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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 sta socialna in ozemeljska kohezija temeljni načeli za oblikovanje vseh 
politik in ukrepov EU, kot je opredeljeno v členu 7. Pogodbe o delovanju EU, in da mora 
njuno izvajanje vključevati predpostavke iz člena 9. te pogodbe;

2. meni, da mora biti cilj kohezijskih politik trajnostna ozemeljsko in socialno enakomerno 
razporejena gospodarska rast ter ustvarjanje delovnih mest in izvajanje evropskega 
socialnega modela, ki je kohezijski in konkurenčni element evropskega gospodarstva;

3. meni, da je kohezijska politika eden od stebrov ekonomske politike in dolgoročne 
investicijske strategije Evropske unije;

4. je prepričan, da bi morale težave, ki jih prinaša gospodarska kriza, pripraviti Komisijo, da 
bo nemudoma pripravila predlog reforme strukturnih skladov, ki bo ambiciozna in skladna 
s cilji iz strategije EU2020 in ki bo med drugim upoštevala mnenja Evropskega 
parlamenta iz resolucije A7-0267/2010;

5. meni, morajo biti kohezijske in ozemeljske politike EU tesno povezane znotraj novega 
okvira, ki bo opredelil močne sinergije med politikami EU in vsemi strukturnimi skladi, 
da bi bila strategija EU2020 uspešna; poudarja, da je evropski socialni sklad edini in 
namenski instrument za trg dela in vključevanje v družbo ter da ga je zato treba okrepiti;

6. meni, da se mora Evropski socialni sklad, da bi bil učinkovit, osredotočiti na naložbe v 
znanje, dejavnosti vseživljenjskega učenja in strokovne prekvalifikacije, na dobro 
delovanje trga dela in na socialne pogoje, s čimer bi se spodbujale zaposljivost, 
učinkovitost, rast in zaposlenost v Evropi;

7. poziva Komisijo, naj v prihodnji zasnovi strukturnih skladov poveča prispevek 
Evropskega socialnega sklada; meni, da je koristno, da se Evropski socialni sklad vključi 
v uredbo in temeljni strateški okvir, ki bo zastavil osnovne določbe o kohezijskih skladih, 
ob tem pa bo ohranil svoja pravila, delovanje in financiranje;

8. priznava, da ima 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 bosta lahko opredelili strateške cilje glede na ozemeljske 
posebnosti in s strukturiranim dialogom z vsemi udeleženci;

9. poziva Komisijo, naj pripravi reformo strukturnih skladov, da bi se postopki in način 
uporabe poenostavili, nadzorni sistem in preglednost dodelitve sredstev pa izboljšala, 
zaradi česar bodo kohezijske politike EU bolj vidne.


