
PA\862349BG.doc PE462.594v01-00

BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по заетост и социални въпроси

2011/2035(INI)

28.3.2011

ПРОЕКТОСТАНОВИЩЕ
на комисията по заетост и социални въпроси

на вниманието на комисията по регионално развитие

относно Пети доклад на Европейската комисия относно сближаването и 
стратегия за политика за сближаване за периода след 2013 г.
(2011/2035(INI))

Докладчик по становище(*): Veronica Lope Fontagné

(*) Процедура с асоциирани комисии – член 50 от Правилника



PE462.594v01-00 2/3 PA\862349BG.doc

BG

PA_NonLeg



PA\862349BG.doc 3/3 PE462.594v01-00

BG

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. приветства петия доклад на Комисията относно икономическото, социалното и 
териториалното сближаване, в който се предлагат ориентации за бъдещето на 
политиката в тази област, а именно чрез обвързването й със стратегията Европа 
2020, с обща стратегическа рамка, която да очертае целите на Европа 2020 по 
отношение на приоритетите за инвестициите;

2. одобрява намерението да се разработят нови макрорегионални стратегии и изисква 
приемането на мерки с цел определяне и провеждане на борба срещу регионалните 
неравенства, като например достъпа до заетост и до образование;

3. поставя акцент върху факта, че ЕСФ предоставя ключова подкрепа за политиките, 
свързани с пазара на работни места, и играе важна роля за укрепването на 
социалното приобщаване;

4. изисква увеличаването на ефикасността на ЕСФ с действия, които да бъдат 
съсредоточени в по-голяма степен върху резултатите, и счита, че за тази цел е 
необходимо предварително определяне на ясни и измерими цели и показатели за 
постигнатите резултати;

5. приканва Комисията да подобри видимостта на намесата от страна на ЕСФ и да го 
направи по-достъпен и способен в по-голяма степен да подпомага приобщаването 
към пазара на труда, а именно чрез предоставянето на възможности за провеждане 
на обучения през целия живот, което да благоприятства адаптирането на уменията 
на работниците към изискванията на пазара на труда;

6. счита, че трябва да се постигне по-голямо хармонизиране между различните 
структурни фондове, а именно подобряване на взаимодействието между ЕСФ и 
ЕФРР;

7. подчертава, че следва да се обърне по-голямо внимание на развитието на 
иновациите и на капацитета за създаване на проекти за МСП, които фигурират сред 
основните създатели на работни места;

8. изисква от Комисията и държавите-членки да опростят процедурите и да намалят 
прекомерната административна тежест, както и останалите пречки пред 
осъществяването на целите на Европейския съюз, свързани с растежа и създаването 
на работни места.


