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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 lahko v času vedno večjega povpraševanja po socialnih storitvah finančni 
pritisk na regionalne in lokalne oblasti, ki je posledica finančnih omejitev, negativno 
vpliva na socialno kohezijo in zaposlovanje, kar bi preprečilo doseganje ciljev strategije 
Evropa 2020;

2. pozdravlja poenostavitev postopkov in večjo dostopnost Evropskega socialnega sklada, 
kar omogoča boljše in hitrejše odzivanje na izzive trenutnih gospodarskih razmer;

3. izpostavlja posebno vlogo, ki jo ima Evropski socialni sklad pri izvajanju strategije 
Evropa 2020, zlasti s tem, ko prispeva k visokim stopnjam zaposlenosti, produktivnosti in 
socialne kohezije;

4. poziva k znižanju splošne stopnje neporavnanih obveznosti, ki resno ogroža učinkovito 
rabo sredstev kohezijske politike in torej ovira njihov potencial za ustvarjanje novih 
delovnih mest; 

5. poudarja, da je kohezijska politika pomemben dejavnik, ki spodbuja javna in zasebna 
vlaganja, s čimer prispeva h gospodarski rasti v Uniji kot celoti in ne le v regijah, ki imajo 
od nje neposredno korist; 

6. poudarja, da bi moralo biti gospodarsko upravljanje EU dovolj prožno, da bi omogočalo 
naložbe za spodbujanje rasti in ustvarjanje novih delovnih mest, ki jih podpira kohezijska 
politika; 

7. poudarja, da je treba povečati udeležbo lokalnih in regionalnih oblasti v načrtovanju, 
izvajanju, spremljanju in ocenjevanju skladov, kar bi zagotovilo boljšo povezavo med 
strategijami EU ter nacionalnimi in regionalnimi strategijami; 

8. poziva k nadaljnji poenostavitvi pravil in večji prožnosti pri načrtovanju strukturnih 
skladov in upravljanju z njimi, kar bi omogočilo tako boljše izvajanje projektov kot tudi 
hitrejše in ustreznejše odzivanje na socialne izzive in grožnje. 


