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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. odločno pozdravlja sprejetje evropskega načrta za oživitev gospodarstva, ki opisuje 
usklajeno ukrepanje držav članic in Komisije pri spopadu z gospodarsko krizo; ugotavlja, 
da načrt temelji na načelu solidarnosti in socialne pravičnosti ter je v skladu z lizbonsko 
strategijo; meni, da bodo predlagani ukrepi prispevali h globljim in dolgoročnim 
strukturnim reformam;

2. poudarja, da so strukturni skladi zmogljivo orodje, ki je bilo zasnovano kot pomoč regijam 
pri gospodarskem in socialnem prestrukturiranju ter pri izvajanju ukrepov na štirih 
prednostnih področjih akcijskega načrta za okrepitev gospodarstva; podpira njihovo 
uporabo in odsvetuje prenagljeno uvedbo novih gospodarskih orodij; ugotavlja, da ti
ukrepi dopolnjujejo ukrepe, sprejete na nacionalni ravni;

3. podpira predlagane spremembe izvedbenih predpisov, katerih cilj je povečati 
prilagodljivost strukturnih skladov in jih prilagoditi potrebam izrednih gospodarskih 
razmer; kljub temu poziva Komisijo, naj preuči možnosti poenostavitve obstoječih 
instrumentov;

4. meni, da bodo ukrepi, kot so pospeševanje izplačil ter izplačila v obliki pavšalnega zneska 
in povprečnin spodbudila izvajanje projektov, zlasti na področju infrastrukture ter v 
energetskem in okoljskem sektorju;

5. poudarja, kako pomembni so ukrepi za podporo zaposlovanja in podjetništva za uspešno 
okrevanje gospodarstva; poziva države članice, naj s pomočjo strukturnih skladov v polni 
meri spodbujajo ustvarjanje delovnih mest, malih in srednje velikih podjetij ter 
podjetništva;

6. spodbuja države članice, naj pogosteje uporabijo možnosti, ki jih nudi Evropska 
investicijska banka, zlasti finančna instrumenta JESSICA in JEREMIE; poudarja, kako 
pomemben je JASPERS za pripravo projektov;

7. spodbuja Komisijo, naj okrepi tehnično podporo za države članice, s čimer bi izboljšala 
kakovost projektov in učinkovitost njihovega izvajanja;

8. poziva Komisijo, naj spremlja učinke sprememb v izvajanju strukturnih skladov, svoje 
ugotovitve pa upošteva pri vmesnem pregledu strateških smernic Skupnosti o koheziji.
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