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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 
teritorialnem razvoju in lahko veliko prispevajo k doseganju ciljev kohezijske politike;

2. meni, da je lahko teritorialni pristop učinkovit mehanizem za spodbujanje razvoja, 
zaposlovanja, izobraževanja in zmanjševanja revščine, ki so glavni cilji strategije 
Evropa 2020;

3. meni, da je vključevanje teritorialnega pristopa za Evropski socialni sklad (ESS) bistveno 
za izvajanje načela subsidiarnosti z upravljanjem na več ravneh, in poudarja, kako 
pomembno je zagotoviti primerno zmogljivost na lokalni in regionalni ravni;

4. ugotavlja, da obstajajo velike zaposlitvene in socialne razlike med posameznimi regijami 
in znotraj njih; meni, da je treba programe prilagoditi regionalnim in podregionalnim 
potrebam, in sodi, da mora ESS še naprej podpirati razvoj lokalnih pristopov na področju 
zaposlovanja in socialne vključenosti;

5. meni, da je pomembno, da pogodbe o partnerstvu in operativni programi zagotavljajo 
vseobsegajoče analize razlik med posameznimi ozemlji in njihovih razvojnih potreb ter 
celovite strategije, prilagojene specifičnim potrebam geografskih območij, ki sta jih 
brezposelnost in revščina najbolj prizadela, ali ciljnih skupin, ki so najbolj izpostavljene 
tveganju diskriminacije in socialne izključenosti, zlasti marginaliziranih skupnosti;

6. poziva države članice, naj pri pripravi pogodb o partnerstvu in operativnih programov 
zagotovijo odprt dialog z zainteresiranimi stranmi; meni, da je za učinkovito uporabo 
teritorialnega pristopa pri ukrepih, ki se financirajo iz ESS, bistveno vzpostaviti vzajemno 
zaupanje med zainteresiranimi stranmi.


