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JAVASLATOK

A Foglalkoztatási és Szociális Bizottság felhívja a Regionális Fejlesztési Bizottságot mint 
illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő 
javaslatokat:

1. hangsúlyozza, hogy a foglalkoztatási és szociális politikák fontos szerepet játszanak a 
területfejlesztésben, és nagymértékben hozzájárulnak a kohéziós politikai célkitűzések 
eléréséhez;

2. véleménye szerint a területi alapú megközelítés hatékony módja lehet a fejlesztés, a 
foglalkoztatás, illetve az oktatás előmozdításának és a szegénység csökkentésének, 
amelyek mind az Európa 2020 stratégia központi célkitűzései;

3. véleménye szerint az Európai Szociális Alappal kapcsolatos integrált területi alapú 
megközelítés elengedhetetlen a szubszidiaritás elvének többszintű kormányzás útján való 
végrehajtásához, és hangsúlyozza, hogy ehhez helyi és regionális szinten megfelelő 
kapacitást kell biztosítani ;

4. megjegyzi, hogy a régiók között és azokon belül foglalkoztatási és szociális szempontból 
jelentős eltérések mutatkoznak; véleménye szerint a programokat a regionális, illetve 
szubregionális szinten jelentkező igényekhez kell szabni és álláspontja szerint az Európai 
Szociális Alapnak a foglalkoztatás és a társadalmi befogadás területén továbbra is 
támogatnia kell a helyi megközelítések fejlesztését;

5. fontosnak tartja, hogy a partnerségi szerződések és az operatív programok átfogó elemzést 
nyújtsanak a területek közötti eltérésekről, illetve a területek fejlesztési igényeiről, 
valamint hogy tartalmazzanak integrált stratégiákat a munkanélküliség és a szegénység 
által leginkább érintett földrajzi területek vagy a megkülönböztetés és társadalmi 
kirekesztés kockázatának leginkább kitett célcsoportok – különös tekintettel a társadalom 
peremére szorult közösségekre – különleges szükségleteinek kezelésére;

6. felszólítja a tagállamokat, hogy a partnerségi szerződések és az operatív programok 
előkészítéséhez biztosítsák az érdekelt felekkel folytatott nyílt párbeszédet;  véleménye 
szerint az Európai Szociális Alapból finanszírozott fellépésekkel kapcsolatos területi alapú 
megközelítés eredményes alkalmazása érdekében az érintettek közötti kölcsönös bizalom 
kiépítése alapvető fontosságú.


