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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 pobude:

1. obžaluje, da Komisija ni upoštevala pozivov Parlamenta, ki je večkrat pozval k 
vzpostavitvi popolne demokratične legitimnosti evropskega semestra, začenši s 
spremembo letnega pregleda rasti v letne smernice za trajnostno rast, kar naj bi podala v 
taki obliki, da bo lahko Parlament predlagal spremembe in s tem zagotovil, da bo 
pregleden proces medinstitucionalnega odločanja privedel do skupno dogovorjenih 
smernic politike; Komisijo poziva, naj prihodnje letne preglede rasti predstavi bolj 
ambiciozno, in sicer s smernicami za rast, vključi pa naj tudi obsežnejše smernice za 
nacionalne, regionalne in lokalne organe; poudarja, da imajo nacionalni parlamenti ter 
regionalni in lokalni organi zelo omejen dostop do procesa evropskega semestra, čeprav je 
potrebna njihova udeležba in prispevek k izboljšanju možnosti za uresničitev ciljev 
strategije Evropa 2020;

2. je zelo zaskrbljen, ker se več let po začetku sistemske krize dolgoročna brezposelnost v 
EU še vedno povečuje, spremljajo pa jo zaskrbljujoče stopnje brezposelnosti mladih ter 
vedno večja tveganja revščine in socialne izključenosti, pri čemer ni obetov za takojšnje 
izboljšanje;

3. poziva Komisijo, države članice in regije, naj bo odločno ukrepanje za zmanjšanje 
brezposelnosti v EU njihova prednostna naloga;

4. poudarja, da bi morala Komisija bolj upoštevati posebne lokalne, regionalne in nacionalne 
trende in možne napake pri svojih napovedih, ki so temelj letnega pregleda rasti;

5. ugotavlja, da kohezijska politika kot ključno investicijsko orodje EU, ki ima pomembno 
vlogo pri izvajanju strategije Evropa 2020 in je ustrezno usmerjeno v lokalne, regionalne 
in nacionalne potrebe po naložbah, prispeva ne le k zmanjševanju neenakosti med 
regijami, temveč tudi k oživitvi gospodarstva držav članic in učinkovitemu doseganju 
trajnostne rasti ter ustvarjanju delovnih mest v državah članicah in Uniji kot celoti; 
ugotavlja, da je zato kohezijska politika eden od najboljših razpoložljivih instrumentov, ki 
bo prispeval k temu, da bo okrevanje vključevalo toliko novih delovnih mest, kot jih bo 
Komisija predvidela v letnem pregledu rasti za leto 2013; v zvezi s tem meni, da bi 
zmanjšanje sredstev, namenjenih kohezijski politiki, bistveno negativno vplivalo na 
uresničevanje ciljev strategije Evropa 2020, zato poudarja, da je treba v novem 
programskem obdobju tej politiki nameniti ustrezna proračunska sredstva, tj. vsaj toliko, 
kot je bilo dogovorjeno za sedanje programsko obdobje 2007–2013, ter da mora še naprej 
zajemati vse regije EU;

6. poziva Komisijo in države članice, naj zagotovijo, da bo imela regionalna politika še 
naprej pomembno vlogo pri razvoju nacionalnih programov v okviru evropskega semestra 
ter da bo predstavljala bistveno orodje za srednje- in dolgoročno doseganje opredeljenih 
ciljev glede socialnih politik in zaposlovanja;

7. poudarja, da so strukturni skladi in kohezijski sklad s svojim finančnim obsegom in 
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zastavljenimi cilji v času hude finančne stiske in zmanjšane posojilne zmožnosti 
zasebnega sektorja temeljni vzvod, ki državam članicam omogoča stimuliranje 
gospodarstva in doseganje ciljev iz strategije Evropa 2020 na področju rasti in 
zaposlovanja; v zvezi s tem poudarja, da bi morala biti kohezijska politika zaradi svoje 
ključne vloge pri razvoju nacionalnih programov v okviru evropskega semestra glavni 
poudarek letnega pregleda rasti in prispevati k letni razpravi o rasti in zaposlovanju v EU;

8. poziva Komisijo in Svet, naj se dogovorita o konkretnih ukrepih, ki bodo upoštevali 
posebnosti, izboljšali udeležbo in povečali vključenost nacionalnih, regionalnih in 
lokalnih organov, socialnih partnerjev ter civilne družbe v oblikovanje in izvajanje 
smernic za trajnostno politiko v okviru letnega pregleda rasti, da bi zagotovili boljše 
sprejemanje in uresničevanje ciljev strategije Evropa 2020; poudarja, da se zaradi uporabe 
pristopa z upravljanjem na več ravneh ne bi smelo povečati upravno breme za končne 
upravičence;

9. meni, da mora kohezijska politika z možnostjo prilagajanja posebnim potrebam in 
razmeram na lokalni, regionalni in nacionalni ravni nujno prispevati k zmanjšanju 
notranjih konkurenčnih neskladij in strukturnih neravnovesij; v zvezi s tem pozdravlja 
pobudo Komisije za ponovno načrtovanje nedodeljenih sredstev iz strukturnega sklada v 
korist malih in srednjih podjetij, energetski učinkovitosti in zaposlovanju mladih, če je 
mogoče; želi biti redno obveščen o izvajanju te pobude na nacionalni ravni;

10. pozdravlja priznanje Komisije v letnem pregledu rasti za leto 2013, da je treba okrepiti 
upravne zmogljivosti, če želimo zagotoviti hitrejšo razdelitev doslej nedodeljenih sredstev 
iz strukturnih skladov; izpostavlja, da bi morala biti tovrstna prizadevanja osredotočena na 
organe na nacionalni, regionalni in lokalni ravni; poudarja, da lahko hitrejša dodelitev 
doslej nedodeljenih sredstev iz strukturnih skladov prispeva k povečanju likvidnosti trga;

11. se strinja s Komisijo, da lahko inovativni finančni instrumenti EU spodbudijo usmerjene 
naložbe, dosežejo multiplikacijski učinek proračuna EU in povečajo potencial EU za rast; 
v tej luči poziva Komisijo, naj državam članicam in regijam leta 2013 in v prihodnjem 
programskem obdobju (2014–2020) zagotovi podrobne informacije, dodatno pomoč in 
smernice v zvezi z večjo uporabo finančnih instrumentov v okviru kohezijske politike; 
poziva države članice, naj sledijo zgledu Komisije in tudi v svojih nacionalnih programih 
reform jasno navedejo, kako nameravajo uporabiti sredstva iz strukturnih skladov 
uporabiti za spodbujanje prednostnih nalog v zvezi s povečanjem rasti in zaposlovanjem s 
pomočjo finančnih instrumentov;

12. poziva Komisijo in države članice, naj odpravijo nizko udeležbo prikrajšanih skupin na 
trgu dela, tudi pripadnikov manjšin (npr. Romov), oseb, ki prihajajo iz najrevnejših 
mikroregij, in invalidov;

13. priznava pomembnost večje posojilne zmogljivosti EIB in priporoča, da se ta uskladi s 
prednostnimi nalogami EU, usmerjenimi v odpravljanje razlik med regijami; poziva 
Komisijo, naj države članice pozove, da del dodeljenih sredstev iz strukturnih skladov 
uporabijo za prevzem dela tveganj iz posojil EIB ter zagotavljanje garancij za posojila 
malim in srednjim podjetjem ter mikropodjetjem, s čimer bi spodbudili gospodarsko 
dejavnost v vseh sektorjih in regijah, zagotovili dodatne zaposlitvene priložnosti ter 
odpravili nezadosten dostop do kreditov, ki ovira poslovanje malih in srednjih podjetij;
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14. ugotavlja, da demografske spremembe vidno vplivajo na zagotavljanje socialne 
infrastrukture, kar je resen izziv za vse generacije v EU; glede tega poudarja, da bi morala 
Komisija v svojem pregledu več pozornosti nameniti vlogi kohezijskih politik pri 
soočanju z demografskimi izzivi;

15. poziva države članice, naj prek aktivne politike trga dela v celoti izkoristijo strukturne 
sklade za povečanje zaposljivosti vseh starostnih skupin, da bi tako omogočile daljše 
delovno življenje in učinkovit boj proti strukturni in dolgoročni brezposelnosti; v zvezi s 
tem poudarja, da bi bilo treba zagotoviti zadostne naložbe tako v finančno pomoč kot tudi 
usposabljanje za nacionalne in regionalne uprave, s čimer bi povečali njihove spretnosti in 
zmogljivosti ter poznavanje predpisov o strukturnih skladih in kohezijskem skladu; meni, 
da bi morala Komisija nujno predlagati evropsko jamstvo za mlade in tako resnično 
izboljšati položaj mladih, ki niso zaposleni ter se ne izobražujejo in usposabljajo, ter tesno 
sodelovati z državami članicami, da bi del nedodeljenih sredstev strukturnih skladov 
namenile za boj proti brezposelnosti med mladimi, pri čemer je treba pozornost posvetiti 
tudi mladim na podeželju, in sicer s poudarkom na njihovih podjetniških priložnostih, da 
bi preprečili depopulacijo.
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