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NÁVRHY

Výbor pre regionálny rozvoj vyzýva Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci, aby ako 
gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. nazdáva sa, že politika súdržnosti EÚ zohráva rozhodujúcu úlohu pri rozvoji potenciálu 
zamestnanosti v rámci trvalo udržateľného hospodárstva tým, že pomáha znižovať
regionálne rozdiely a vytvárať spoločnosť s plnou zamestnanosťou; zdôrazňuje, že 
európske štrukturálne fondy môžu povzbudiť regióny k vytváraniu nových, udržateľných 
pracovných miest;

2. uznáva dôležitú úlohu miestnych orgánov pri vzdelávaní mladých ľudí, ktoré je základom 
pre získavanie ďalších zručností; uvádza, že v mnohých štátoch patria rámcové 
podmienky pre vzdelávanie a odbornú prípravu do právomoci regiónov; vyzýva preto 
regióny, aby využívali štrukturálne fondy na vytváranie udržateľných pracovných miest
v oblastiach mestskej hromadnej dopravy, mestskej mobility a vzdelávania;

3. v súlade so zmluvami zdôrazňuje význam geografickej mobility zamestnancov; uznáva, že 
zlepšenie mobility prostredníctvom kvalitnej mestskej dopravy zlepšuje prístup
k potenciálnym pracovným miestam; vyzýva preto regióny, aby využívali prostriedky zo 
štrukturálnych fondov na opatrenia v oblasti infraštruktúry;

4. vyzýva zodpovedné orgány členských štátov a Komisiu, aby viac dbali o udržateľnosť 
spolufinancovaných opatrení, ktoré sú plánované vo všeobecnom nariadení (1083/2006); 
upozorňuje príslušné orgány, že prostriedky zo štrukturálnych fondov by mali ostať
dlhodobo viazané, a že sa bez preskúmania nebudú podporovať podniky, ktoré 
pravdepodobne presúvajú pracovné miesta;

5. znovu vyjadruje svoju podporu pilotnému projektu s názvom Erasmus pre miestnych
a regionálnych poslancov, ktorý môže obciam a regiónom pomôcť pri výmene modelov 
najlepších postupov a zároveň môže mať multiplikačný účinok v oblasti politiky trhu
práce.


