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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 v času krize, zaradi katere narašča povpraševanje po kakovostnih socialnih 
storitvah, pritisk na regionalne in lokalne oblasti, ki je posledica finančnih omejitev, 
negativno vpliva na socialno kohezijo, izobraževanje in trajnostno zaposlovanje; poudarja, 
da se regionalne in lokalne oblasti srečujejo z ovirami v boju proti težavam, kot so 
revščina in socialna izključenost, s tem pa tudi pri doseganju ciljev strategije Evropa 
2020;

2. izpostavlja posebno vlogo, ki jo ima Evropski socialni sklad pri podpiranju socialnih 
naložb in izvajanju strategije Evropa 2020, zlasti s tem, ko prispeva k visokim stopnjam 
trajnostne zaposlenosti in produktivnosti ter ko se hkrati učinkovito bori proti revščini in 
socialni izključenosti ter povečuje socialno kohezijo;

3. pozdravlja poenostavitev postopkov v zvezi z izvajanjem Evropskega socialnega sklada in 
njegovo večjo dostopnost, zlasti za manjše projekte na lokalni ravni, kar omogoča boljše 
in hitrejše odzivanje na izzive trenutnih gospodarskih in socialnih razmer ter širše 
sodelovanje upravičenih organizacij pri izvajanju naložb; glede tega poudarja pomen 
novega instrumenta za lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost, ki bi akcijskim skupinam na 
lokalni ravni omogočil razvijanje in izvajanje lokalnih strategij zaposlovanja; poziva 
države članice, naj zagotovijo take priložnosti v okviru tekočega procesa načrtovanja 
programov, da bi izkoristili velik potencial za inovacije, ki ga imajo lokalne akcijske 
skupine;

4. meni, da bi morala poraba kohezijskih sredstev nuditi primerno stopnjo prožnosti, ki bi 
državam članicah omogočila, da obravnavajo lastna specifična ozka grla v povezavi s 
politikami, da bi dosegle cilje EU 2020;

5. poudarja, da je pomembno prilagoditi se trenutnim proračunskim omejitvam v Evropi in 
hkrati še naprej vlagati v prihodnost; opominja države članice, da izziv ni trošiti več, 
ampak učinkoviteje;

6. poudarja, da ob koncu leta 2012 ni bilo moč izplačati zahtevkov za plačila iz Evropskega 
socialnega sklada v višini 4,2 milijarde EUR, ki se zdaj plačujejo iz sredstev za leto 2013; 
poudarja negativen učinek, ki ga ima takšno odlaganje pri izvajanju na finančni položaj 
lokalnih in regionalnih oblasti in upravičencev; poudarja tudi, da je od skupnih 
11,2 milijarde EUR, predvidenih v spremembi proračuna št. 2/2013, Evropskemu 
socialnemu skladu namenjenih 3,253 milijarde EUR, in da bi bilo treba to spremembo 
proračuna izplačati v celoti, morda v dveh obrokih; poziva Svet, naj se politično zaveže, 
da bodo vse v letu 2013 zapadle pravne obveznosti plačane do konca tega leta;

7. poziva k znižanju splošne stopnje neporavnanih obveznosti, ki resno ogroža učinkovito 
rabo sredstev kohezijske politike in ovira prihodnje naložbe v rast in zaposlovanje; poziva 
države članice, naj podprejo regionalne in lokalne oblasti pri najboljši možni uporabi 
razpoložljivih sredstev iz kohezijskih in strukturnih skladov, in sicer s preudarnim 
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načrtovanjem projektov in vlog, ter pri zagotavljanju ustrezne podpore za sofinanciranje;

8. poudarja, da je kohezijska politika pomemben dejavnik, ki spodbuja javna in zasebna 
vlaganja ter ponuja obet razvoja dobrega upravljanja in sodelovanja javnosti na vseh 
ravneh, s čimer hkrati prispeva h gospodarski rasti, zaposlovanju, trajnostnemu razvoju in 
socialni koheziji v Uniji kot celoti in v regijah, ki imajo od nje neposredno korist, s tem pa 
zagotavlja solidarnost med evropskimi državljani in regijami; poziva države članice, naj 
zagotovijo, da bodo lokalni subjekti tudi v času krize prejeli dovolj finančnih sredstev, da 
bodo lahko izkoristili strukturne sklade;

9. odločno podpira premik pri prednostnih proračunskih nalogah, tako da bodo države 
članice vlagale v dolgoročno rast, vključno z naložbami v mikro-, mala in srednja 
podjetja, ki imajo lahko pomembno vlogo pri večanju konkurenčnosti držav članic; 

10. poudarja, da je lokalno gospodarstvo ključni dejavnik za okrevanje skupnosti, kar je v 
sedanjih kriznih razmerah velikega pomena; v tem okviru poudarja gospodarske in 
socialne učinke socialnega gospodarstva pri izboljševanju socialne kohezije na lokalni 
ravni; poziva države članice, naj socialnemu gospodarstvu zagotovijo možnosti 
financiranja iz strukturnih skladov za obdobje 2014–2020;

11. poudarja vlogo, ki jo lahko imajo lokalne in regionalne oblasti pri krepitvi trajnostne rasti 
in ustvarjanju delovnih mest, obnovi družbenega tkiva in spodbujanju obnovljivih virov 
energije, inteligentnih omrežij in trajnostne mobilnosti;

12. poudarja, da bi moralo biti gospodarsko upravljanje EU dovolj prožno, da bi omogočalo 
naložbe za spodbujanje rasti in ustvarjanje novih delovnih mest, ki jih podpira kohezijska 
politika, če države članice zaradi tega ne bi presegle stopenj zadolženosti in primanjkljaja, 
dogovorjenih v prenovljenem Paktu za stabilnost in rast;

13. poudarja, da je treba povečati udeležbo lokalnih in regionalnih oblasti in, če je primerno, 
socialnih in drugih ustreznih partnerjev v načrtovanju, izvajanju, spremljanju in 
ocenjevanju strukturnih skladov, kar bi zagotovilo boljšo povezavo med strategijami EU 
ter nacionalnimi in regionalnimi strategijami; spodbuja lokalne in regionalne oblasti, naj, 
kadar koli je mogoče, razvijajo sodelovanje civilne družbe, da zagotovijo, da bodo 
projekti prejeli potrebno podporo in finančna sredstva za doseganje ciljev;

14. poziva k večji preglednosti pri uporabi sredstev in boljši komunikaciji, kar bo omogočilo 
splošnejšo samoodgovornost, vrednotenje in nadzor uporabe sredstev;

15. poziva k nadaljnji poenostavitvi pravil ter večji prožnosti in preglednosti pri načrtovanju 
in upravljanju strukturnih skladov, kar bi omogočilo tako boljše izvajanje projektov kot 
tudi hitrejše in ustreznejše odzivanje na socialne izzive in grožnje;

16. poudarja pa, da ni neposredne povezave med uspešnostjo regionalne politike in 
makroekonomsko uspešnostjo države članice ter da regij ne bi smeli kaznovati za neuspeh 
nacionalne ravni pri spoštovanju postopkov, povezanih z gospodarskim upravljanjem; 
meni, da lahko nalaganje dodatnih kazni še poslabša težave tistih držav članic, ki se že 
zdaj spopadajo z makroekonomskimi težavami, zato makroekonomske pogojenosti niso 
sprejemljive.
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