
PA\918002SL.doc PE500.413v01-00

SL Združena v raznolikosti SL

EVROPSKI PARLAMENT 2009 - 2014

Odbor za regionalni razvoj

2012/2257(INI)

7.11.2012

OSNUTEK MNENJA
Odbora za regionalni razvoj

za Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve

o evropskem semestru za usklajevanje gospodarskih politik: zaposlovanje in 
socialni vidiki v letnem pregledu rasti za leto 2013
(2012/2257(INI))

Pripravljavka mnenja: Mojca Kleva



PE500.413v01-00 2/3 PA\918002SL.doc

SL

PA_NonLeg



PA\918002SL.doc 3/3 PE500.413v01-00

SL

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 je Komisija prezrla večkratne pozive Parlamenta, naj vzpostavi polno 
demokratično legitimnost 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; poziva 
Komisijo, naj prihodnje letne preglede rasti predstavi bolj ambiciozno, in sicer tako, da 
vključi obsežnejše smernice za nacionalne, regionalne in lokalne organe;

2. poudarja, da bi morala Komisija bolj upoštevati posebne regionalne trende in možne 
napake pri svojih napovedih, kar je temelj letnega pregleda rasti;

3. ugotavlja, da kohezijska politika kot ključno naložbeno orodje EU, ki je ustrezno 
naravnano na potrebe po naložbah, prispeva tako k zmanjševanju neskladij med regijami 
kot tudi k oživitvi gospodarstva in učinkovitem doseganju trajnostne rasti ter ustvarjanju 
delovnih mest v Uniji kot celoti;

4. opozarja, da so strukturni skladi v času finančne stiske in zmanjšane posojilne zmožnosti 
zasebnega sektorja temeljni vzvod za spodbujanje gospodarstva in doseganje ciljev na 
področju rasti in zaposlovanja iz strategije Evropa 2020; 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;

5. poudarja pomen vključevanja nacionalnih, regionalnih in lokalnih organov, socialnih 
partnerjev ter civilne družbe v oblikovanje in izvajanje političnih smernic v okviru letnega 
pregleda rasti za zagotavljanje boljšega sprejemanja ciljev Evrope 2020; 

6. meni, da je nujno, da kohezijska politika z možnostjo prilagajanja posebnim regionalnim 
potrebam prispeva k zmanjševanju 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, kadar je to mogoče; zahteva, da se ga redno obvešča 
o izvajanju te pobude na nacionalni ravni;

7. poziva države članice, naj v celoti izkoristijo strukturne sklade za povečanje zaposljivosti 
in učinkovit boj proti strukturni in dolgoročni brezposelnosti; meni, da mora 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 strukturnega sklada namenile za boj proti 
brezposelnosti med mladimi.


