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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 letni pregled rasti za leto 2017, ki ga je pripravila Komisija in je pomemben 

del evropskega procesa okrevanja, ki temelji na strategiji naložb, strukturnih reform, 

ustvarjanja delovnih mest in odgovornih javnih financ, da bi dodatno spodbujali višje 

stopnje rasti ter okrepili evropsko okrevanje in dosegli konvergenco k višjim 

standardom; 

2. je zaskrbljen, ker še vedno obstajajo znaki makroekonomskih neravnotežij in omejene 

konvergence, zlasti v euroobmočju; 

3. je zaskrbljen zaradi pomanjkljivega izvajanja priporočil za posamezne države v okviru 

evropskega gospodarskega okrevanja ter precejšnje naložbene vrzeli v EU, ki znatno 

ogroža dolgoročnejši potencial EU za rast; poziva države članice, naj sprejmejo močne 

zaveze za izvajanje strukturnih reform ter zmanjšanje deleža javnega dolga v BDP in 

proračunskega primanjkljaja, da bi okrepili rast ter ustvarili delovna mesta; meni, da bi 

morale za izvajanje priporočil za posamezne države in za odločanje o najboljšem načinu 

izvajanja teh priporočil ostati v prvi vrsti odgovorne države članice; poudarja, da imajo 

pomembno vlogo pri podpiranju teh strukturnih reform, ustvarjanja delovnih mest in 

naložb lokalni in regionalni organi ter drugi deležniki, pa tudi evropski strukturni in 

investicijski skladi; poziva Komisijo, naj razmisli o vključitvi lokalnih in regionalnih 

organov v evropski semester, kjer je to ustrezno; 

4. se zavzema za politike evropskega semestra, ki bodo namenjene spodbujanju domačega 

povpraševanja, da bi ob vse slabših svetovnih obetih in upočasnitvi svetovnega 

povpraševanja evropsko gospodarstvo postalo odpornejše; 

5. priznava cilj Evropskega sklada za strateške naložbe (EFSI), ki naj bi podpiral zelo 

tvegane naložbene projekte, da bi okrepili potencial rasti na podlagi kakovostnih 

delovnih mest in produktivnosti; zaskrbljen pa je zaradi velikega neravnovesja pri 

uporabi sredstev tega sklada med državami EU-15 (91 % sredstev) in EU-13 (9 % 

sredstev); je seznanjen s predlogom Komisije, naj se okrepita sinergija in dopolnjevanje 

med skladom EFSI in evropskimi strukturnimi in investicijskimi skladi ter zagotovi bolj 

ciljno usmerjena lokalna in regionalna pomoč, da bi ublažili razhajanja na enotnem trgu, 

in sicer tako, da bi vsem regijam omogočili razvoj njihovega potenciala in izboljšali 

geografsko pokritost sklada EFSI po EU; poziva EIB in Komisijo, naj zagotovita, da bo 

porazdelitev sredstev temeljila na preudarnih finančnih analizah ter da bodo vloge 

ocenjene pravično glede na njihove prednosti; vendar poudarja, da še vedno ni dovolj 

dokazov o tem, kako učinek sklada EFSI prispeva k rasti in delovnim mestom; s tega 

vidika poudarja, da mora sklad EFSI dopolnjevati evropske strukturne in investicijske 

sklade in v nobenem primeru ne bi smel oslabiti vloge kohezijske politike kot glavne 

naložbene politike Evropske unije, ki EU zbližuje z njenimi državljani; poziva 

Komisijo, naj predlaga nadaljnje ukrepe, namenjene zmanjšanju in boljšemu 

uravnoteženju omenjenega neskladja; 

6. se strinja s stališčem Komisije, da je treba okrepiti svetovalno vozlišče, da bo lahko 
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delovalo na bolj lokalni in regionalni ravni, da bi izboljšali njegovo sodelovanje z 

nacionalnimi spodbujevalnimi bankami ter da bi postalo koristno orodje za pomoč 

nosilcem projektov pri razvijanju boljših projektov, zlasti za regije ali sektorje, v katerih 

sta potrebni dodatna podpora in tehnična zmogljivost; poziva Komisijo, naj lokalne in 

regionalne oblasti v EU spodbuja k boljši uporabi sklada EFSI, zlasti prek naložbenih 

platform; v ta namen poziva Komisijo, naj pomaga s širjenjem informacij in 

obravnavanjem sedanjega pomanjkanja upravne in institucionalne zmogljivosti na 

podnacionalni ravni; poziva Komisijo in države članice, naj sklad EFSI in evropske 

strukturne in investicijske sklade izkoristijo v celoti ter v skladu s strategijo 

Evropa 2020, da bi zmanjšali naložbeno vrzel v EU; 

7. poudarja, da morajo države članice v okviru evropskega semestra in prizadevanj za 

poenostavitev kohezijske politike, kot so dejavnosti projektne skupine za boljše 

izvajanje, okrepiti ukrepe za izvajanje potrebnih strukturnih reform in vse druge ukrepe, 

ki ga podpirajo, vključno s krepitvijo institucionalne zmogljivosti, da bi spodbudili rast 

in ustvarjanje delovnih mest ter odpravili ovire, s katerimi se srečujejo upravičenci 

kohezijske politike; vseeno poudarja, da je treba uskladiti prednostne naloge EU ter 

nacionalne, regionalne in lokalne potrebe; poudarja pomen predhodnih pogojenosti, da 

bi izboljšali krepitev zmogljivosti v državah članicah; poudarja, da je treba okrepiti 

sporočanje rezultatov evropskim državljanom, da bi bila evropska dodana vrednost 

vidnejša; 

8. poudarja, da je treba pospešiti izvajanje evropskih strukturnih in investicijskih skladov v 

finančnem programskem obdobju 2014–2020; priznava, da bi morale države članice 

ostati odgovorne za določanje programov, hkrati pa meni, da je treba po analizi 

pomanjkljivosti pri izvajanju priporočil za posamezne države pripraviti ustrezno 

prilagojena priporočila in jih vključiti v postopek oblikovanja priporočil; poziva 

Komisijo, naj začne tesen dialog z državami članicami, da bi določili takšne ukrepe; 

9. poudarja, da bilo treba državam zagotoviti višjo raven prožnosti pri izvajanju, ko 

uporabljajo naložbene klavzule, da bi se bolje odzivale na gospodarske izzive in 

spodbujale rast; v zvezi s tem se strinja s stališčem Računskega sodišča, da je treba 

javna naročila, ki so sicer stalna težava, obravnavati tudi na ravni Komisije, ki bi morala 

delovati kot zagovornica izboljšav na tem področju; 

10. pozdravlja, da predlog Komisije, da bi odložili uporabo delov evropskih strukturnih in 

investicijskih skladov za Španijo in Portugalsko, miruje zaradi konstruktivne kritike 

Parlamenta, ki je prepričljivo dokazal, da je ta predlog odveč in da temelji na oceni 

Komisije, v kateri je navedla, da obe državi napredujeta pri ciljih zmanjšanja 

primanjkljaja; se strinja s stališčem Komisije, da mora euroobmočje sprejeti bolj skupen 

pristop, ki bo upošteval razlike v proračunskem stanju med državami članicami; v zvezi 

s tem opozarja na vlogo Komisije kot varuhinje Pogodb; poleg tega pričakuje poročilo 

Komisije o uporabi člena 23 Uredbe (EU) št. 1303/2013, ki naj bi bilo objavljeno leta 

2017 in ki bo upoštevalo mnenje Parlamenta, izraženo v okviru strukturiranega dialoga 

v letu 2016; 

11. pozdravlja izjavo Komisije o pomenu naložb v znanje, inovacije, izobraževanje in IKT 

kot gonil rasti; se zavzema za sprejetje politik, ki bodo vsem evropskim državljanom 

omogočile osnoven dostop do povezljivosti; 
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12. meni, da bodo cilji naložbenega načrta za Evropo doseženi le z boljšim sodelovanjem z 

MSP, lokalnimi oblastmi in drugimi akterji na lokalni ravni; poziva EIB in Komisijo, 

naj zagotovita, da bodo lahko ti deležniki uspešno pripravili in vodili vloge za 

financiranje projektov, imeli ustrezno podporo in da ne bodo izpostavljeni nepotrebnim 

regulativnim bremenom; zlasti ugotavlja, da lahko lokalni razvoj, ki ga usmerja 

skupnost, pozitivno pripomore k temu, da se mnenja lokalnih akterjev upoštevajo; 

13. pozdravlja podporo MSP prek dela EFSI za MSP in pobude za MSP; meni, da je 

sedanje okrevanje sektorja MSP po finančni krizi leta 2008 spodbudno; poziva 

Komisijo, naj sodeluje z državami članicami, da bi zagotovili obravnavanje 

problematičnih področij, vključno s počasnim naraščanjem števila zaposlenih v MSP in 

nespremenjeno rastjo v predelovalni industriji, gradbeništvu in maloprodajnem sektorju; 

14. meni, da je dostop do finančnih sredstev še vedno glavni izziv za rastoča MSP; 

ugotavlja, da je za večino MSP glavni vir financiranja še vedno sektor komercialnega 

bančništva, ki ga regulirajo zlasti države članice; zato ugotavlja, da bodo države članice 

ostale glavne akterke pri okrevanju sektorja MSP in da bi morala Komisija zagotoviti, 

da bodo imeli njeni ukrepi učinkovito podporno vlogo. 
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