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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 
териториалното развитие и могат да дадат съществен принос за постигане на целите 
на политиката на сближаване;

2. счита, че териториалният подход може да бъде ефективен механизъм за насърчаване 
на развитието, заетостта, образованието и намаляването на бедността, които са 
основни цели на стратегията „Европа 2020“;

3. счита, че за ЕСФ интегрираният териториален подход е жизненоважен за 
прилагането на принципа на субсидиарност посредством многостепенно 
управление, и подчертава значението на обезпечаването на достатъчен капацитет на 
местно и регионално равнище;

4. отбелязва, че в рамките на регионите, както и между тях, са налице съществени 
несъответствия в заетостта и социални различия; счита, че програмите трябва да са 
специално съобразени с нуждите на регионално и подрегионално равнище и че ЕСФ 
трябва да продължи да подпомага разработването на местни подходи в областта на 
заетостта и социалното приобщаване;

5. счита за важно договорите за партньорство и оперативните програми да осигуряват 
всеобхватен анализ на неравенството и потребностите от развитие на териториите, 
както и интегрирани стратегии за конкретните нужди на географските райони, 
които са най-тежко засегнати от безработица и бедност или за нуждите на целевите 
групи с най-висок риск от дискриминация или социално изключване със специална 
насоченост към маргинализираните общности;

6. призовава държавите членки да гарантират открит диалог със заинтересованите 
страни за изготвянето на договори за партньорство и оперативни програми; счита, 
че за целите на ефикасното използване на териториалния подход за дейности, 
финансирани от ЕСФ, е от основно значение изграждането на взаимно доверие 
между заинтересованите страни.


