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Tisztelt Közgyűlés!

A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Főigazgatója az alábbi kéréssel
keresett meg:
A Dél-dunántúli régió fejlődése, a munkanélküliség csökkentése, a foglalkoztatási
színvonal növelése elképzelhetetlen társadalmi összefogás nélkül. Az új
foglalkoztatási stratégiák (esélyegyenlőség javítása, a hátrányos helyzetű rétegek
felzárkóztatása, a foglalkoztathatóság növelése) pedig megkövetelik a munkaügyi,
munkaadói, munkavállalói, önkormányzati, oktatási, szociális és civil szervezetek
közötti kapcsolatrendszer, a partnerség erősítését.
Az Európai Unió Lisszabonban 2000-től meghirdette a Területi Foglalkoztatási
Paktumok megkötését szolgáló közösségi kezdeményezést, amelynek célja:
hozzájárulni egy széles körű regionális, illetve helyi partnerséghez, elősegítve az
adott térség munkaerőpiacának, a rendelkezésre álló szabad munkaerő
foglalkoztatásának javítását.
A régióban már hat foglalkoztatási paktum (megállapodás) működik, ebből három
megyei szintű, három pedig kistérség-jellegű. Közös vonásuk az együttműködés
önkéntessége, a partnerség, a közös érdekeltség és az uniós prioritásként kezelt
„nyerjünk együtt” kultúra kialakítása.
A helyi érdekek érvényesítése mellett azonban szükség van egy regionális szintű
szerveződésre, egy regionális foglalkoztatási stratégia és paktum kialakítására,
amelynek általános, távlati célkitűzése a Dél-Dunántúlon élő emberek
életszínvonalának, szociális biztonságának javítása a foglalkoztatás bővítésével,
illetve a munkanélküliség csökkentésével. Rövidtávú célja, olyan kitörési pontok,
programok megfogalmazása és kidolgozása, amelyek alapul szolgálnak a
kistérségi egyenlőtlenségek lehetőség szerinti megszüntetéséhez, a
munkanélküliség csökkentéséhez, a foglalkoztathatóság javításához és a
foglalkoztatási színvonal növeléséhez. E célok mellett az együttműködés három fő
komplex fejlesztési koncepcióhoz kapcsolódna: a Zászlóshajó, a Pólus, a Pécs
2010 Európa Kulturális Főváros programokhoz.
A Regionális Munkaügyi Központ a Társadalmi Megújulás Operatív Program
keretében szeretné kidolgozni a regionális foglalkoztatási stratégiát, létrehozni a
regionális foglalkoztatási paktumot. E program megvalósításához keresnek
partnereket, és kérik a Tolna Megyei Önkormányzat csatlakozását is.

Tolna megye foglalkoztatási helyzetének javítása, illetve a létrehozandó Térségi
Integrált Szakképző Központ megfelelő működése szempontjából fontosnak
tartom a regionális stratégia és paktum kialakítását, ezért kérem a Tisztelt
Közgyűlést, hogy támogassa a határozati javaslatot.
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Határozati javaslat:
A Tolna Megyei Közgyűlés …../2008. (II.15.)
közgyűlési határozata regionális foglalkoztatási
paktumhoz történő csatlakozásról

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése egyetért
a regionális foglalkoztatási paktum céljaival, és
felhatalmazza elnökét a csatlakozáshoz szükséges
szándéknyilatkozat aláírására.

Felelős: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke
Határidő: azonnal
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