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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по регионално развитие приканва водещата комисия по заетост и социални 
въпроси да включи в своето предложение за резолюция следните предложения:

1. счита, че политиката на сближаване на ЕС играе решаваща роля за развитието на 
потенциал за разкриване на работни места в една устойчива икономика, тъй като 
спомага за премахването на регионалните различия, стимулирането на икономиката 
с цел постигане на пълна заетост; изтъква ролята, която трябва да играят органите 
на регионално и местно равнище за насърчаването на устойчива икономика, 
подчертава, че регионите следва да използват европейските структурни фондове и 
Кохезионния фонд за предприемане на инициативи за създаване на нови, устойчиви 
и трайни работни места; подчертава важността на това, държавите-членки да 
използват Европейския социален фонд, за да инвестират в умения, заетост, дейности 
по обучение и преквалификация с цел да се създават повече и по-добри работни 
места чрез национални, регионални и местни проекти; счита, че професионалният 
опит на по-възрастните хора може също така да допринесе за тези инициативи, като 
се има предвид нарастващият дял на по-възрастните хора в населението на ЕС; 
препоръчва регионалните и местните органи да поддържат необходимите постоянни 
контакти с бизнес средите, организациите на работодателите, профсъюзите и НПО с 
цел да се даде обективен израз на нуждите на пазара на труда в средносрочен и 
дългосрочен план;

2. във връзка с това подчертава важността на концепцията за интегрирано развитие на 
градските райони, както и това, че устойчивото преустройство на 
необлагодетелстваните градски райони може да изиграе ролята на пилотна 
програма; счита, че предпоставка за това са ясни политически рамкови условия, 
включително запазване на насърчаването на градското измерение в структурните 
фондове;

3. подчертава, че в контекста на настоящата икономическа криза и на въпроса за 
изменението на климата е от първостепенна важност да се подкрепя развитието на 
една „зелена“ икономика; посочва, че органите на регионално и местно равнище 
играят ключова роля за прехода към по-голяма устойчивост, по-специално по 
отношение на тяхната способност да подпомагат връзките между центровете за 
образование, обучение и научни изследвания и малките и средните предприятия 
(МСП); подчертава, че в тази насока политиката на сближаване на ЕС е ключово 
средство, което може да помогне не само за борбата с изменението на климата чрез 
интелигентна енергийна политика, но също така да за разкриването пред
гражданите на перспективи за нови икономически възможности и нови 
възможности за заетост;

4. посочва, че въздействието на изменението на климата в Европа е различно в 
отделните региони, че съгласно проучване на Комисията1 регионите в Южна и 

                                               
1 Работен документ на Комисията, озаглавен „Регионите през 2020 г. – оценка на бъдещите 
предизвикателства за регионите на ЕС”, ноември 2008 г., достъпен на следния адрес:
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/working/regions2020/pdf/regions2020_en.pdf.
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Източна Европа, където живее над една трета от населението на Европейския съюз, 
са изложени в особено голяма степен на натиска на изменението на климата, че най-
уязвимите групи от населението са и най-силно засегнатите, както и че в резултат на 
това може да възникнат по-големи регионални и социални дисбаланси;

5. признава важната роля на местните и регионалните органи за образованието, което 
формира основата за придобиване на нови умения, ориентирани към бъдещето, 
включително чрез учене през целия живот и преквалификация; посочва, че общите 
условия за образование и по-нататъшно обучение на младите хора, включително на 
напускащите училище без придобита квалификация, в много държави са 
отговорност на регионалните и местните органи; следователно насърчава регионите 
да използват структурните фондове за образователна инфраструктура, по-специално 
в необлагодетелствани градски райони и региони, и да създадат възможност за 
всеобхватно и приобщаващо училищно образование, като използват тази подкрепа;
посочва значителния потенциал (за образование и обучение), който предлага 
свързването в мрежа на местните и регионалните органи и предприятията и 
сдруженията по отношение на създаването на устойчиви работни места в областите 
обществен транспорт, градска мобилност, образование и научно-изследователска и 
развойна дейност, както и на поставянето на ударението върху равните 
възможности;

6. подчертава важността на Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) за 
регионалното групиране чрез свързването на научноизследователската дейност, 
иновациите и инфраструктурата на местно равнище в контекста на новите 
технологии, като например енергията от възобновяеми източници и енергийната 
ефективност; освен това подчертава, че особено в градските райони регионалните и 
местните органи са в най-добра позиция и с най-големи възможности за създаване 
на необходимите условия за развитието на групи от иновативни предприятия; 
посочва, че подобно групиране може да даде решаващ импулс за икономическото 
развитие на местно равнище и да създаде нови работни места в регионите;

7. ясно осъзнава факта, че до голяма степен продължава да липсва координация между 
схемите за финансиране на ЕС и националните и регионални схеми за финансиране, 
и поради това, с оглед на постигането на целите на „Европа 2020”, подчертава 
необходимостта от по-добро многостепенно съгласуване на програмите и от 
подпомагане, насочено към по-голямо взаимодействие между различните общи 
политики, като се използват структурните фондове, фондовете за земеделие и 
развитие на селските райони, рамковата програма за научноизследователска 
дейност и рамковата програма за конкурентоспособност и иновации (ПКИ), за да 
бъдат постигнати целите на стратегията „Европа 2020“;

8. подчертава добавената стойност на ученето през целия живот и призовава 
държавите-членки да съставят подробни планове за потенциала на местно равнище 
с цел да организират съобразени с търсенето обучения, съчетаващи наличните 
ресурси с реалните нужди, както и да възвърнат престижа на професионалното 
средно образование чрез предоставянето на образование, отговарящо на високи 
стандарти, по-специално в региони, в които потенциалът на местно равнище и 
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традиционните сфери на труд изискват да бъдат развити изцяло специални умения и 
знания; призовава Комисията да предостави на държавите-членки достатъчно 
техническа подкрепа за начина на съставяне на планове на нуждите на местно 
равнище и отбелязва, че професионалните средни училища с високи стандарти биха 
могли да допринесат за намаляване на безработицата сред притежаващите 
образователна степен и да доведат до устойчива заетост;

9. посочва основната роля, която играят МСП за насърчаването на иновациите в 
Европа; насърчава частния и публичния сектор да използват Европейския социален 
фонд като средство за насърчаване на предприемаческите нагласи и умения сред 
младите хора, както и за предоставяне на насоки за професионално развитие на 
хора, застрашени от безработица;

10. изтъква значението на географската мобилност на работниците в съответствие с 
Договорите; признава, че подобряването на мобилността посредством добър местен 
транспорт увеличава достъпа до възможности за работни места и че полученият 
мултиплициращ ефект е особено важен за пограничните региони, засегнати от 
високо равнище на безработица; поради това насърчава регионите, както и местните 
и регионалните администрации, органи и НПО в граничните райони да използват 
средства от структурните фондове и Кохезионния фонд за инфраструктурни мерки, 
изпълнявани в контекста на националните и междурегионалните програми за 
сътрудничество, като същевременно се използва Европейският социален фонд за 
създаване на по-добри възможности за образование и заетост за младите хора от 
селските райони;

11. подчертава важността на мерките за насърчаване на растежа и заетостта в селските 
райони, за да се спре обезлюдяването на тези райони;

12. призовава отговорните органи в държавите-членки, както и Комисията, да засилят 
вниманието си към устойчивостта на съфинансираните мерки, както е предвидено в 
Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета от 11 юли 2006 г. определяне на общи 
разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален 
фонд и Кохезионния фонд1; настоятелно призовава отговорните органи да 
гарантират дългосрочното обвързване на средствата от структурните фондове и 
предоставянето на финансиране само след като се гарантира дълготрайността на 
операциите, както е посочено в член 57 от посочения регламент; призовава 
отговорните органи да предотвратят чрез подходящи механизми за санкциониране 
т.нар. „Subventions-Hopping”;

13. потвърждава подкрепата си за пилотния проект „Еразмус за изборни местни и 
регионални представители“, който може да подпомогне местните и регионалните 
органи при обмена на модели на най-добри практики и при това да има 
мултиплициращ ефект върху политиката в областта на пазара на труда; подчертава 
необходимостта от конкретизиране на свързаните с изпълнението елементи на 
проекта и от близко сътрудничество с Комитета на регионите и с организациите, 
представляващи мрежи от региони; призовава Комисията да ускори процеса на 
изпълнение на този пилотен проект; насърчава Комисията да придаде конкретна 

                                               
1 ОВ L 210, 31.7.2006 г., стр. 25.
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форма на идеята за създаване на „местна академия” за тази цел;

14. препоръчва регионалните органи да приемат стратегии за развитие в съответствие с 
целите на стратегията „ЕС 2020” с цел създаване на нови работни места в една 
устойчива икономика.
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