Резолюция №7
За регионална политика

Като отчита ниската степен на кохезия между регионите в
икономическото и социално развитие.
Като отчита ниското ниво на конвергенция в регионален аспект на
основните макроикономически показатели:
БВП на глава от населението;
БДС по отрасли;
Производственост на труда;
Заетост;
Доходи.
Като има предвид недостатъчната финансова децентрализация по
отрасли и региони.
Като приема, че взаимоотношенията на синдикалните организации и
местните органи на самоуправление трябва да се изграждат на принципите
на равнопоставеното партньорство, Конфедерация на труда “Подкрепа” ще
поддържа и поощрява всички стъпки на органите на местната власт,
насочени към съгласуване на интересите и сътрудничество в полза на
представителите на наемния труд.
Редица от проблемите, които възникват пред синдикалните
структури в предприятията и организациите, могат да бъдат решавани от
общинските органи, на основата на социалния диалог, като за целта могат
да се сключат двустранни споразумения по отношение на общинските
фирми, здравеопазването, образованието, културата и др. Синдикатите
могат да участват в работата на комисиите към общинските съвети със
съвещателен глас. По този начин пряко се поставят проблеми, които са от
компетенцията на съответния орган на местно самоуправление.
КТ “Подкрепа” ще работи за:
Пълноценното и ефективно използване на средствата, отпуснати от
Европейската комисия по структурните и кохезионния фонд;
Обезпечаване на пряко участие в проектите по Оперативните
програми към Националната референтна рамка;
Участие при разработването на цялостна национална политика за
регионално развитие, която да стане част от структурната реформа, като
съдейства за координирането и регулирането на действията на субектите,
участващи в регионалните обществени отношения;
Въвеждане на насърчителна политика за развитие на районите със
смесено население, с различна структура на човешките ресурси и на

селищата в критично състояние, като за финансовото й осигуряване се
създаде специален държавен фонд за регионално развитие;
Създаване на органи за регионално развитие (съвети, комисии) с
участието на социалните партньори за обсъждане и вземане на решения по
проблемите на съответния район. Ускореното създаване на регионални
инвестиционни фондове (за икономическо и социално сближаване и др.)
би подпомогнало финансирането на местни инициативи и програми за
социално-икономическо развитие и индустриалните зони при определяне
стандартите в индустриалните отношения;
Решаването на задачите за разкриването на нови работни места и
намаляване на безработицата, забавяне и спиране на спада в местните
икономики, тяхното преструктуриране, противодействие срещу бедността,
срещу обезлюдяването и пр.
Укрепване на териториалните си структури (регионалните и
общинските организации) за успешен диалог с кметовете, общинските
съвети и областните администрации.

