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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 boljše gospodarsko in proračunsko usklajevanje v evropskem 
semestru, ki predvideva vzporeden nadzor nacionalnih proračunov in gospodarske politike 
za obdobje šestih mesecev vsako leto;

2. poudarja bistveno vlogo kohezijske politike kot najpomembnejšega instrumenta za Evropo 
2020; 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 nadaljnji razvoj uspešen in učinkovit 
instrument za izpolnitev ciljev Evrope 2020 ter preprečitev prihodnjih gospodarskih in 
finančnih kriz; poudarja, da gre pri kohezijski politiki za naložbeno politiko, zaradi česar 
bi morala podpirati teritorialno, gospodarsko in socialno kohezijo v vseh regijah EU in pri 
tem ne pozabiti na načelo solidarnosti; v zvezi s tem poudarja pomembnost vključevanja 
regij v doseganje cilja EU 2020;

3. opozarja, da je kohezijska politika lahko uspešna le, če države članice poskrbijo za 
preudarne in široko zasnovane fiskalne in strukturne politike, ki vodijo v rast; poudarja, da 
ima lahko izvrševanje skladov skupnega strateškega okvira za posledico zapravljanje 
finančnih sredstev ali celo zmanjšanje pomoči za izboljšavo nezdravih gospodarskih 
politik, če nacionalne vlade ne zagotovijo pravih politik ali ne izpeljejo potrebnih 
strukturnih reform;

4. 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;

Finančna in proračunska neravnovesja in tveganje recesije

5. je izredno zaskrbljen zaradi velike nevarnosti, da bi se euroobmočje ponovno znašlo v 
recesiji, na kar kažeta oslabljeno gospodarstvo in povečanje brezposelnosti;

6. meni, da je nadaljnja okrepitev fiskalne discipline in davčnih institucij na nacionalni in 
podnacionalni ravni prvi pogoj, da se v euroobmočju izboljša tržno zaupanje v 
srednjeročno in dolgoročno trajnost javnih financ, kar je izrednega pomena za rast; poziva 
države članice, naj si prizadevajo za fiskalno konsolidacijo in spoštujejo pravila za 
uravnoteženje proračuna v skladu s pravili Pakta za stabilnost in rast, ki upoštevajo 
različne makrofinančne razmere posameznih držav;

7. poziva države članice, naj v proračunu tako na strani odhodkov kot prihodkov dajo 
prednost politikam, ki spodbujajo rast, zlasti na področju izobraževanja, raziskav, 
inovacij, infrastrukture in energije, ter zagotovijo učinkovitost teh odhodkov in prihodkov;
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Rast in delovna mesta

8. poziva države članice, naj zagotovijo uskladitev različnih instrumentov gospodarske 
politike, še zlasti kar zadeva politiko, usmerjeno v dosego ciljev EU 2020 in krovnih 
ciljev, da bi pritegnili zanimanje vlagateljev in povrnili njihovo zaupanje ter tako 
zagotovili dolgoročno financiranje realnega gospodarstva;

9. poziva k odločnim ukrepom za povrnitev zaupanja v bančni sektor in spodbujanje naložb;
opozarja, da je pomanjkljiv dostop do financ še vedno ena izmed ovir, ki onemogočajo, da 
bi mala in srednja podjetja našla zasebni kapital, potreben za dopolnitev sofinanciranja s 
sredstvi EU, in ponovno postanejo konkurenčna;

10. poudarja, da si je treba nenehno prizadevati za dosego ciljev, zlasti pri zaposlovanju, ki je 
v okviru evropskega semestra pomembno najmanj toliko kot rast; poudarja, da je 
ustvarjanje delovnih mest nujno potrebno za trajnostno rast in preprečevanje novih kriz;

11. meni, da so za okrepitev rasti in produktivnosti potrebni izboljšanje usklajevanja 
gospodarskih politik in daljnosežne strukturne reforme.


