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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 peto poročilo Komisije o ekonomski, socialni in teritorialni koheziji, ki 
predlaga prihodnjo usmeritev politike na tem področju, zlasti njeno povezavo s strategijo 
Evropa 2020 znotraj skupnega strateškega okvira, v katerem bi se cilji Evrope 2020 
preoblikovali v prednostne naložbe;

2. odobrava namen, da se razvijejo nove makroregionalne strategije, ter zahteva, da se 
sprejmejo ukrepi za prepoznavanje in premagovanje regionalnih razlik, na primer na 
področju dostopa do zaposlitve in izobraževanja;

3. vztraja, da Evropski socialni sklad nudi bistveno pomoč na področju politike trga dela in 
igra pomembno vlogo pri krepitvi socialne vključenosti;

4. zahteva, da se učinkovitost Evropskega socialnega sklada okrepi z dejavnostmi, ki bodo 
bolj usmerjene v rezultate, zato meni, da je potrebna predhodna opredelitev ciljev ter 
jasnih in merljivih kazalnikov rezultatov;

5. poziva Komisijo, naj poskrbi, da bodo posegi Evropskega socialnega sklada vidnejši, da 
bo sklad dostopnejši in bo lahko bolje podpiral vključevanje na trg dela, zlasti z 
izvajanjem vseživljenjskega učenja, ki bo namenjeno prilagajanju znanj in izkušenj 
zaposlenih potrebam trga dela;

6. meni, da je treba doseči boljšo usklajenost med različnimi strukturnimi skladi, zlasti je 
treba izboljšati sinergije med Evropskim socialnim skladom in Evropskim skladom za 
regionalni razvoj;

7. poudarja, da je treba posebno pozornost nameniti razvoju inovacij in zmožnosti 
oblikovanja projektov za mala in srednja podjetja, ki so glavni ustvarjalci delovnih mest;

8. zahteva, da Komisija in države članice poenostavijo postopke in zmanjšajo prekomerne 
upravne obremenitve ter druge ovire za dosego ciljev Evropske unije na področju rasti in 
ustvarjanja delovnih mest.


