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POBUDE

Odbor za regionalni razvoj poziva Odbor za ekonomske in monetarne zadeve kot pristojni 
odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

Splošno ozadje

1. pozdravlja prizadevanja za okrepitev gospodarskega in proračunskega usklajevanja v 
evropskem semestru, ki omogoča vzporedno spremljanje nacionalnih proračunov in 
gospodarske politike skozi šest mesecev vsako leto; poudarja, da bi morala kohezijska 
politika postati osrednja točka letnega pregleda rasti, ki ga pripravlja Komisija; zato 
obžaluje, da v letnem pregledu rasti 2013 ni bila izkoriščena priložnost, da bi sprožili bolj 
pomenljivo razpravo o rasti in delovnih mestih v Evropski uniji, pri čemer bi temeljito 
pretresli zlasti smernice iz pregleda; meni, da so procesi ob evropskem semestru 2012 
pokazali potrebo, da mora Evropska unija doseči ekonomsko, socialno in teritorialno 
kohezijo med regijami in izboljšati makroekonomsko usklajevanje, okrepiti demokratično 
legitimnost in dobro upravljanje kohezijske politike pa tudi vseh politik, ki se usklajujejo 
na evropski ravni in katerih cilj je uresničevanje ciljev strategije Evropa 2020;

2. poudarja odločilno vlogo kohezijske politike, saj je osrednje orodje pri uresničevanju 
ciljev strategije Evropa 2020, pri ustvarjanju rasti in delovnih mest ter pri stabiliziranju 
realnega gospodarstva; meni, da je močna in dobro financirana kohezijska politika zaradi 
svojih dolgoročnih razvojnih programov, proračunske razsežnosti, decentraliziranega 
upravnega sistema in vključevanja prednostnih nalog EU za trajnostni razvoj uspešen in 
učinkovit instrument za izvajanje strategije Evropa 2020 ter preprečitev prihodnjih 
gospodarskih in finančnih kriz; poudarja, da gre pri kohezijski politiki za naložbeno 
politiko, zaradi česar bi morala podpirati trajnostno teritorialno, gospodarsko in socialno 
kohezijo v vseh regijah EU in pri tem ne izpustiti načela solidarnosti; tu poudarja, da je k 
doseganju ciljev strategije Evropa 2020 za pametno, trajnostno in vključujočo rast 
pomembno pritegniti vse regije in lokalne organe;

3. meni, da bo regionalna politika še naprej imela zelo pomembno vlogo pri razvoju 
nacionalnih programov v sklopu evropskega semestra, obenem pa bo odločilno orodje za 
uresničevanje zastavljenih srednje- in dolgoročnih ciljev; 

4. opozarja, da je kohezijska politika lahko uspešna le, če je podprta s trdnim in trajnim 
finančnim okvirom; poudarja, da se uporaba skladov, ki jih ureja uredba o splošnih 
določbah, ne more pogojevati s spoštovanjem pravil o makroekonomski pogojenosti, saj 
regionalni in lokalni organi niso odgovorni za nezmožnost svoje nacionalne vlade, da bi 
uravnotežila proračun;

5. poudarja, da bi mogla močna in dobro financirana kohezijska politika preprečiti prihodnje 
gospodarske in finančne krize v Evropi, predvsem pa bi zaščitila manj razvite regije;

6. poudarja, da se v kriznem času prožni instrumenti kohezijske politike hitro prilagajajo na 
spreminjajoče se potrebe in težje finančne razmere; opozarja, da so se nujni ukrepi, kot na 
primer predplačila ali višje stopnje sofinanciranja, združili z ukrepi dolgoročne politike za 
spodbujanje rasti in ustvarjanje delovnih mest; pri tem pozdravlja pobudo Komisije za 
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prerazporeditev neporabljenih sredstev strukturnih skladov, kjer je mogoče, v korist malih 
in srednjih podjetij, energetske učinkovitosti in zaposlovanja mladih;

7. poudarja, da je treba posodobiti javno upravo, saj je pomemben dejavnik pri izboljševanju 
absorpcijske stopnje strukturnih skladov v državah članicah; predlaga, da bi državam 
članicam omogočili pomoč strokovnjakov, če bi želele; želi spomniti, da bi lahko uporabo 
strukturnih skladov izboljšali tudi z zmanjšanjem odvečne birokracije;

Finančna in proračunska neravnovesja in tveganje recesije

8. ima pomisleke, da bodo v začetnih letih višje proračunske prilagoditve in usklajeni 
varčevalni ukrepi v evropskih gospodarstvih zavrli obete za rast v letu 2013; meni, da bi 
morale biti v središču prizadevanj držav članic naložbe za rast in ustvarjanje delovnih 
mest, varčevalne ukrepe pa bi bilo treba uvajati postopoma in na daljši rok; pozdravlja, da 
Komisija priznava, da lahko rast in socialno pravičnost hkrati dosežemo samo z 
diferenciranim pristopom javnofinančne konsolidacije za države članice;

9. meni, da bi bolj razpršena in uravnovešena konsolidacija javnih financ na nacionalni in 
podnacionalni ravni pripomogla k bolj vzdržnim javnim financam, večjemu zaupanju v 
trg, konkurenci in rasti ter boljšim priložnostim za zaposlovanje v evroobmočju ter vsej 
EU;

10. poziva države članice, naj v proračunu tako na strani odhodkov kot prihodkov dajo 
prednost politikam, ki spodbujajo rast, zlasti pri izobraževanju, raziskavah, inovacijah, 
infrastrukturi in energiji, ter zagotovijo učinkovitost teh odhodkov in prihodkov; poudarja, 
da bi bilo treba nameniti posebno pozornost povečanemu kritju in učinkovitosti zavodov 
za zaposlovanje in aktivnim politikam trga dela; 

11. poziva države članice, naj namenijo posebno pozornost vseživljenjskemu učenju in 
programom preusposabljanja, da bi preprečili pomanjkanje delovne sile na nekaterih 
področjih v prihodnjih desetletjih ;

Rast in delovna mesta

12. poudarja, da je treba zagotoviti skladnost v gospodarskih politikah držav članic in regij in 
skladnost med njimi, posebno pozornost pa bi bilo treba nameniti učinkom prelivanja v 
posameznih nacionalnih gospodarskih politikah; poziva države članice, naj zagotovijo 
doslednost različnih instrumentov gospodarske politike, še zlasti kar zadeva politiko, 
usmerjeno k ciljem strategije Evropa 2020 in krovnim ciljem, da bi pritegnili zanimanje 
vlagateljev in povrnili njihovo zaupanje ter tako zagotovili dolgoročno financiranje 
realnega gospodarstva; ker imajo številna podjetja in gospodinjstva le omejen dostop do 
finančnih sredstev, poziva, naj si Komisija v sodelovanju z državami članicami še naprej 
prizadeva za hitrejšo porabo še neporabljenih sredstev strukturnih skladov, spodbudi pa 
naj jih tudi k celoviti uporabi inovativnih instrumentov za delitev tveganja (na primer 
projektnih obveznic), da bi sprostile zasebno financiranje;

13. ima velike pomisleke, da brezposelnost v EU narašča še leta po izbruhu sistemske krize, 
obenem z dramatično visoko brezposelnostjo med mladimi ter vse večjo nevarnostjo 
revščine in socialne izključenosti, brez obetov, da bi se to moglo kmalu izboljšati;
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14. poziva Komisijo, države članice in regije, naj bodo njihova prednostna naloga odločni 
ukrepi v zvezi z ravnjo brezposelnosti v EU; 

15. poziva k odločnim ukrepom za povrnitev zaupanja v bančni sektor in spodbujanje naložb; 
opozarja, da je nezadosten dostop do financ še vedno ena izmed najpomembnejših ovir, ki 
onemogočajo, da bi mala in srednja podjetja našla zasebni kapital, potreben za dopolnitev 
sofinanciranja s sredstvi EU, in postala ponovno konkurenčna; poudarja, da lahko 
inovativni finančni instrumenti kohezijske politike in kapital Evropske investicijske banke 
družno spodbodejo naložbe, usmerjene k malim in srednjim podjetjem, in dopolnijo 
tradicionalna bančna posojila; priporoča, da bi nadalje raziskali možnosti za uporabo 
strukturnih skladov skupaj s financiranjem Evropske investicijske banke, med drugim v 
povezavi s financiranjem skladov tveganega kapitala in krovnih skladov, ki bi mogli 
ustvariti dodatno vrednost ter tako malim in srednjim podjetjem omogočiti dodatno 
financiranje; poziva Komisijo, naj državam članicam in regijam zagotovi podrobne 
informacije ter nadaljnjo pomoč in usmerjanje v zvezi s finančnimi instrumenti kohezijske 
politike v letu 2013 in s prihodnjim programskim obdobjem (2014–2020);

16. poudarja, da so za ustvarjanje pogojev za okrevanje z veliko novimi delovnimi mesti 
potrebni odločnejši ukrepi v okviru evropskega semestra; poudarja, da je ustvarjanje 
delovnih mest nujno potrebno za trajnostno rast in preprečitev novih kriz;

17. meni, da so za okrepitev rasti, konkurenčnosti in produktivnosti potrebni boljše 
usklajevanje ekonomskih politik in daljnosežne strukturne reforme; ukrepe za proračun, 
rast in zaposlovanje pa je treba sprejemati hkrati, saj so soodvisni in skupaj tvorijo 
predpogoj za popolno okrevanje.
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