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WSKAZÓWKI

Komisja Rozwoju Regionalnego zwraca się do Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych, 
właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 
następujących wskazówek:

1. uważa, że polityka spójności UE odgrywa decydującą rolę w zwiększaniu potencjału 
zatrudnienia w nowych zrównoważonych sektorach gospodarki, ponieważ ułatwia 
redukcję różnic regionalnych i stworzenie społeczeństwa cechującego się pełnym 
zatrudnieniem; podkreśla, że europejskie fundusze strukturalne mogą zachęcić regiony do 
podejmowania inicjatyw na rzecz tworzenia nowych, zrównoważonych miejsc pracy;

2. uznaje ważną rolę władz lokalnych w kształceniu młodych ludzi, które stanowi podstawę 
zdobywania dalszych kompetencji; stwierdza, że w wielu państwach warunki ramowe 
dotyczące kształcenia i szkolenia wchodzą w zakres kompetencji władz regionalnych;
w związku z tym zachęca regiony do wykorzystywania funduszy strukturalnych do 
tworzenia zrównoważonych miejsc pracy w obszarach lokalnego transportu publicznego, 
mobilności w miastach i edukacji;

3. zgodnie z traktatami podkreśla znaczenie mobilności geograficznej pracowników; uznaje, 
że ulepszenie mobilności dzięki dobremu transportowi lokalnemu zwiększa dostęp do 
możliwości zatrudnienia; w związku z tym zachęca regiony do wykorzystywania środków
z funduszy strukturalnych na działania w zakresie infrastruktury;

4. wzywa właściwe organy w państwach członkowskich i Komisję do zwrócenia większej 
uwagi na zrównoważony charakter współfinansowanych środków, co przewidziano
w rozporządzeniu ogólnym (nr 1083/2006); napomina właściwe organy, że należy 
długoterminowo powiązać środki z funduszy strukturalnych i że nie należy bez kontroli 
wspierać przedsiębiorstw, które być może przenoszą miejsca pracy;

5. ponownie wyraża wsparcie dla projektu pilotażowego ERASMUS dla parlamentarzystów 
lokalnych i regionalnych, który może pomóc gminom i regionom w wymianie modeli 
najlepszych praktyk, a przy tym przynieść efekt mnożnikowy w obszarze polityki rynku 
pracy.


