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POBUDE

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve poziva Odbor za proračun kot pristojni odbor, da v 
svoje poročilo vključi naslednje pobude:

Priporočila

1) opozarja, da mora kohezijska politika prispevati k zmanjšanju makroekonomskih 
neravnovesij v EU in h gospodarski ter socialni konvergenci ob upoštevanju ciljev 
strategije Evropa 2020;

2) meni, da pregled kohezijske politike, zlasti na socialni ravni, in vpliv krize narekujejo 
oblikovanje naslednjega proračunskega načrtovanja z zadostno prožnostjo (na primer 
glede ponovnega načrtovanja), da bi EU omogočili izvajanje proticiklične politike;

3) vztraja, da novi večletni finančni okvir koristi zadostna finančna sredstva, da bi EU 
omogočil doseganje visoko zastavljenih ciljev iz strategije Evropa 2020, od katerih trije 
od petih ciljev potrebujejo stalne naložbe v "človeški kapital";

4) poudarja, da mora večletni finančni okvir zaradi trenutne gospodarske in socialne krize 
podpirati in spodbujati naložbe za oživitev gospodarskih dejavnosti, vendar predvsem 
dokazati svojo dodano vrednost v boju proti strukturnim izzivom, zlasti z brezposelnostjo 
in revščino, s katerima se soočajo države članice;

5) vztraja, da bi novi okvir in novi finančni instrumenti na novo vzpostavili zaupanje 
državljanov v evropski projekt, ob upoštevanju člena 9 Pogodbe o horizontalni socialni 
klavzuli, da bi tako zagotovili visoko raven zaposlenosti in primerno socialno zaščito, 
spopadanje s socialno izključenostjo kot tudi spodbujanje visoke ravni izobrazbe, 
usposabljanja in varovanja zdravja;

6) vztraja, da je treba najmanj 25 % finančnih sredstev, predvidenih za strukturne sklade, 
dodeliti Evropskemu socialnemu skladu, da se spodbudijo socialne naložbe;

7) predlaga, da bi odobritve za prevzem obveznosti držav članic, ki so več kot dve leti ostale 
neporabljene, na novo dodelili drugim programom in/ali ukrepom EU;

8) poudarja pomen krepitve upravne zmogljivosti organov, pristojnih za izvajanje kohezijske 
politike, da bi izboljšali upravljanje strukturnih skladov in tako vplivali na sposobnost 
upravljanja javnih organov; podpira predlog, ki ga je v ta namen pripravila Komisija;

9) pozdravlja predlog Komisije, da se najmanj 20 % sredstev Evropskega socialnega sklada 
dodeli za spodbujanje socialne vključenosti in boj proti revščini;

10) je prepričan, da so sankcije, ki so povezane z makroekonomskim pogojevanjem in so bile 
prelagane v okviru strukturnih skladov, v nasprotju s temeljnim načelom solidarnosti EU; 
zahteva, da se makroekonomsko pogojevanje odpravi;

11) je prepričan, da ima Program Evropske unije za socialne spremembe in inovacije bistveno 
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vlogo pri podpiranju razvoja in usklajevanja socialnih politik na evropski ravni, da se 
omogoči dostop do mikrokreditov in se spodbudi mobilnost zaposlenih na čezmejni ravni; 
glede izzivov ustvarjanja delovnih mest in spopadanja z brezposelnostjo in revščino 
vztraja, da je treba finančna sredstva programa v skladu z resolucijo Evropskega 
parlamenta z dne 8. junija 2011 o novem večletnem finančnem okviru za konkurenčno, 
trajnostno in vključujočo Evropo povečati za 5 %;

12) zahteva, da je treba dramatične razmere mladih na trgu dela upoštevati pri večletnem 
finančnem načrtovanju; zato predlaga, da bi v Programu Evropske unije za socialne 
spremembe in inovacije vzpostavili oddelek "Pobude za mlade" z lastnimi finančnimi 
sredstvi v višini 150 milijonov EUR;

13) opozarja na pomembno vlogo Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v boju proti 
usodnim posledicam globalizacije in prestrukturiranja industrije; poudarja, da je treba 
Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji po letu 2014 nadaljevati in ga nadgraditi kot 
instrument dostopne prilagodljivosti po enakih pogojih za vse kategorije delavcev, ki so 
jih prizadele posledice strukturnih sprememb, povezanih z globalizacijo oziroma 
nepričakovano krizo;

14) vztraja, naj pomoč v hrani za najbolj ogrožene še naprej podpira razmere revnih v Evropi; 
Komisijo opozarja na njeno zavezo za pravočasno predložitev zakonodajnega predloga 
glede tega, da bi tako zagotovili nadaljevanje programa po letu 2014 na novi pravni 
podlagi in s samostojnimi finančnimi sredstvi (poleg 20 % sredstev iz Evropskega 
socialnega sklada, predvidenih za spodbujanje socialne vključenosti in spopadanje z 
revščino);

15) poudarja pomen partnerskih pogodb in potrebo po učinkovitem zastopanju in sodelovanju 
evropskih poslancev/poslank v nadzornih odborih;

16) opozarja na pomen tesnega sodelovanja socialnih partnerjev pri izvajanju programov, ki 
se financirajo za zagotavljanje optimalnega izvrševanja proračuna kohezijske politike;

17) opozarja, da morajo politične odločitve temeljiti na objektivnih, poglobljenih in 
zanesljivih podatkih ter analizah; poudarja potrebo po zadostnem financiranju agencij EU, 
da se jim omogoči izvajanje njihovih nalog in odzivanje na potrebe institucij, od katerih so 
odvisne.

Dopolnitve

Dopolnitev 1

Predlog osnutka medinstitucionalnega sporazuma med Evropskim parlamentom, 
Svetom in Komisijo o sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem 
poslovodenju
Točka 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Dopolnitev

13. Evropski sklad za prilagoditev 13. Evropski sklad za prilagoditev 
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globalizaciji je namenjen zagotavljanju 
dodatne podpore delavcem, ki so jih 
prizadele posledice velikih strukturnih 
sprememb v svetovnih trgovinskih tokovih, 
da se jim pomaga pri njihovi ponovni 
vključitvi na trg dela, pa tudi kmetom, ki 
so jih prizadeli učinki globalizacije.

globalizaciji je namenjen zagotavljanju 
dodatne podpore delavcem, ki so jih 
prizadele posledice velikih strukturnih 
sprememb v svetovnih trgovinskih tokovih 
zaradi globalizacije, oziroma ki so jih 
prizadele posledice resnih motenj, 
nastalih zaradi nepričakovane krize, da se 
jim pomaga pri njihovi ponovni vključitvi 
na trg dela.

Or. en


