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NÁVRHY

Výbor pro zahraniční věci vyzývá Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku, jako příslušný 
výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. domnívá se, že pro rozvíjení potenciálu tvorby nových pracovních příležitostí má v novém 
udržitelném hospodářství rozhodující úlohu politika soudržnosti, protože napomáhá 
odstraňovat regionální rozdíly a vytvářet společnost s plnou zaměstnaností; zdůrazňuje, že 
evropské strukturální fondy mohou povzbuzovat regiony k iniciativám na vytváření 
udržitelných pracovních míst;

2. uznává, že místní a regionální orgány hrají důležitou úlohu při vzdělávání mladých lidí, 
které je základem k získání dalších dovedností; dodává, že zavedení rámcových podmínek 
pro vzdělávání a odbornou přípravu je v mnoha státech v příslušnosti regionů; vybízí 
proto regiony, aby využívaly strukturální fondy a vytvářely s jejich pomocí udržitelná 
pracovní místa v oblastech městské veřejné dopravy, městské mobility a vzdělávání;

3. v souladu se smlouvami zdůrazňuje význam geografické mobility zaměstnanců; uznává, 
že zlepšení mobility díky kvalitní městské veřejné dopravě zlepší přístup k pracovním 
příležitostem; proto vybízí regiony, aby využívaly prostředky ze strukturálních fondů na 
opatření v oblasti infrastruktury;

4. vyzývá odpovědné subjekty členských států a Komisi, aby více dbaly na udržitelnost 
spolufinancovaných opatření, jež jsou plánována v obecném nařízení (1083/2006); 
upozorňuje příslušné subjekty, že finanční prostředky ze strukturálních fondů by měly 
zůstat dlouhodobě vázány a že by neměly být bez prověření podporovány podniky, které 
možná přemisťují pracovní místa;

5. opakuje svou podporu pilotnímu projektu „ERASMUS pro místní a regionální poslance“, 
který může napomoci obcím a regionům při výměně osvědčených postupů a navíc může 
mít multiplikační efekt v oblasti politiky trhu práce.


