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PASIŪLYMAI

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

1. mano, kad ES sanglaudos politika atlieka lemiamą vaidmenį plėtojant darbo vietų 
potencialą tvarioje ekonomikoje, nes padeda mažinti regionų skirtumus ir skatinti 
ekonomiką, siekiant užtikrinti visišką užimtumą; pabrėžia vaidmenį, kurį skatinant tvarią 
ekonomiką turi atlikti regionų ir vietos lygmenys; pabrėžia, kad regionai, imdamiesi 
iniciatyvų kurti naujas, perspektyvias ir tvarias darbo vietas, turėtų naudotis Europos 
struktūriniais fondais ir sanglaudos fondu; pabrėžia, kaip svarbu, kad valstybės narės 
naudotų Europos socialinį fondą, siekdamos investuoti į įgūdžių lavinimą, užimtumo 
didinimą, mokymą ir perkvalifikavimą, norint sukurti daugiau ir geresnių darbo vietų 
įgyvendinant nacionalinius, regioninius ir vietos projektus; mano, kad vyresnio amžiaus 
asmenų profesinė patirtis taip pat gali padėti įgyvendinti šias iniciatyvas, turint mintyje 
tai, jog vyresnio amžiaus asmenys sudaro vis didesnę ES gyventojų dalį; rekomenduoja 
regionų ir vietos valdžios institucijoms tinkamai ir nuolat palaikyti ryšius su verslo 
aplinka, darbdavių organizacijomis, profesinėmis sąjungomis ir NVO, siekiant numatyti 
vidutinės trukmės ir ilgalaikius darbo rinkos poreikius;

2. atsižvelgdamas į tai, pabrėžia integruotos miestų plėtros koncepcijos svarbą, taip pat 
pabrėžia, kad pavyzdžiu galėtų tapti tvarus miestų teritorijų, kurių padėtis nepalanki, 
pertvarkymas; mano, kad tai galima užtikrinti tik sukūrus aiškią priemonių sistemą, be 
kita ko, ir toliau skatinant miestų aspektą struktūrinių fondų lėšomis;

3. pabrėžia, kad, turint mintyje dabartinę ekonomikos krizę ir sprendžiant klimato kaitos 
problemą, itin svarbu remti ekologiškos ekonomikos kūrimą; pabrėžia, kad vietos ir 
regionų valdžios institucijos atlieka esminį vaidmenį pereinant prie didesnio tvarumo, visų 
pirma dėl savo gebėjimo skatinti švietimo, mokymo ir mokslinių tyrimų įstaigų ir MVĮ 
ryšius; pabrėžia, kad šiuo atžvilgiu ES sanglaudos politika yra esminė priemonė, galinti 
padėti ne tik kovoti su klimato kaita vykdant protingą energetikos politiką, bet ir suteikti 
piliečiams naujų ekonominių ir su darbo vietomis susijusių galimybių; 

4. pažymi, kad klimato kaitos poveikis Europos regionams skiriasi, o iš Komisijos tyrimo1

matyti, jog šis neigiamas poveikis itin jaučiamas pietiniuose ir rytiniuose Europos 
regionuose, kuriuose gyvena daugiau kaip trečdalis Europos Sąjungos gyventojų, 
didžiausią poveikį patiria pažeidžiamiausios gyventojų grupės ir dėl to gali padidėti 
regionų ir socialiniai skirtumai;

5. pripažįsta vietos ir regionų valdžios institucijų svarbą švietimui, sudarančiam sąlygas įgyti 
naujų į ateitį orientuotų įgūdžių, be kita ko, mokantis visą gyvenimą ir persikvalifikuojant; 
pažymi, kad daugelyje valstybių už bendrąsias mokymo sąlygas ir tęstinį jaunuolių 
(įskaitant jokios kvalifikacijos neturinčius abiturientus) mokymą atsakingos regionų ir 

                                               
1 Komisijos tarnybų darbo dokumentas „Regionai 2020 m. ES regionų ateities uždavinių vertinimas“, 2008 m. 
lapkričio mėn. Šis dokumentas pateikiamas:
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/working/regions2020/pdf/regions2020_en.pdf.
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vietos valdžios institucijos; taigi ragina regionus naudoti struktūrinius fondus švietimo 
infrastruktūrai, ypač miestų teritorijose ir regionuose, kurių padėtis nepalanki, taip pat 
naudojantis šia parama sukurti nuoseklią ir visiems atvirą mokymo mokykloje sistemą;
pabrėžia dideles galimybes (švietimo ir mokymo srityse), susijusias su vietos ir regionų 
valdžios institucijų sujungimu į tinklą su įmonėmis ir organizacijomis, siekiant kurti 
perspektyvias darbo vietas viešojo transporto, judumo miestuose, švietimo ir mokslinių 
tyrimų srityse, taip pat siekiant akcentuoti lygias galimybes;

6. pabrėžia Europos regioninės plėtros fondo (ERPF) svarbą buriant grupes regionuose, t. y. 
vietoje telkiant mokslinius tyrimus, naujoves ir infrastruktūrą, kai kuriamos naujos 
technologijos, pvz., atsinaujinančios energijos ir energijos vartojimo efektyvumo srityse; 
be to, pabrėžia, kad, ypač miestuose, regionų ir vietos valdžios institucijos turi geriausias 
galimybes kurti sąlygas, būtinas pažangių įmonių grupėms augti; pažymi, kad taip buriant 
į grupes galima labai paskatinti vietos ekonomikos plėtrą ir regionuose kurti naujas darbo 
vietas; 

7. žino, kad ES, nacionalinės ir regionų finansavimo sistemos vis dar labai prastai 
koordinuojamos, taigi, siekiant įgyvendinti strategijos „Europa 2020“ tikslus, pabrėžia 
būtinybę geriau koordinuoti programas įvairiais lygmenimis ir remti didesnę įvairių 
bendrų politikos krypčių sąveiką, naudojant struktūrinius fondus, žemės ūkio ir kaimo 
plėtros lėšas, taip pat taikant Bendrąją mokslinių tyrimų programą ir Konkurencijos ir 
inovacijų bendrąją programą (angl. CIP);

8. pabrėžia mokymosi visą gyvenimą teikiamą papildomą naudą ir ragina valstybes nares 
parengti išsamią vietos galimybių schemą, siekiant organizuoti paklausą atitinkantį 
mokymą, kurį vykdant turimi ištekliai derėtų su tikraisiais poreikiais, taip pat siekiant 
sugrąžinti profesinio vidurinio mokslo prestižą, teikiant aukštos kokybės išsilavinimą, visų 
pirma regionuose, kuriuose vietos galimybės ir tradicinės darbo sritys reikalauja įgyti 
specialių įgūdžių ir žinių; ragina Komisiją teikti valstybėms narėms pakankamą techninę 
paramą, suteikiant žinių apie tai, kaip nustatyti vietos poreikius, ir pažymi, kad aukšto 
lygio profesinės vidurinės mokyklos galėtų padėti mažinti išsilavinimą turinčių asmenų 
nedarbą ir galėtų užtikrinti tvarų užimtumą;

9. pažymi svarbų MVĮ vaidmenį skatinant naujovių diegimą Europoje; ragina privatųjį ir 
viešąjį sektorius naudotis Europos socialiniu fondu, kaip priemone jaunimo verslumui 
skatinti ir įgūdžiams gerinti, taip pat konsultuoti asmenis, kuriems gresia nedarbas, 
karjeros klausimais;

10. pabrėžia geografinio darbuotojų judumo svarbą, remiantis Sutartimis; pripažįsta, kad dėl 
geros vietinio transporto sistemos pagerėjus judumui padaugėja galimybių gauti darbą, o 
su tuo susijęs daugiklio efektas ypač svarbus pasienio regionuose, kuriuose aukštas 
nedarbo lygis; taigi ragina regionus ir vietos bei regionų administracijas, valdžios 
institucijas ir NVO pasienio regionuose naudoti struktūrinių fondų ir sanglaudos fondo 
lėšas infrastruktūros priemonėms, taikomoms įgyvendinant nacionalines ir tarpregionines 
bendradarbiavimo programas, o Europos socialinio fondo lėšas naudoti siekiant kaimo 
vietovėse gyvenantiems jaunuoliams suteikti didesnių galimybių švietimo ir užimtumo 
srityse;



AD\821629LT.doc 5/6 PE440.127v02-00

LT

11. pabrėžia priemonių, kuriomis skatinamas augimas ir užimtumas, svarbą kaimo vietovėse 
siekiant, kad jose nemažėtų gyventojų;

12. ragina atsakingas valstybių narių institucijas ir Komisiją labiau atsižvelgti į bendrai 
finansuojamų priemonių tvarumą, kaip numatyta 2006 m. liepos 11 d. Tarybos reglamente 
(EB) Nr. 1083/2006, nustatančiame bendrąsias nuostatas dėl Europos regioninės plėtros
fondo, Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo1; ragina atsakingas institucijas 
užtikrinti, kad struktūrinių fondų lėšos būtų skiriamos ilguoju laikotarpiu, o finansavimas 
būtų teikiamas tik užtikrinus veiksmų patvarumą, kaip nustatyta minėtojo reglamento 
57 straipsnyje; ragina atsakingas institucijas nustatyti tinkamą sankcijų tvarką ir taip 
užkirsti kelią pastangoms gauti nepagrįstai daug subsidijų;

13. pakartoja remiantis bandomąjį projektą „Programa Erasmus išrinktiems vietos ir regionų 
atstovams“, kuris galėtų padėti vietos ir regionų valdžios institucijoms keistis 
pažangiausia patirtimi, be to, galėtų turėti keleriopą poveikį darbo rinkos politikos srityje; 
pabrėžia poreikį nurodyti su projekto įgyvendinimu susijusius aspektus ir glaudžiai 
bendradarbiauti su Regionų komitetu bei regionų tinklams atstovaujančiomis 
organizacijomis; ragina Komisiją paspartinti šio bandomojo projekto įgyvendinimą; 
ragina Komisiją pagrįsti mintį šiuo tikslu sukurti vadinamąją vietos lygmens akademiją;

14. rekomenduoja regionų valdžios institucijoms patvirtinti vystymosi strategijas, kurios 
atitiktų strategijos „ES 2020“ tikslus, siekiant tvarios ekonomikos sąlygomis kurti naujas 
darbo vietas.

                                               
1 OL L 210, 2006 7 31, p. 25.
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