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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:

1. pozdravlja priporočila za posamezne države za leto 2013, zlasti njihov poudarek na 
ambicioznih ukrepih za ponovno spodbuditev rasti, zmanjšanje brezposelnosti, ustvarjanje 
delovnih mest in povečanje konkurenčnosti evropskega gospodarstva; 

Rast in konkurenčnost

2. ponovno poudarja pomen kohezijske politike kot ključnega instrumenta za naložbe, ki igra 
osrednjo vlogo pri spopadanju s krizo in usmerjanju Evropske unije in njenih regij na pot 
trajnostnega razvoja; zato poudarja, da je treba pri pogajanjih o večletnem finančnem 
okviru zagotoviti ustrezna proračunska sredstva za strukturne in investicijske sklade 
Evropske unije, ter posebej izpostavlja, da imajo ti skladi ključni delež pri naložbah na 
več področjih, kot so zaposlovanje, inovacije, trajnostni razvoj in podpora malim in 
srednjim podjetjem;

3. je močno zaskrbljen zaradi velikega padca javnih in zasebnih naložb v proizvodno 
gospodarstvo, zlasti na lokalni in regionalni ravni; meni, da so potrebni odločni ukrepi za 
reformo trga proizvodov in trga dela, sprejetje previdnih plačilnih politik, oblikovanje 
bodočih modelov rasti na temelju inovacij in preusmeritev proizvodnje v dejavnosti z 
visoko dodano vrednostjo; trdno je prepričan, da so strukturni in investicijski skladi 
bistveni za preprečevanje in omejevanje primanjkljaja v zgoraj navedenih primerih;

4. meni, da je Evropska centralna banka z ukrepi finančnih zaščit sicer pomirila finančne 
trge, vendar so težave s konkurenčnostjo v evroobmočju ostale nerešene; 

Brezposelnost in socialne posledice krize

5. pozdravlja reforme trga dela, katerih cilj je krepitev odpornosti trga dela z uvajanjem 
notranje in zunanje prožnosti, zmanjšanjem razdrobljenosti in lažjim prehajanjem med 
delovnimi mesti; vendar opozarja, da so potrebne dodatne, globlje reforme, predvsem za 
povečanje mobilnosti na trgu dela, zlasti mobilnosti mladih, s posebnim poudarkom na 
izboljšanju poklicnih priložnosti za mlade, predvsem tiste, ki se soočajo s težavami ob 
vstopu na trg dela, za zagotavljanje pomoči pri iskanju zaposlitve ter za ustvarjanje jasnih 
in preglednih povezav med izobraževanjem in usposabljanjem, da bi pridobljene 
spretnosti bolj ustrezale razpoložljivim delovnim mestom; 

Dostop do financiranja in razdrobljenost notranjega trga

6. je močno zaskrbljen zaradi stalne negotovosti zasebnih vlagateljev, njihovega nezaupanja 
in nepripravljenosti za vlaganje, kar je predvsem posledica standardov produktivnosti v 
povezavi s trajno razdrobljenostjo enotnega trga in spremembami v industrijski politiki; 
obžaluje, da so zaradi zmanjšanega zaupanja v poslovnem okolju, ki ga je povzročila 
kriza, zasebni vlagatelji in institucije finančnega sektorja postali močno nenaklonjeni 
tveganju, ter ponovno poudarja, da je treba nadaljevati s krepitvijo bančnega sektorja;
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Makroekonomska politika 

7. izraža zadovoljstvo, ker se zmanjšuje število držav članic v postopku v zvezi s čezmernim 
primanjkljajem; odločno poziva Komisijo in države članice, naj izkoristijo ves manevrski 
prostor v preventivnem delu Pakta za stabilnost in rast, da uravnotežijo potrebe po 
produktivnih javnih naložbah in cilje na področju proračunske discipline, na primer z 
izključitvijo skupnega obsega nacionalnega sofinanciranja strukturnih in investicijskih 
skladov iz omejitev Pakta za stabilnost in rast ali z upoštevanjem neto in ne bruto 
finančnih potreb države članice pri izračunih v zvezi s paktom;


