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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 на една устойчива икономика, като я 
подпомага при премахването на регионалните различия и при създаването на 
общество с пълна заетост; подчертава, че европейските структурни фондове могат
да насърчават регионите да предприемат инициативи за създаването на нови, 
устойчиви работни места;

2. признава важната роля на местните органи за образованието на младите хора, която 
е основа за придобиване на нови компетентности; посочва, че рамковите условия за 
образование и обучение в много държави са въпрос на регионална отговорност; 
следователно насърчава регионите да използват структурните фондове, за да 
открият устойчиви работни места в областите обществен транспорт, градска 
мобилност и образование;

3. изтъква в съответствие с Договорите значението на географската мобилност на 
работниците; отчита, че подобряването на мобилността посредством добър 
транспорт увеличава възможностите за достъп до работните места; във врака с това 
насърчава регионите да използват средства от структурните фондове за 
инфраструктурни мерки;

4. приканва отговорните служби в държавите-членки, както и Комисията, да засилят 
вниманието си към устойчивостта на съфинансираните мерки, както е предвидено в 
Общия регламент (1083/2006); напомня на компетентните служби, че средствата от 
структурните фондове следва да бъдат дългосрочно обвързани и че предприятията, 
които вероятно прехвърлят работни места, не трябва да бъдат подпомагани без 
проверка;

5. потвърждава подкрепата си за пилотния проект „ЕРАЗЪМ за местни и регионални 
служители“, който може да подпомогне общините и регионите при обмена на 
модели на най-добри практики и при това да има мултипликационен ефект върху 
политиката в областта на пазара на труда.


