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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по регионално развитие приканва водещата комисия по заетост и социални 
въпроси да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните 
предложения:

1. приветства програмата за нови умения и работни места, част от стратегията „Европа 
2020“, и подчертава факта, че за да играе съществена роля в изграждането на една 
конкурентна, устойчива и иновативна икономика, работната сила трябва да бъде 
квалифицирана; 

2. признава необходимостта да се използват по-ефикасно финансовите средства, 
предназначени за развиване на нови умения и създаване на работни места, по-
специално в растящия сектор на „зелената“ икономика; счита, че това се отнася на 
първо място до Европейския социален фонд (ЕСФ), Европейския фонд за 
регионално развитие (ЕФРР), Европейския земеделски фонд за развитие на селските 
райони (ЕЗФРСР), програмата за образование и обучение през целия живот и 
програмата „Прогрес“;

3. признава необходимостта да се увеличи ефикасността на инструментите на  
политиката на сближаване, по-специално на ЕСФ, чрез концентрирането на  
финансовите средства върху ограничен брой приоритети, укрепването на условията, 
необходими за институционални реформи, поставянето на ясни и измерими цели и 
създаването на инвестиционни договори за развитие и партньорство между 
Комисията и държавите-членки;

4. подкрепя политиките, целящи да се създадат нови работни места, като се вземат 
предвид потребностите на малките и средните предприятия (МСП), които 
осигуряват две трети от работните места в частния сектор; 

5. счита, че е важно да се установят стимули и условия за ефикасно споделяне на 
разходите с цел да се увеличат публичните и частните инвестиции в постоянно 
обучение на работната сила и в образование и обучение през целия живот, като се 
поставя ударение върху информационните и комуникационни технологии и 
цифровата грамотност;

6. настоява на факта, че обменът на опит и създаването на мрежи между висшето 
образование, научните изследвания и бизнес центровете играят важна роля за 
подобряване на уменията и привеждането им в съответствие с потребностите на 
пазара на труда;  

7. отбелязва, че постигането на целите на стратегията за нови умения и работни места 
е преди всичко отговорност на държавите-членки; счита, че поради това е 
необходимо Комисията да следи за това, всяка държава-членка да има ангажимент 
към целите на стратегията;

8. приканва Комисията да предприеме мерки за премахване на административните и 
правните пречки с цел подобряване на мобилността на работната сила в сферите на 



PE465.038v01-00 4/4 PA\868365BG.doc

BG

признаването на квалификациите и преносимостта на допълнителни пенсионни 
права.


