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PASIŪLYMAI

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas ragina atsakingą Užimtumo ir socialinių 
reikalų komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. palankiai vertina Naujų įgūdžių ir darbo vietų darbotvarkę, kaip vieną iš 2020 m. 
strategijos krypčių, kadangi ES turi nustatyti aiškius uždavinius ir konkrečias priemones, 
kad įgyvendintų bendrus tikslus, susijusius su naujų darbo vietų kūrimu ir tvaraus ir 
integracinio augimo skatinimu, o to galima pasiekti tik tuomet, jei valstybės narės 
koordinuotai imsis atsakomųjų veiksmų;

2. teigiamai vertina tai, kad Komisija pripažįsta, jog reikia skatinti verslumą ir savisamdą; 
mano, kad labai svarbu sudaryti tinkamas sąlygas ir siūlyti iniciatyvas, kuriomis būtų 
siekiama kurti ir išlaikyti verslą, tačiau jų nepakanka Europos ekonomikos vystymui; 
todėl pabrėžia, kad būtinas tinkamas verslumo įgūdžių mokymas viduriniojo ir 
aukštesniojo švietimo lygmenimis, kad Europa neatsiliktų nuo kitų veikėjų; pabrėžia 
Europos technologijos instituto vaidmenį skatinant verslo kūrimą ir vystymą 
vadovaujantis inovaciniais moksliniais tyrimais ir didelį dėmesį pirmiausia skiriant 
verslumui;

3. palankiai vertina tai, kad Europos Komisija teikia pirmenybę naujoms paskatoms siekti 
darbo rinkos lankstumo ir užimtumo garantijų pusiausvyros, stiprindama keturias jos 
sudėtines dalis: lanksčias ir patikimas sutarčių sąlygas, aktyvią darbo rinkos politiką, 
mokymąsi visą gyvenimą ir šiuolaikiškas socialinės apsaugos sistemas;

4. ragina valstybes nares ir atitinkamai regionus įkurti užimtumo stebėsenos centrą, kuriame 
dėmesys būtų skiriamas ateities poreikiams ir jie numatomi bei suteikiama kvalifikacija, 
kuri užtikrintų daugiau galimybių integruotis į darbo rinką, ypač jaunimui;

5. pakartoja, kad penki ES pagrindiniai tikslai yra užimtumo skatinimas, sąlygų inovacijoms, 
moksliniams tyrimams ir plėtrai gerinimas, klimato kaitos ir energetikos uždavinių 
įvykdymas, švietimo įvairiais lygmenimis gerinimas ir socialinės integracijos skatinimas;

6. pabrėžia, kad užimtumo politika priklauso nacionalinei kompetencijai ir kad darbo rinkos 
skiriasi struktūriniu požiūriu;

7. pabrėžia, kad daugiau dėmesio reikėtų skirti studentų ir mokslininkų verslumu pagrįstam 
mąstymui skatinti, galimybėms pasinaudoti naujomis finansinėmis priemonėmis steigiant 
verslą ir sparčiai augant įmonėms ir sėkmingų technologijų diegimo ES rinkoje paramai;

8. ragina Europos socialinio dialogo komitetus prisidėti derinant esamus mokymus su esama 
ir būsima paklausa pasinaudojant gairėmis, kuriose nustatyti aiškūs tikslai ir rodikliai, 
pagal kuriuos galima stebėti pažangą;

9. atkreipia dėmesį į Europos Komisijos išvadą, kad dėl naujų technologijų ir darbo 
organizavimo pokyčių iš esmės didėja užimtumas tiek žemutiniu, tiek viršutiniu 
lygmenimis;
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10. apgailestauja, kad per krizę valstybės narės sumažino savo švietimo ir mokymo biudžetus, 
ir ragina Komisiją ir valstybes nares daugiau investuoti į švietimo ir mokymo sistemas;

11. atkreipia dėmesį, kad padaryta nepakankama pažanga mažinant dirbančių, bet vis tiek 
žemiau skurdo ribos gyvenančių asmenų skaičių; ragina Komisiją ir valstybes nares 
skatinti kurti kokybiškas gerai apmokamas darbo vietas, kuriose užtikrinamos saugios ir 
sveikos darbo sąlygos; 

12. pabrėžia pateiktų išsamių pasiūlymų mokymosi visą gyvenimą srityje svarbą ir nurodo, 
kad reikia atkreipti ypatingą dėmesį į tai, kad informacijos ir ryšių technologijų 
išmanymas ir skaitmeninis raštingumas (e. įgūdžiai) būtų įtraukti į pagrindinę mokymosi 
visą gyvenimą ir švietimo politiką, siekiant išspręsti rimtą kvalifikuoto personalo (pvz., 
IRT specialistai ir mokslo darbuotojai) stygiaus problemą, kuri gali neigiamai paveikti 
ekonominį ES konkurencingumą ateityje;

13. pabrėžia, kad reikia įtraukti darbdavius į švietimo įstaigų valdymą, taip pat kursų, 
mokymo metodų parengimo ir amatų mokymo, vertinimo ir kvalifikacijos teikimo 
procesą; pabrėžia darbdaviams, kurie siūlo žemos kvalifikacijos arba nekvalifikuotiems 
asmenims mokymus ir taip suteikia galimybę tiesiogiai darbo vietoje įgyti praktinės 
patirties, skirtų iniciatyvų svarbą;

14. pažymi (tai pripažino ir Komisija), jog norint užtikrinti, kad Europa pasiektų savo 2020 m. 
tikslus dėl aplinkosaugos srities darbuotojų ir kad Europos ekonomika galėtų veikti 
tvariau ir taip išliktų konkurencinga ateityje, būtina daug investuoti į ekologiškus 
gebėjimus;

15. pabrėžia į inovacijas nukreipto švietimo poreikį; pabrėžia, kad norint patenkinti ateities 
poreikius turėtų būti skatinamas nešabloniškas ir abstraktus mąstymas ir techninis 
švietimas;

16. pabrėžia, jog reikėtų stengtis užtikrinti, kad visi vaikai ankstyvame amžiuje įgytų 
pagrindinių IT įgūdžių, kad IT būtų įtraukos į pradinį mokyklų švietimą ir kad visi 
europiečiai turėtų pigią ir paprastą prieigą prie interneto;

17. ragina Komisiją remti žinių sąjungas, kad būtų rengiamos naujos mokymo programos, 
kuriomis būtų užpildytos su inovacijomis susijusios įgūdžių spragos ir patenkinti darbo 
rinkos poreikiai;

18. pažymi, kad norint pasiekti 2020 m. ES tikslus, valstybės narės turi lanksčiau reaguoti į 
pramonės sektoriaus poreikius, susijusius su reikalinga darbo jėga;

19. mano, kad, atsižvelgiant į aktyvaus gyvenimo ilginimo strategiją, nepakankamai 
padaroma siekiant padėti vyresnio amžiaus asmenims įgyti IT įgūdžių, ir ragina Komisiją 
ir valstybes nares kurti šiai grupei skirtas plataus masto švietimo sistemas;

20. ragina Komisiją ir valstybes nares visoje Europoje stiprinti profesinį švietimą ir mokymą 
ir taip padėti formuoti naujus įgūdžius, kurių reikia darbo rinkoje;

21. pastebi, kad darbuotojų judumas ES šalyse yra nedidelis, ir ragina Komisiją apsvarstyti 
galimybę įkurti visos Europos mastu veiksiančią tarnybą, kad būtų galima kvalifikuotiems 
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darbuotojams pasiūlyti laisvas darbo vietas Europoje ir taip sustiprinti Europos pridėtinę 
vertę turinčią darbo rinką; atsižvelgdamas į tai ragina valstybes nares panaikinti kliūtis 
laisvam darbuotojų judėjimui ir ragina visapusiškai įgyvendinti Komisijos pasiūlytus 2012 
m. bendrosios rinkos projektus; pabrėžia platesnės strategijos, kuri apimtų darbo vietų 
kūrimą, naujų ir atsirandančių Europos darbo rinkos poreikių tenkinimą ir ES viduje 
esančių darbo apribojimų bei ES vidaus rinkoje likusių kliūčių šalinimą, svarbą;

22. pritaria Komisijos pasiūlymui steigti Europos sektorių tarybas užimtumo ir įgūdžių 
klausimais siekiant rinkti valstybių narių ir regionų turimą informaciją, kuri padėtų 
koordinuoti visų suinteresuotųjų subjektų pastangas;

23. pabrėžia, kad reikia ir toliau derinti įgūdžius ir darbo rinkos poreikius; teigiamai vertina 
Komisijos iniciatyvą šioje srityje;

24. atsižvelgiant į tai, kad numatoma, jog 2015 m. trūks nuo 384 000 iki 700 000 IT 
specialistų ir maždaug vieno milijono darbuotojų trūks sveikatos apsaugos sektoriuje bei 
dar vienu milijonu bus per mažai mokslinių tyrimų darbuotojų, ragina Komisiją ir 
valstybes nares imtis priemonių ir šiose srityse užtikrinti tinkamą kvalifikuotų žmogiškųjų 
išteklių lygį;

25. pabrėžia mažųjų ir vidutinių įmonių svarbą ir jų indėlį kuriant naujas darbo vietas ir 
palankiai vertina naujų įmonių kūrimo skatinimo priemones, pvz., biurokratijos mažinimą; 
atkreipia dėmesį į tai, kokį svarbų vaidmenį galėtų atlikti Europos investicijų bankas 
remdamas tokias programas kaip JASMINE ir JEREMIE, kurias įgyvendinant gali būti 
teikiama tvari pagalba tenkinant mažųjų ir vidutinių įmonių poreikius; pabrėžia, kad 
teikiant pagalbą MVĮ reikia ne tik rasti tinkamus įgūdžius turinčius asmenis, bet ir 
tobulinti jų įgūdžius; pažymi, kad, atsižvelgiant į Tausiai išteklius naudojančios Europos 
veiklos planą, reikia remti MVĮ, kad jos galėtų didinti savo sugebėjimus, kurių reikia 
tvariam vystymuisi ir moksliniams tyrimams bei inovacijoms;

26. mano, kad MVĮ gali tekti ir tenka labai svarbus vaidmuo mokant darbuotojus labai 
specializuotuose naujoviškuose sektoriuose ir tokiuose sektoriuose, kuriuose reikia fizinio 
darbo įgūdžių, reikalingų teikiant daugelį paslaugų; pažymi, jog būtina, kad MVĮ ir 
švietimo įstaigos glaudžiai bendradarbiautų; mano, jog taip pat reikėtų apsvarstyti 
galimybę palengvinti finansinės pagalbos stažuotėms ir praktiniams mokymams MVĮ 
sektoriuje sąlygas;

27. pabrėžia laisvo ir pažangiai reguliuojamo interneto svarbą naujiems verslininkams ir 
darbo vietų kūrėjams; mano, kad interneto naudotojų pasitikėjimas sistema ir jos 
neliečiamumo užtikrinimu labai svarbus naujiems internetinio verslo modeliams;

28. pažymi, kad ES veikia nepakankamai moksliniais tyrimais ir taikomąja plėtra užsiimančių 
inovacinių bendrovių, o dėl didelio inovacijų ir e. įgūdžių trūkumo MVĮ negali taikyti 
naujų ir pažangių verslo modelių ir naujų technologijų;

29. pabrėžia, kad dabartinėms darbo rinkos tendencijoms bet kurioje valstybėje narėje įtaką 
daro struktūrinės tos šalies problemos ir kad dėl to įgyvendinant Europos lygmens 
iniciatyvas reikėtų atsižvelgti į nacionalines ypatybes;
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30. ragina Komisiją rengiant su užimtumu susijusius teisės aktus laikytis „pradėk nuo mažo“ 
principo ir atsižvelgti į MVĮ poreikius;

31. augant nedarbui ragina valstybes nares užimtumo tarnybose įdarbinti daugiau žmonių, kad 
būtų galima aptarnauti augantį darbo ieškančių asmenų skaičių; mano, kad valstybinių 
užimtumo tarnybų kaip paslaugų visą gyvenimą teikėjų veikla gali būti dar platesnė: 
užimtumo tarnybos galėtų teikti įgūdžių vertinimo, profilio nustatymo, mokymo, 
individualaus profesinio orientavimo ir klientų (darbuotojų ir darbdavių) konsultavimo 
paslaugas; 

32. remdamasis Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 152 straipsniu, prašo Komisijos ES 
mastu stiprinti kiekvienos pramonės šakos administracijos ir darbuotojų vaidmenį 
nepažeidžiant jų savarankiškumo;

33. mano, kad Naujų įgūdžių ir darbo vietų darbotvarkę reikėtų vertinti kartu su ES mokslinių 
tyrimų bendrąja programa ir kad jų abiejų sąveika galėtų sudaryti sąlygas skatinti augimą 
ir kurti darbo vietas;

34. remdamasis Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 155 straipsniu, pritaria 
administracijos ir darbuotojų dialogui ir skatina juos užmegzti sutartinius santykius, be 
kita ko, sudaryti susitarimus; įgyvendinant Europos Sąjungos lygmeniu sudarytus 
susitarimus rekomenduoja kiekvienos pramonės šakos socialiniams partneriams taikyti 
SESV 155 straipsnio 2 dalyje nurodytą tvarką dėl reikalų, kuriems taikomas 
153 straipsnis;

35. pabrėžia regionų ir vietos lygmens partnerystės projektų, kuriuos vykdant sujungiamos 
viešosios paslaugos, švietimo ir mokymo paslaugų tiekėjai ir darbdaviai, svarbą mažinant 
regionų ir vietos lygmens nedarbą.
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