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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. pozdravlja strateško poročilo Komisije o izvajanju programov kohezijske politike, 
sofinanciranih iz strukturnih skladov (2007-2013) (KOM (2010) 110); vendar meni, da bi 
zaradi posledic svetovne gospodarske recesije poročilo Komisije moralo podati 
temeljitejšo in posodobljeno oceno učinka izbranih projektov z vidika ustvarjanja novih 
delovnih mest, zmanjševanja socialno-ekonomske neenakosti, krepitve socialne 
vključenosti in izboljšanja človeškega kapitala;

2. pozdravlja že dosežen napredek pri izvajanju projektov, pomembnih za smernico „več 
delovnih mest in boljša delovna mesta“; vendar močno priporoča, da mobilizacija sredstev 
za uresničitev cilja strategije Evropa 2020 o zmanjšanju revščine postane prednostna 
naloga;

3. poziva države članice, naj zmanjšajo prekomerne upravne stroške ter ovire, ki 
onemogočajo uresničevanje političnih ciljev glede dostopa do zaposlitve, boja proti 
revščini in razvoja znanj; priznava, da se je s povečanjem discipline pri namenski 
razporeditvi sredstev izboljšalo izvajanje programov;

4. poziva Komisijo, naj poveča učinkovitost Evropskega socialnega sklada (ESS) pri 
zagotavljanju priložnosti evropskim državljanom, da bi postali zaposljivi in prilagodljivi, 
ter pri ustvarjanju pogojev za trajnostno rast;

5. ob upoštevanju dejstva, da je ESS osnovno orodje v boju proti revščini, socialni 
izključenosti in brezposelnosti, poziva Komisijo, naj okrepi potencial, finančno 
avtonomijo in fleksibilnost ESS ter poenostavi postopke, spremljanje in nadzor;

6. poziva Komisijo, naj okrepi spremljanje napredka s krepitvijo široke uporabe ključnih 
kazalnikov v nacionalnih strateških poročilih; poudarja potrebo po razjasnitvi vseh 
dosežkov nacionalnih politik na področju ustvarjanja delovnih mest, spodbujanja enakih 
možnosti in socialne vključenosti vseh ranljivih skupin.


