanja pomemben element 
za zagotavljanje uspešne uporabe teritorialnega pristopa;

21. poziva države članice, naj z uporabo načela partnerstva1 zagotovijo odprt dialog s 
posvetovanjem z zainteresiranimi stranmi in njihovim vključevanjem, na primer lokalnih 
organov, socialnih partnerjev in nevladnih organizacij, v okviru priprav pogodb o 
partnerstvu in celem spektru operativnih programov, zlasti na področjih, kot so okolje, 
socialna vključenost, enakost spolov in enake možnosti; meni, da je za učinkovito uporabo 
teritorialnega pristopa pri ukrepih, ki se financirajo iz ESS, bistveno vzpostaviti vzajemno 
zaupanje in sodelovanje med vsemi temi zainteresiranimi stranmi;

22. opozarja, da je treba spodbujati izvajanje platform za usklajevanje inovativnih projektov, 
ki prinašajo odlične rezultate na področju boja proti socialni izključenosti in boljšega 
dostopa do zdravstvenih storitev;

23. poziva Komisijo, naj predstavi načrt za omogočanje učinkovite uporabe ESS v tistih 
državah članicah, ki se soočajo z največjimi finančnimi težavami;

24. poziva države članice in Komisijo, naj oblikujejo ustrezna priporočila za krepitev 
političnega pristopa, ki temelji na rezultatih in dokumentiranih dokazih, da bi zagotovili 
učinkovitejše izvajanje kohezijske politike.

                                               
1 Delovni dokument služb Komisije o načelu partnerstva pri izvajanju skupnih strateških okvirnih skladov –
elementi za evropski kodeks ravnanja pri partnerstvu (SWD(2012)0106).
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