
AD\603836SL.doc PE 367.818v02-00

SL SL

EVROPSKI PARLAMENT
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve

7.3.2006

MNENJE
Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve

za Odbor za regionalni razvoj

o kohezijski politiki za podporo rasti in novim delovnim mestom:
Strateške smernice Skupnosti, 2007–2013
(2006/0000(INI))

Pripravljavka mnenja: Ana Mato Adrover



PE 367.818v02-00 2/6 AD\603836SL.doc

SL

PA_NonLeg



AD\603836SL.doc 3/6 PE 367.818v02-00

SL

POBUDE

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

1. opozarja, da so širitev osnove gospodarske dejavnosti, dvig ravni zaposlovanja in 
zmanjševanje brezposelnosti bistvenega pomena za trajno gospodarsko rast, uveljavitev 
družbe socialne vključenosti in boj proti revščini;

2. meni, da je, glede na nedavne in prihodnje širitve EU, bolj kot kadar koli prej potrebnih 
dovolj ekonomskih sredstev, da bi se zagotovila potrebna stopnja gospodarske in socialne 
kohezije za spodbujanje prave konvergence; obžaluje, da Evropski svet ni predvidel 
dovolj sredstev za vodenje kohezijske politike; poudarja, da so še vedno nekatere 
evropske regije, ki ne bodo spadale v okvir konvergenčnega cilja, čeprav so njihove 
težave enake kot v prejšnjih obdobjih financiranja; poziva države članice, naj skrbijo za 
učinkovito izvajanje vseh programov;

3. je prepričan, da mora biti kohezijska politika politika vključevanja, ki preprečuje socialno 
izključenost in diskriminacijo na trgu dela in v ta namen mora ciljno spodbujati 
sodelovanje na vseh družbenih področjih, zlasti pri gospodarskih dejavnostih najbolj 
ranljivih in zapostavljenih socialnih skupin (ženske, mladi, tistih, ki predčasno zapustijo 
izobraževanje, dolgotrajno brezposelni, starejši, invalidi, pripadniki manjšin in 
priseljenci); meni, da bi se morale kohezijske politike in instrumenti, s prispevanjem 
pobud lokalnih in regionalnih organov, osredotočiti na področja z nerazvito infrastrukturo 
in visoko stopnjo nezaposlenosti oziroma drugimi posebnostmi, ki škodijo gospodarskemu 
razvoju in zgoraj navedenim skupinam in bi jih bilo treba uporabljati za izboljšanje 
njihove zaposlitvene sposobnosti, socialne integracije in aktivnega državljanstva; meni, da 
je treba v podporo zgoraj navedenim skupinam vključiti tudi spremljevalne in podporne 
ukrepe za preprečevanje socialne izključenosti na splošno, da se poveča njihova 
zaposlitvena sposobnost;

4. meni, da je treba v luči izkušenj s programom Equal podpreti strokovno usposabljanje in
validacijo usposobljenosti, pridobljene v tujini, individualno svetovanje ter jezikovna 
izobraževanja, da se zagotovi vsem migrantov, vključno s prosilci azila, vključevanje v 
družbo;

5. meni, da morajo kohezijske politike upoštevati pojav nasilja nad ženskami, ter uporabiti te 
politike za podporo zaposlitvene sposobnosti žrtev trpinčenje;

6. meni, da morajo kohezijski mehanizmi spodbujati socialno ekonomijo in vključevati 
primerne socialne storitve, ki ne bi le ponujale možnosti zaposlovanja, ampak bi tudi 
doprinesle k usklajevanju družinskega s poklicnim življenjem, kar je še posebno ugodno
za pospeševanje zaposlovanja žensk in pripomore k premagovanju socialno izključenost s 
spremljajočimi podpornimi ukrepi; poziva države članice, naj v svoje strateške referenčne 
okvire vključijo elemente, ki spodbujajo prilagodljivost v povezavi z varnostjo delavcev
ter zmanjšanje razčlenjenosti trga dela in poklicnega razlikovanja, ob upoštevanju vloge 
socialnih partnerjev;

7. poziva Komisijo, da predstavnike držav članic, predstavnike regij, lokalnih oblasti in
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socilane partnerje tesneje vključi v kohezijsko politiko; meni, da so socialni partnerji 
ključni steber partnerstva za rast in zaposlovanje, zato tudi meni, da je krepitev
vseevropska omrežja socialnih partnerjev bistvenega pomena;

8. izraža zaskrbljenost ob dejstvu, da bo staranje prebivalstva povzročilo upad zaposlovanja
v Evropski uniji; pozdravlja predlog Komisije za večje naložbe za spodbujanje zdravja in 
preprečevanje bolezni, da bi tako zagotovili večjo sposobnost zaposlovanja, daljše 
delovno življenje, večjo produktivnost ter nižje stroške zdravstvenega in socialnega 
sistema;

9. poziva Komisijo, naj predvidi uporabo sredstev Evropskega socialnega sklada za 
izboljšanje splošnih delovnih pogojev, zlasti za spodbujanje zdravja in varnosti ter 
zmanjšanje nezgod pri delu;

10. priznava pomen razvoja in krepitve človeškega kapitala in pozdravlja pomen, ki ga 
Komisija daje aktivnim politikam, predvsem na področju vseživljenjskega izobraževanja 
in poklicnega usposabljanja, zlasti za ženske in starejše delavce, da bi tako dosegli cilj 
lisbonske strategije o dvigovanju stopnje zaposlenosti; poziva države članice, naj v svoje 
strateške referenčne okvire vključijo te elemente in ukrepe, ki bodo pripomogli k 
izboljšanju sistemov izobraževanja in usposabljanja, zagotovili ustrezno ponudbo in 
dokončanje visoko kakovostnega izobraževanja in lažji prehod od izobraževanja k delu,
ter preko raziskav in inovacij vzpodbujali podjetniški duh in gospodarstvo, ki temelji na 
znanju;

11. v zvezi s tem poudarja pomembno vlogo, ki jo imajo v evropskem gospodarstvu 
mikropodjetja, kot je določeno v Evropski listini o malih podjetjih, in samozaposleni; zato 
meni, da je treba podpirati programe za spodbujanje razvoja teh sektorjev, izboljšanje 
njihovih raziskovalnih, razvojnih in inovacijskih zmogljivosti, spodbujanje razvoja 
njihovih človeških virov in omogočanje lažjega dostopa do finančnih sredstev; meni, da 
bo to pripomoglo k povečanju konkurenčnosti, rasti, ustvarjanju novih delovnih mest in 
tako prispevalo k doseganju lizbonskih ciljev;

12. poziva države članice, da povečajo konkurenčnost in spodbudijo zaposlovanje, zlasti v 
najbolj revnih in oddaljenih regijah, da vključijo merila v svoje strateške referenčne
okvire, da bi okrepili gospodarske dejavnosti malih in srednjih podjetij z izboljšanjem
infrastrukture in storitvenih omrežij ter dostopnostjo informacijske in komunikacijske 
tehnologije, z zagotavljanjem ustrezne pomoči in dostopa do financiranja za novo 
ustanovljena podjetja, s pospeševanjem odstranjevanja birokratskih ovir ter z 
nagrajevanjem podjetniških pobud ob zagotavljanju enakih možnosti in enakega 
obravnavanja;

13. poziva države članice, da preko nacionalnih in regionalnih razvojnih programov
spodbujajo pristop k zaposlovanju po življenjskih obdobjih, zagotovijo vključujoče trge 
dela, izboljšajo privlačnost dela in omogočijo, da se iskalcem zaposlitve delo izplača, tudi 
prikrajšanim in nedejavnim posameznikom;

14. meni, da mora kohezijska politika ustvariti okolje, ki vodi k mobilnosti delavcev, tako da 
zagotovi dostop do ugodnosti socialne podpore ter nediskriminacijske upravne postopke,
tako za delavce kot za njihove družine;
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15. poziva države članice, da v nacionalne in regionalne razvojne programe vključijo merila, 
ki bodo privabila ljudi v zaposlitev in jih obdržala v zaposlitvi ter posodobila sisteme 
socialne zaščite, izboljšala prilagodljivost delavcev in podjetij ter prožnost trga dela;

16. poziva države članice, da v svojih strateških referenčnih okvirjih predvidijo podporne 
mehanizme, s katerimi lahko pomagajo podjetjem pri izmenjavi najboljših praks ter pri 
ocenjevanju možnosti sodelovanja z javnimi raziskovalnimi fundacijami in evropskimi 
informacijskimi centri, da bi spodbujali inovativne izdelke in aplikacije;

17. poziva Komisijo, naj posveti posebno pozornost programom, namenjenim spodbujanju 
strokovnega znanja, potrebnega v družbi, ki temelji na znanju –informacijska in 
komunikacijska tehnologija in podjetništvo – ki imajo pomemben socialni, ozemeljski in 
kulturni učinek;

18. poziva k izvedbi študij, pri katerih bi upoštevali, na primer, pretekle pozitivne izkušnje, za 
vnaprejšnje ugotavljanje možnega upadanja prebivalstva na območjih s slabimi 
gospodarskimi rezultati, še posebno na podeželju, ter njihove potrebe in posebne težave, 
da se tako vzpostavijo preventivni ukrepi proti preveliki koncentraciji v močno 
industrializiranih regijah, in da se doseže bolj uravnovešena širitev gospodarskih 
dejavnosti v vseh regijah Evropske unije, vključno z ustvarjanjem novih in boljših 
delovnih mest ter z lažjim dostopom vseh državljanov do socialnih storitev;

19. poudarja pomen sodelovanja Evropskega socialnega sklada pri celostni podpori za 
podeželska območja in meni, da mora podpora za podeželska območja temeljiti na 
postopku celovitega načrtovanja, glede na pozitivne izkušnje programa Leader, ki 
vključuje osebe, ki delajo na podeželskih območjih; poudarja, da je treba dati prednost 
oblikovanju sinergij iz vseh skladov za podeželska območja in so zato še posebej primerni 
koncepti decentraliziranega financiranja, kot so globalna nepovratna sredstva;

20. meni, da so se v nekaterih državah članicah partnerstva med javnim in zasebnim 
sektorjem na področju naložb izkazala kot učinkovita, ter poziva države članice, da jih 
spodbujajo;

21. meni, da mora Evropska unija spodbujati prestrukturiranje gospodarskih družb v državah 
članicah, da bi spodbudili in ohranili zaposlovanje, socialno varnost in konkurenčnost v na 
novo liberaliziranih trgih ter zmanjšali socialne posledice globalizacije.
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