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JAVASLATOK

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

1. úgy véli, hogy az EU kohéziós politikája a fenntartható gazdaságban rejlő foglalkoztatási 
potenciál feltárása szempontjából jelentős szerepet játszik, mivel hozzájárul a regionális 
különbségek felszámolásához és a társadalom teljes foglalkoztatottságának 
megteremtéséhez; hangsúlyozza, hogy az európai strukturális alapok új, fenntartható 
munkahelyek megteremtését célzó kezdeményezésekre ösztönözhetik a régiókat;

2. elismeri az önkormányzatoknak a fiatalok képzésében betöltött fontos szerepét, amely a 
további szakképesítések megszerzésének alapját képezi; kifejti, hogy az oktatás és a
képzés keretfeltételei sok államban regionális illetékességi körbe tartoznak; ezért arra 
ösztönzi a régiókat, hogy használják ki a strukturális alapok nyújtotta lehetőségeket, hogy
fenntartható munkahelyeket teremtsenek a tömegközlekedés, a városi mobilitás és a 
képzés terén; 

3. hangsúlyozza a szerződésekkel összhangban a munkavállalók földrajzi mobilitását; 
elismeri, hogy a mobilitás jó tömegközlekedés révén való fokozása javítja az álláshoz 
jutás lehetőségeit; ezért arra ösztönzi a régiókat, hogy a strukturális alapok forrásait az 
infrastrukturális intézkedéseknél is vegyék igénybe;

4. felszólítja a tagállamok illetékes szerveit, valamint a Bizottságot, hogy az általános 
rendeletben (1083/2006) előírtak szerint jobban ügyeljenek a társfinanszírozott 
intézkedések fenntarthatóságára; sürgeti az illetékese szerveket, hogy a strukturális 
alapokból származó pénzeszközöket ne kössék le hosszú távra, és vizsgálat nélkül ne 
támogassanak olyan vállalkozásokat, ahol a munkahelyek esetleges áthelyezése fenyeget;

5. ismételten támogatásáról biztosítja az „ERASMUS a választott helyi és regionális 
képviselők számára” elnevezésű kísérleti projektet, amely elősegítheti a bevált 
gyakorlatok települések és régiók közötti cseréjét, továbbá a munkaerő-piaci politika terén 
multiplikációs hatást válthat ki.


