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POBUDE

Odbor za regionalni razvoj poziva Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve kot pristojni 
odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje predloge:

1. meni, da ima kohezijska politika EU odločilno vlogo pri razvijanju zaposlitvenih možnosti 
trajnostnega gospodarstva, saj pomaga pri odpravljanju regionalnih razlik in spodbuja 
gospodarstvo, da bi se doseglo polno zaposlenost; poudarja vlogo, ki jo bosta imeli 
regionalna in lokalna raven pri spodbujanju trajnostnega gospodarstva, in da bi morale 
regije uporabljati evropske strukturne sklade in kohezijski sklad za pobude, s katerimi bi 
ustvarjali nova, trajnostna in trajna delovna mesta;  poudarja, da je pomembno, da države 
članice uporabljajo Evropski socialni sklad za naložbe v znanje, zaposlovanje, 
usposabljanje in prekvalificiranje, da bi prek nacionalnih, regionalnih in lokalnih 
projektov ustvarili nova in boljša delovna mesta; meni, da so lahko tudi strokovne 
izkušnje starejših prispevek k tem pobudam, saj starejše osebe predstavljajo vse večji 
delež prebivalstva EU; priporoča, naj imajo  regionalni in lokalni organi ustrezne in stalne 
stike s poslovnim okoljem, organizacijami delodajalcev, sindikati in nevladnimi 
organizacijami, da bi lahko srednje- in dolgoročno predvideli potrebe na trgu dela;

2. v zvezi s tem poudarja pomen zamisli o celostnem razvoju mest in da bi trajnostna 
preureditev prikrajšanih mestnih četrti lahko postala vzorčen primer; meni, da je pogoj za 
to jasen politični okvir, kamor sodi tudi nadaljnje spodbujanje urbanih razsežnosti v 
strukturnih skladih; 

3. poudarja, da je glede na sedanjo gospodarsko krizo in vprašanje podnebnih sprememb 
izredno pomembno podpirati razvoj okolju prijaznega gospodarstva; opozarja, da imajo 
lokalne in regionalne oblasti pomembno vlogo pri preusmeritvi k večji trajnosti, zlasti 
zaradi njune zmožnosti spodbujanja povezav med centri za izobraževanje, usposabljanje 
in raziskave ter malimi in srednjimi podjetji; poudarja, da je za ta namen kohezijska 
politika EU glavno orodje, ki lahko pripomore tako k boju proti podnebnim spremembam 
s preudarno energetsko politiko kot k odpiranju novih možnosti zaposlitve za državljane; 

4. opozarja, da podnebne spremembe v Evropi različno vplivajo na regije, da so glede na 
študijo Komisije1 regije južne in vzhodne Evrope, kjer živi več kot tretjina prebivalstva 
EU, najbolj izpostavljene posledicam podnebnih sprememb, da so najbolj prizadete 
najšibkejše skupine prebivalstva in da bi to lahko privedlo do še večjih regionalnih in 
socialnih neravnovesij;

5. priznava pomembno vlogo regionalnih in lokalnih oblasti pri izobraževanju, ki je temelj 
za pridobivanje nadaljnjih znanj, usmerjenih v prihodnost, tudi vseživljenjskega 
izobraževanja in prekvalificiranja; meni, da so za določanje okvirnih pogojev za 
izobraževanje in nadaljnje usposabljanje mladih, tudi tistih, ki so opustili šolanje, ne da bi 
pridobili kakršno koli izobrazbo, v mnogih državah pristojni regionalni in lokalni organi; 

                                               
1 Delovni dokument Komisije z naslovom „Regije 2020: regije, ki so najbolj izpostavljene podnebnim 
spremembam, so na jugu in vzhodu Evrope“, november 2008. Na voljo je na naslovu:
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/working/regions2020/pdf/regions2020_en.pdf
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zato spodbuja regije, naj zlasti v prikrajšanih mestnih četrtih in regijah uporabljajo 
strukturne sklade za izobraževalno infrastrukturo in s temi spodbudami omogočijo 
celostno in obpirno šolsko izobraževanje; opozarja na pomembne možnosti (za 
izobraževanje), ki jih omogoča povezovanje javnih organov ter podjetij in združenj, za 
ustvarjanje trajnostnih delovnih mest na področju javnega mestnega prevoza, mobilnosti v 
mestih, izobraževanja, raziskav in razvoja s poudarkom na enakih možnostih;

6. poudarja pomen Evropskega sklada za regionalni razvoj za regionalno oblikovanje 
grozdov s povezovanjem raziskav, inovacij in infrastrukture na lokalni ravni v okviru 
novih tehnologij, na primer pri obnovljivih virih energije in energetski učinkovitosti; 
poleg tega poudarja, da so zlasti na mestnih območjih regionalni in lokalni organi v 
najboljšem položaju in imajo največ možnosti za ustvarjanje pogojev, potrebnih za razvoj 
grozdov inovativnih podjetij; opozarja, da bi lahko takšno povezovanje v grozde bistveno 
spodbudilo lokalni gospodarski razvoj in omogočilo ustvarjanje novih delovnih mest v 
regiji; 

7. se zaveda dejstva, da so EU ter nacionalne in regionalne sheme financiranja še vedno zelo 
neusklajene, zato poudarja, da je treba programe bolje usklajevati na več ravneh ter bolj 
podpreti večjo sinergijo med različnimi skupnimi politikami z uporabo sredstev 
strukturnih skladov, sredstev za kmetijstvo in razvoj podeželja, okvirnega programa za 
raziskave ter okvirnega programa za konkurenčnost in inovacije, če naj se dosežejo cilji 
strategije Evropa 2020;

8. poudarja dodano vrednost ideje o vseživljenjskem učenju ter poziva države članice, naj 
temeljito opredelijo lokalne možnosti, da bi pripravile potrebam prilagojeno 
usposabljanje, uskladile razpoložljive vire z dejanskimi potrebami ter povrnile ugled 
srednješolskemu poklicnemu izobraževanju, tako da bi določile visoke izobraževalne 
standarde, zlasti v regijah, kjer je zaradi lokalnih možnosti in tradicionalnih delovnih 
področij treba v celoti razviti posebne veščine in znanja; poziva Komisijo, naj državam 
članicam zagotovi zadostno tehnično podporo pri opredeljevanju lokalnih potreb, ter 
ugotavlja, da bi lahko visokokakovostne poklicne srednje šole prispevale k manjši 
brezposelnosti maturantov ter omogočile trajnostno zaposlitev;

9. opozarja na osrednjo vlogo malih in srednjih podjetij pri spodbujanju inovacij v Evropi; 
spodbuja zasebni in javni sektor, naj uporabita Evropski socialni sklad kot sredstvo za 
spodbujanje podjetniškega odnosa in znanj med mladimi ter za poklicno svetovanje vsem, 
ki se soočajo z brezposelnostjo;

10. v skladu s pogodbami poudarja pomen geografske mobilnosti delojemalcev; priznava, da 
povečanje mobilnosti z dobrim mestnim prometom izboljšuje dostop do možnosti 
zaposlitve in da je posledica multiplikativni učinek, ki je zlasti pomemben v obmejnih 
regijah z visoko ravnijo brezposelnosti; zato spodbuja regije, lokalne in regionalne uprave, 
organe in nevladne organizacije na obmejnih območjih, naj uporabijo sredstva iz 
strukturnih skladov za infrastrukturne ukrepe, ki se izvajajo v okviru programov 
nacionalnega in medregionalnega sodelovanja, obenem pa naj uporabijo Evropski socialni 
sklad za pridobivanje boljših možnosti za izobrazbo in zaposlitev mladih na podeželju;

11. poudarja pomen ukrepov za spodbujanje rasti in zaposlovanja na podeželju, da bi 
preprečili odseljevanje prebivalstva s teh območij;
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12. poziva pristojne organe držav članic in Komisijo, naj bolje skrbijo za trajnost 
sofinanciranih ukrepov, kot je predvideno v Uredbi Sveta št. 1083/2006 z dne 11. julija 
2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem 
skladu in Kohezijskem skladu1; poziva pristojne organe, naj zagotovijo, da ostanejo 
sredstva iz strukturnih skladov dolgoročno vezana in da se sredstva zagotovijo šele, ko se 
zagotovi trajnost projektov, kot določa člen 57 te uredbe; poziva pristojne organe, naj 
preprečijo prekupčevanje s subvencijami tako, da uvedejo ustrezen mehanizem 
kaznovanja;

13. ponavlja svojo podporo pilotnemu projektu „Erasmus za lokalne in regionalne poslance“, 
ki lahko občinam in regijam pomaga pri izmenjavi modelov najboljše prakse in ima lahko 
multiplikativni učinek na področju politike trga dela; poudarja, da je treba določiti 
izvedbene elemente projekta ter tesno sodelovati z Odborom regij in organizacijami 
predstavnicami mrež regij; poziva Komisijo, naj pospeši postopek za izvajanje tega 
pilotnega projekta; poziva Komisijo, naj za ta namen izoblikuje idejo za ustanovitev 
lokalne akademije;

14. priporoča, naj regionalni organi sprejmejo razvojne strategije v skladu s cilji strategije EU 
2020, da bi ustvarili nova delovna mesta v trajnostnem gospodarstvu.

                                               
1 UL L 210, 31.7.2006, str. 25.
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