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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по заетост и социални въпроси приканва водещата комисия по регионално 
развитие да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните 
предложения:

1. подчертава, че политиката по заетостта и социалната политика играят важна роля за 
устойчивото и социално балансирано териториално развитие и могат да дадат 
съществен принос за намаляване на регионалните различия, подобряване на 
благосъстоянието на всички граждани и осигуряване на равни възможности за 
всички;

2. счита, че териториалният подход може да бъде ефективен механизъм за прилагане 
на политики за насърчаване на икономическото, социалното и териториалното 
сближаване, както и на развитието, устойчивата заетост и достойните условия на 
труд, образованието, намаляването на бедността и социалното приобщаване, които 
представляват основните цели на стратегията „Европа 2020“;

3. подчертава, че борбата с бедността включва борбата със социалното изключване и 
че рядко населените или населените със застаряващо население селски региони 
трябва да се справят с недостига на услуги в сферата на здравеопазването, който 
може да бъде до известна степен компенсиран с по-добър достъп до широколентови 
технологии и с насърчаването на телемедицината;

4. счита, че териториалният подход следва да бъде ефективен механизъм за подкрепа 
на МСП с оглед на създаване на нови устойчиви работни места и въвеждане или 
развитие на програми за професионално обучение; счита, че предприемаческата 
дейност, насочена към растеж и заетост, и използването на потенциала могат да 
функционират отвъд административните териториални граници и призовава 
държавите членки да подобрят съществуващите условия за нови предприемачи, за 
да използват по-добре техния голям потенциал за създаване на нови устойчиви 
работни места;

5. счита, че за ЕСФ и другите фондове на ЕС интегрираният териториален подход е 
жизненоважен за прилагането на принципа на субсидиарност посредством 
многостепенно управление; подчертава значението на обезпечаването на 
изграждането на достатъчен капацитет, включване на социални партньори и 
собственост, както и на такива от гражданското общество на местно, регионално и 
микрорегионално равнище, и чрез обучение по процедурите за планиране, 
предоставяне на средства и осъществяване на дейности в контекста на политиката 
на сближаване, както и чрез улесняване на достъпа до информация относно това как 
по-добре да се използват ресурсите на ЕС за регионално развитие;

6. подчертава значението на създаването на тясно взаимодействие между политиката 
на сближаване и другите европейски политики, с цел запазване на нейната 
ефективност при справяне с настоящите предизвикателства в областта на заетостта 
и социалната сфера;
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7. подчертава, че е важно при изготвянето и прилагането на политиката на сближаване 
да се осигури подходящо равновесие между необходимия контрол на използването 
на фондовете и тяхната ефективност;

8. посочва, че териториалното сътрудничество и макрорегионалните стратегии биха 
могли да бъдат полезни инструменти за идентифициране на регионалните различия 
и борба с тях — като например различията в достъпа до образование и трудова 
заетост, — както и за насърчаване на конвергенцията между европейските региони;

9. отбелязва, че в рамките на регионите, както и между тях, са налице съществени 
несъответствия в заетостта и социални различия, които не винаги могат да бъдат 
отразени от съществуващите индикатори; счита, че там, където бедността е 
съсредоточена предимно на микрорегионално равнище, по отношение на нея следва 
да се вземат съответните мерки; счита, че програмите трябва да са специално 
съобразени с нуждите на регионално и подрегионално равнище и да се 
концентрират върху малък брой приоритети, отговарящи на специфичните 
предизвикателства, пред които са изправени; счита, че ЕСФ и другите фондове на 
ЕС следва да бъдат разглеждани като основно средство за посрещане на 
потребностите в областта на заетостта (най-вече младежката заетост), достъпа до 
здравеопазване, социалното приобщаване и борбата с бедността; 

10. счита, че с цел адекватно преодоляване на социалните и икономически различия, е 
важно при изготвянето на програмите да се отчита взаимното допълване между 
„твърди“ мерки (по линия на ЕФРР, напр. инфраструктура) и „меки“ мерки 
(предимно по линия на ЕСФ, напр. обучение); счита, че подходящите мерки за 
изисквания за тематична концентрация следва да отчитат подобни потребности и да 
позволяват използването на подходящи допълнителни ресурси, особено в областта 
на образованието и здравната инфраструктура;

11. приканва Комисията да определи условията за разпределяне на средства на 
политиката на сближаване за борба с безработицата сред младите хора и бедността;

12. подчертава, че за да се реагира ефективно на много проблеми в областта на 
социалното изключване и бедността, се изисква коригиран и диференциран подход, 
който следва да отчита специфичните потребности на дадена територия, като 
например метрополните области или селските райони;

13. счита, че е изключително важно политиката на сближаване да обхваща цялата 
територия на ЕС и съответно подкрепя предложението на Комисията за създаване 
на категорията „региони в преход“, която ще помогне да се гарантира 
пропорционален и целенасочен отговор на положението в региони, където БВП се 
увеличава, а също и в такива, където БВП намалява; 

14. счита, че доброволната мобилност на работниците и младите дипломанти може да 
бъде възможно решение за недостига на работна ръка на регионалния и местния 
пазар на труда, и насърчава държавите членки и регионите да я използват по-
ефективно, за да насърчават териториалното развитие и сближаване;

15. счита, че е от съществено значение да се координират действията, подпомагани от 
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ЕСФ, на различни равнища на политиката, за да се осигури ефективен териториален 
подход; по-специално счита, че е необходимо да се свържат образователните услуги 
и механизми на местно равнище с потребностите на пазара на труда;

16. счита, че е важно договорите за партньорство и оперативните програми да 
осигуряват всеобхватен анализ на неравенството по отношение на социално 
положение и заетост и потребностите от развитие на определени територии, както и 
интегрирани стратегии, включващи съответните фондове, за конкретните 
регионални и местни нужди на географските райони, които са най-тежко засегнати 
от безработица, бедност и недостиг на здравни услуги или за нуждите на целевите 
групи с най-висок риск от дискриминация или социално изключване; в този 
контекст специално внимание трябва да се обърне на маргинализираните общности;

17. счита, че е от първостепенно значение да се насърчава обменът на най-добри 
практики между държавите членки в контекста на съдържателно и ефективно 
дългосрочно планиране на териториалното развитие, както и чрез насърчаване на 
устойчивата заетост и достойния труд, с оглед на предотвратяване на бедността и 
безработицата и борба с тях;

18. счита, че оперативните програми и проекти трябва да бъдат изготвени и изпълнени 
на подходящо равнище и че трябва да се обърне внимание на ролята на градовете, 
функционалните географски райони и районите, изправени пред специфични 
географски или демографски проблеми;

19. припомня, че следва да се положат усилия, за да се гарантира заетост и интеграция 
на пазара на труда на хората в най-неблагоприятно положение;

20. счита, че институционалният капацитет на различните равнища на намеса е 
съществен елемент за гарантиране на успеха на прилагането на териториалния 
подход;

21. призовава държавите членки да гарантират, чрез прилагане на принципа за 
партньорство1, открит диалог с консултации и  участие на всички заинтересовани 
страни като местните органи, социалните партньори и неправителствените 
организации, във връзка с изготвянето на договорите за партньорство и на целия 
набор от оперативни програми, по-специално в области като околната среда, 
социалното приобщаване, равенството между половете и равните възможности; 
счита, че за целите на ефикасното използване на териториалния подход за дейности, 
финансирани от ЕСФ, е от основно значение изграждането на взаимно доверие и 
сътрудничеството между всички гореспоменати заинтересовани страни;

22. припомня, че е важно да се улесни въвеждането на платформи за координиране на 
новаторски проекти, които са постигнали отлични резултати в борбата със 
социалното изключване и подобряването на достъпа до здравни услуги;

                                               
1 Работен документ на службите на Комисията относно принципа за партньорство в усвояването на 
фондовете от Общата стратегическа рамка — елементи за Европейски кодекс за поведение за 
партньорство (SWD(2012) 106 окончателен)



PE486.158v02-00 6/7 AD\903700BG.doc

BG

23. призовава Комисията да представи план за улесняване на ефективното използване 
на ЕСФ от тези държави членки, които са изправени пред най-големи финансови 
затруднения;

24. призовава държавите членки и Комисията да разработят подходящи препоръки за 
укрепване на подхода на политиката, основан на резултати и документирани 
доказателства, така че да се засили ефективното прилагане на политиката на 
сближаване.
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