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PASIŪLYMAI

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas ragina atsakingą Regioninės plėtros komitetą į savo 
pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. pabrėžia, kad užimtumo ir socialinės politikos vaidmuo yra svarbus tvariai ir socialiniu 
požiūriu suderintai teritorinei plėtrai ir kad įgyvendinant šią politiką galima labai prisidėti 
mažinant regionų skirtumus, didinant visų piliečių gerovę ir užtikrinant visiems vienodas 
galimybes;

2. mano, kad teritorinis požiūris yra veiksminga priemonė siekiant įgyvendinti politiką, kuria 
skatinama ekonominė, socialinė ir teritorinė sanglauda, vystymasis, tvarus bei deramas 
užimtumas, švietimas ir socialinė įtrauktis ir mažinamas skurdas, o tai yra svarbiausi 
strategijos „Europa 2020“ uždaviniai;

3. pabrėžia, kad kova su skurdu apima ir kovą su atskirtimi, o retai apgyvendintose kaimo 
vietovėse ar kaimo vietovėse, kur visuomenė senėja, reikia spręsti problemas, susijusias su 
nepakankamu sveikatos priežiūros paslaugų teikimu, kuris tam tikru mastu gali būti 
atsveriamas suteikiant geresnes galimybes naudotis plačiajuosčio ryšio technologijomis ir 
skatinant naudotis nuotolinės medicinos galimybėmis;

4. mano, kad teritorinis požiūris turėtų būti veiksminga priemonė MVĮ remti, kad šios galėtų 
kurti naujas ilgalaikes darbo vietas ir pradėtų įgyvendinti arba plėtotų profesinio mokymo 
programas; mano, kad verslininkystė, kuria prisidedama prie augimo ir užimtumo 
didinimo, ir potencialo išnaudojimas gali būti sėkmingai įgyvendinami už administracinių 
teritorinių vienetų ribų, ir ragina valstybes nares pagerinti sąlygas naujiems verslininkams, 
kad būtų galima geriau panaudoti jų didelį potencialą kurti naujas tvarias darbo vietas;

5. mano, kad ESF ir kitiems ES fondams taikomas integruotas teritorinis požiūris yra ypač 
svarbus siekiant įgyvendinti subsidiarumo principą pasitelkiant daugiapakopį valdymą; 
pabrėžia, kad vietos, regionų ir mikroregionų lygmenimis ir miesto, ir kaimo aplinkoje 
svarbu užtikrinti tinkamų gebėjimų stiprinimą, socialinių ir pilietinei visuomenei 
atstovaujančių partnerių dalyvavimą ir savarankiškumą, inter alia, organizuojant 
mokymus, susijusius su planavimo, lėšų skyrimo ir veiksmų įgyvendinimo procedūromis 
vykdant sanglaudos politiką, taip pat svarbu didinti galimybes susipažinti su informacija 
apie tai, kaip geriau panaudoti ES regioninės plėtros išteklius;

6. pabrėžia, kad svarbu sukurti glaudžią sanglaudos politikos sąveiką su kitomis ES politikos 
sritimis siekiant užtikrinti sanglaudos politikos veiksmingumą sprendžiant dabartines 
užimtumo ir socialines problemas;

7. pabrėžia, kad kuriant ir įgyvendinant sanglaudos politiką svarbu užtikrinti, kad būtų 
tinkama pusiausvyra atliekant būtinus lėšų naudojimo ir jų veiksmingumo tikrinimus;

8. atkreipia dėmesį į tai, kad teritorinis bendradarbiavimas ir makroregioninės strategijos 
galėtų būti naudingos priemonės, padedančios nustatyti ir šalinti regioninius skirtumus, 
pvz., švietimo prieinamumo ir galimybės įsidarbinti atžvilgiu, ir skatinti Europos regionų 
suartėjimą;
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9. pažymi, kad tarp regionų ir pačiuose regionuose yra didelių užimtumo ir socialinių 
skirtumų, kurie ne visada gali būti atspindėti esančiais rodikliais; mano, kad tose 
vietovėse, kuriose didžiausia skurdo koncentracija yra makroregionų lygmeniu, su skurdu 
turi būti kovojama atitinkamai; mano, kad programos turi būti pritaikytos regionų ir 
paregionių poreikiams, dėmesį sutelkiant į prioritetus, kuriais reaguojama į konkrečius 
iššūkius, su kuriais jie susiduria; mano, kad ESF ir kiti ES fondai turėtų būti vertinami 
kaip pagrindinė priemonė, padedanti vietos lygmeniu tenkinti poreikius užimtumo (ypač 
jaunimo užimtumo), sveikatos priežiūros paslaugų, socialinės įtraukties ir kovos su skurdu 
srityse;

10. mano, kad siekiant tinkamai mažinti socialinius ir ekonominius skirtumus svarbu 
užtikrinti, kad programuojant būtų atsižvelgiama į materialiųjų (finansuojamų iš ERPF, 
pvz., infrastruktūros) priemonių ir nematerialiųjų (finansuojamų iš ESF, pvz., mokymo) 
priemonių tarpusavio papildomumą; mano, kad taikant tinkamas priemones, skirtas 
teminės koncentracijos reikalavimams įvykdyti, turėtų būti atsižvelgiama į minėtus 
poreikius ir sudaromos galimybės naudoti pakankamus papildomus išteklius, ypač 
švietimo ir sveikatos priežiūros infrastruktūros srityse;

11. prašo Komisijos patikslinti sanglaudos politikos išteklių, skirtų kovai su jaunimo nedarbu 
ir skurdu, skyrimo procedūras;

12. pabrėžia, kad norint veiksmingai spręsti daugybę problemų, susijusių su socialine 
atskirtimi ir skurdu, reikia vadovautis prie tam tikros vietovės (pvz., miesto ar kaimo 
vietovių) konkrečių poreikių pritaikytu diferencijuotu požiūriu;

13. mano, jog svarbiausia užtikrinti, kad sanglaudos politika apimtų visą ES teritoriją, todėl 
pritaria Komisijos pasiūlymui sukurti tarpinių regionų kategoriją, kuri padės užtikrinti 
proporcingą ir tikslinį atsaką į padėtį regionuose, kuriuose BVP didėja, ir regionuose, 
kuriuose BVP mažėja;

14. mano, kad darbuotojų ir jaunųjų specialistų savanoriškasis judumas ES galėtų būti vienas 
iš galimų būdų darbo jėgos trūkumo regionų ir vietos darbo rinkose problemai spręsti, ir 
ragina valstybes nares ir regionus veiksmingiau naudotis šiuo būdu skatinant teritorinę 
plėtrą ir sanglaudą;

15. mano, kad labai svarbu koordinuoti skirtingais politiniais lygmenimis ESF remiamus 
veiksmus siekiant užtikrinti veiksmingą teritorinio požiūrio taikymą; ypač mano, kad 
būtina susieti švietimo paslaugas ir įstaigas su vietos darbo rinkos poreikiais;

16. mano, jog svarbu, kad įgyvendinant partnerystės sutartis ir veiklos programas būtų 
išsamiai nagrinėjami socialinės ir užimtumo padėties skirtumai ir tam tikrų vietovių 
vystymosi poreikiai ir pateikiama su atitinkamais fondais susijusi integruota strategija, 
kuria siekiama padėti labiausiai nedarbo, skurdo ir sveikatos priežiūros paslaugų trūkumo 
paveiktoms geografinėms teritorijoms arba tikslinėms grupėms, kurioms gresia 
didžiausias diskriminacijos arba socialinės atskirties pavojus; šiuo tikslu pabrėžia, kad 
ypatingą dėmesį reikėtų skirti socialiai atskirtoms bendruomenėms;

17. mano, kad itin svarbu skatinti valstybes nares keistis geriausios praktikos pavyzdžiais 
prasmingai ir veiksmingai planuojant ilgalaikę teritorinę plėtrą ir skatinant deramą ir tvarų 
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užimtumą siekiant užkirsti kelią skurdui ir nedarbui ir kovoti su jais;

18. mano, kad veiklos programos ir projektai turi būti rengiami ir įgyvendinami atitinkamu 
lygmeniu ir kad turi būti skiriamas dėmesys miestų, funkcinių geografinių vietovių ir 
vietovių, kuriuose susiduriama su konkrečiomis geografinėmis ir demografinėmis 
problemomis, vaidmeniui;

19. primena, kad būtina stengtis užtikrinti nepalankiausioje padėtyje esančių asmenų 
užimtumą ir integraciją į darbo rinką;

20. mano, kad institucinis gebėjimas įvairiais intervencijos lygmenimis yra svarbus aspektas, 
padedantis užtikrinti sėkmingą teritorinio požiūrio taikymą;

21. ragina valstybes nares taikant partnerystės principą1 sudaryti sąlygas atviram dialogui, 
kurio metu būtų konsultuojamasi su dialoge dalyvaujančiais suinteresuotaisiais subjektais, 
pvz., vietos valdžios institucijomis, socialiniais partneriais ar nevyriausybinėmis 
organizacijomis, siekiant parengti partnerystės sutartis ir nemažai veiklos programų, ypač 
tokiose srityse, kaip aplinkos apsauga, socialinė įtrauktis, lyčių lygybė ir lygios 
galimybės; mano, kad siekiant veiksmingai panaudoti teritorinį požiūrį ESF 
finansuojamiems veiksmams įgyvendinti svarbu užtikrinti visų suinteresuotųjų subjektų 
tarpusavio pasitikėjimą ir bendradarbiavimą;

22. primena, kad svarbu palengvinti inovacinių projektų koordinavimo platformų 
įgyvendinimą, nes jomis pasiekta puikių rezultatų kovojant su socialine atskirtimi ir 
didinant galimybes naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis;

23. ragina Komisiją pateikti su didžiausiais finansiniais sunkumais susiduriančių valstybių 
narių skatinimo veiksmingai naudotis ESF lėšomis planą;

24. ragina valstybes nares ir Komisiją parengti tinkamas rekomendacijas dėl rezultatais ir 
įrodymais pagrįsto politinio požiūrio stiprinimo siekiant užtikrinti veiksmingą sanglaudos 
politikos įgyvendinimą.

                                               
1 Komisijos tarnybų darbinis dokumentas „Partnerystės principas įgyvendinant Bendros strateginės programos 
fondų paramą. Europos partnerystės elgesio kodekso elementai“ (SWD(2012) 106);
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