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IEROSINĀJUMI

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja aicina par jautājumu atbildīgo 
Nodarbinātības un sociālo lietu komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus 
ierosinājumus:

1. atzinīgi vērtē „Jaunu prasmju un darba vietu programmu” kā daļu no stratēģijas „ Eiropa 
2020”, paturot prātā, ka Eiropai vajadzīgi noteikti mērķi un konkrēti pasākumi, lai 
sasniegtu kopējos mērķus attiecībā uz darba vietu radīšanu un ilgtspējīgas un iesaistošas 
izaugsmes veicināšanu, kurus var sasniegt tikai ar dalībvalstu saskaņotu atbildes rīcību;

2. atzinīgi vērtē to, ka Komisija atzīst vajadzību veicināt uzņēmējdarbību un 
pašnodarbinātību; uzskata, ka uzņēmumu dibināšanā un saglabāšanā būtiska ir pienācīgas 
vides un stimulu radīšana, bet Eiropas ekonomikas attīstībai ar to nepietiek; tāpēc uzsver, 
ka ir vajadzīga pienācīga apmācība uzņēmējdarbības prasmēs gan vidējās, gan augstākās 
izglītības līmenī, lai Eiropa neatpaliktu no citiem dalībniekiem; uzsver Eiropas 
Tehnoloģiju institūta nozīmi uzņēmumu izveides un attīstības veicināšanā ar inovācijās 
pamatotiem pētījumiem un lielu uzsvaru uz uzņēmējdarbību;

3. atzinīgi vērtē to, ka Komisija lielāko prioritāti piešķīrusi jaunam stimulam attiecībā uz 
elastdrošību, nostiprinot tās četrus aspektus: elastīgas un drošas līgumiskās attiecības, 
aktīvu darba tirgus politiku, mūžizglītību un modernas sociālās drošības sistēmas;

4. aicina dalībvalstis un, ja nepieciešams, reģionus izveidot nodarbinātības uzraudzības 
centru, koncentrējoties uz nākotnes vajadzībām, lai sagatavotos tām un nodrošinātu 
kvalifikācijas, kas maksimāli palielinātu iespēju atrast darbu, īpaši jauniešiem;

5. atkārtoti uzsver, ka pieci Savienības pamatmērķi ir nodarbinātības veicināšana, apstākļu 
uzlabošana inovāciju, pētniecības un attīstības jomā, mērķu sasniegšana klimata pārmaiņu 
un enerģētikas jomā, kā arī izglītības līmeņa uzlabošana un sociālās iekļaušanas 
veicināšana;

6. uzsver, ka nodarbinātības politika ir valstu kompetencē un ka darba tirgi ir strukturāli 
atšķirīgi;

7. uzsver, ka lielāka uzmanība jāpievērš uzņēmējdarbības domāšanas veida veicināšanai 
studentu un pētnieku vidū, darot pieejamus jaunus finanšu instrumentus uzņēmējdarbības 
uzsākšanai un strauji augošiem uzņēmumiem, kā arī atbalstot veiksmīgu tehnoloģiju 
ieviešanu ES tirgū;

8. aicina Eiropas sociālā dialoga komitejas iesaistīties pašreizējās apmācību sistēmas 
pielāgošanā tagadējam un turpmākam pieprasījumam, izveidojot ceļvedi, kurā izklāstīti 
skaidri mērķi un norādes attīstības uzraudzībai;

9. vērš uzmanību uz Komisijas secinājumu, ka jaunās tehnoloģijas un uzlabojumi darba 
organizēšanā, šķiet, rada būtisku darbavietu skaita palielināšanos abos nodarbinātības 
skalas galos;
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10. pauž nožēlu par to, ka krīzes laikā dalībvalstis ir samazinājušas savus izglītības un 
apmācības budžetus, kā arī mudina Komisiju un dalībvalstis ieguldīt vairāk līdzekļu 
izglītības un apmācības sistēmās;

11. vērš uzmanību uz progresa trūkumu attiecībā uz to cilvēku skaita samazināšanu, kuri, lai 
arī ir nodarbināti, dzīvo zem nabadzības sliekšņa; aicina Komisiju un dalībvalstis veicināt 
tādu kvalitatīvu darbavietu izveidi, kurās nodrošina labu samaksu, kā arī drošus un 
veselībai nekaitīgus darba apstākļus; 

12. norāda, cik svarīga ir ierosinātā visaptverošā mūžizglītība, un uz to, ka uzmanība īpaši
jāpievērš IKT prasmju un datorprasmju (e-prasmju) integrēšanai mūžizglītības un 
izglītības politikā, lai pārvarētu būtisko kvalificēta personāla — kā IKT praktiķu un 
pētnieku — trūkumu, kas draud mazināt turpmāko ES ekonomisko konkurētspēju;

13. uzsver nepieciešamību iesaistīt darbiniekus izglītības iestāžu uzraudzībā un kursu, 
apmācības metožu, stažēšanās, novērtēšanas un kvalifikācijas aspektu izstrādē; uzsver, ka 
ir svarīgi radīt stimulus tiem darba devējiem, kuri piedāvā apmācīt mazkvalificētus un 
nekvalificētus cilvēkus un tādējādi sniedz iespēju gūt praktisku pieredzi tieši darbavietā;

14. norāda — to atzīst arī Komisija — ir jāveic būtiski ieguldījumi „zaļo” prasmju attīstīšanā, 
lai nodrošinātu, ka Eiropa spēj sasniegt 2020. gadam noteiktos mērķus attiecībā uz 
ekoloģijas jomā nodarbinātajiem un to, ka tās ekonomikas sistēma spēj darboties 
ilgtspējīgāk, tādējādi saglabājot konkurētspēju nākotnē;

15. uzsver uz inovācijām vērstas izglītības nepieciešamību; uzsver, ka ir jāveicina 
neshematiskā un abstraktā domāšana, kā arī tehniskā izglītība, kas vajadzīga, lai 
nodrošinātu atbilstību vajadzībām nākotnē;

16. uzsver, ka ir jācenšas nodrošināt, lai visi bērni jau agrā bērnībā apgūtu IT pamatprasmes, 
ka IT tāpēc ir jāiekļauj pamatskolu izglītības programmās un ka Eiropas iedzīvotājiem ir 
jānodrošina lēta un vienkārša piekļuve internetam;

17. aicina Komisiju atbalstīt „zināšanu apvienības”, lai izstrādātu jaunas mācību programmas, 
uzmanību pievēršot trūkstošajām inovatīvajām prasmēm un prasmju pielāgošanai darba
tirgus vajadzībām;

18. norāda — lai sasniegtu stratēģijas „Eiropa 2020” mērķus, dalībvalstīm ir elastīgāk jāreaģē 
uz nozaru prasībām attiecībā uz vajadzīgo darbaspēku;

19. uzskata, ka, ņemot vērā stratēģiju attiecībā uz aktīva dzīvesveida paildzināšanu, par maz 
tiek darīts, lai palīdzētu vecāka gadagājuma cilvēkiem apgūt IT prasmes, kā arī mudina 
Komisiju un dalībvalstis izstrādāt plaša mēroga izglītības programmas šai vecuma grupai;

20. aicina Komisiju un dalībvalstis Eiropā nostiprināt nodrošināšanu ar profesionālo izglītību 
un apmācību, palīdzot iegūt jaunas prasmes, kas nepieciešamas darba tirgū;

21. konstatē, ka darbaspēka mobilitāte starp ES valstīm saglabājas zemā līmenī, un aicina 
Komisiju apsvērt Viseiropas dienesta izveidošanu, lai orientētu kvalificētu darbaspēku uz 
vakancēm citviet Eiropā, tā atbalstot darba tirgu ar Eiropas pievienoto vērtību. Šajā 
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sakarībā mudina dalībvalstis novērst šķēršļus attiecībā uz darba ņēmēju brīvu 
pārvietošanos un aicina pilnībā īstenot Komisijas ierosinātos 2012. gada Vienotā tirgus 
projektus; uzsver, ka ir vajadzīga plašāka stratēģija, kurā apvienoti tādi aspekti kā 
darbavietu radīšana, atbilsme Eiropas darba tirgus jaunajām vajadzībām, kā arī Eiropas 
Savienībā pastāvošo darbaspēka ierobežojumu un pārējo šķēršļu ES iekšējā tirgū 
novēršana;

22. atbalsta Komisijas priekšlikumu izveidot Eiropas mēroga nozaru padomes nodarbinātības 
un prasmju jautājumos, lai apkopotu dalībvalstu un reģionu informāciju, tādējādi palīdzot 
saskaņot visu iesaistīto pušu centienus;

23. uzsver, ka ir vajadzīga turpmāka prasmju pielāgošana darba tirgus vajadzībām; atzinīgi 
vērtē Komisijas iniciatīvu šajā jomā;

24. ņemot vērā aplēses, ka līdz 2015. gadam trūks aptuveni 384 000 līdz 700 000 IT 
speciālistu, bet veselības aprūpes nozarē trūks aptuveni miljons speciālistu, kā arī miljons 
pētnieku, aicina Komisiju un dalībvalstis veikt pasākumus, lai nodrošinātu vajadzīgo 
kvalificēto cilvēkresursu līmeni šajās jomās;

25. uzsver nozīmību, kāda ir MVU un to ieguldījumam darba vietu radīšanā, un atzinīgi vērtē 
tādus pasākumus, kas palīdz uzsākt uzņēmējdarbību, kā, piemēram, birokrātijas 
mazināšana. Uzsver nozīmīgo lomu, kāda varētu būt EIB, jo īpaši, veicinot tādas 
programmas kā JASMINE un JEREMIE, kas var sniegt ilgstošu atbalstu MVU 
vajadzībām; uzsver vajadzību nodrošināt atbalstu MVU ne tikai attiecīgi kvalificētu 
darbinieku atrašanā, bet arī to prasmju uzlabošanā; ņemot vērā ceļvedi par resursu ziņā 
efektīvu Eiropu, MVU ir vajadzīgs atbalsts, lai uzlabotu to zināšanas ilgtspējīgas 
attīstības, pētniecības un inovāciju jomā;

26. uzskata, ka MVU var būt un tiem ir ļoti svarīga nozīme, apmācot gan augsti kvalificētus, 
inovatīvu nozaru speciālistus, kā arī darbiniekus, kuriem jāapgūst daudzu pakalpojumu 
sniegšanā nepieciešamās manuālās pamatprasmes; norāda, ka tāpēc ir vajadzīga cieša 
MVU un izglītības iestāžu sadarbība; ir jāapsver arī vienkāršāka finanšu palīdzības 
sniegšana, lai veicinātu stažēšanos un praktisko apmācību MVU nozarē;

27. uzsver brīva un gudri reglamentēta interneta nozīmi jauno uzņēmēju un darbavietu 
radītāju darbībā; uzskata, ka interneta lietotāju uzticēšanās sistēmai un uzskatam, ka tās 
integritāte netiks apdraudēta, ir ļoti svarīga jaunu interneta uzņēmējdarbības modeļu 
izveidei;

28. norāda, ka Eiropas Savienībā ir par maz pētniecības un attīstības jomā intensīvi strādājošu 
inovatīvu uzņēmumu un ka būtiskais prasmju trūkums inovāciju un digitālo prasmju jomā 
nozīmē to, ka MVU nevar pieņemt inovatīvus viedas uzņēmējdarbības modeļus un jaunas 
tehnoloģijas;

29. uzsver, ka dalībvalstīs pašreizējās tendences darba tirgū ietekmē konkrētās valsts 
strukturālās problēmas un ka tāpēc Eiropas līmeņa iniciatīvās ir jāņem vērā valstu 
īpatnības;

30. aicina Komisiju ievērot principu „vispirms domāt par mazajiem uzņēmumiem” un ņemt 
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vērā MVU vajadzības, izstrādājot tiesību aktus nodarbinātības jomā;

31. ņemot vērā bezdarba līmeņa paaugstināšanos, aicina dalībvalstis palielināt darbinieku 
skaitu nodarbinātības dienestos, lai apkalpotu darba meklētājus, kuru kļūst arvien vairāk; 
uzskata, ka valsts nodarbinātības dienestiem var būt lielāka nozīme, sniedzot ilggadējus 
pakalpojumus, pakalpojumus prasmju novērtēšanā, profesionālajā orientācijā, apmācības 
pakalpojumus, individuālu profesionālo orientāciju un klientu konsultēšanu (darba ņēmēji 
un darba devēji); 

32. aicina Komisiju saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 152. pantu pastiprināt 
darba devēju un darba ņēmēju nozīmes veicināšanu visās Eiropas rūpniecības nozarēs, 
vienlaikus ievērojot viņu autonomiju;

33. uzskata, ka jaunu prasmju un darba vietu programma ir jāskata kopā ar ES pētniecības 
pamatprogrammu un ka abu sinerģija var veicināt izaugsmi un darbavietu izveidi;

34. saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 155. pantu atbalsta dialogu 
starp darba devējiem un darba ņēmējiem un mudina puses noslēgt līgumiskas attiecības, 
tajā skaitā nolīgumus; iesaka darba devējiem un darba ņēmējiem visās rūpniecības 
nozarēs, īstenojot Eiropas līmenī noslēgtus nolīgumus, jomās, kas iekļautas LESD 
153. pantā, izmantot LESD 155. panta 2. punktā noteikto procedūru;

35. uzsver reģionāla un vietēja līmeņa partnerību nozīmi, apvienojot sabiedrisko pakalpojumu 
sniedzējus, izglītības un apmācības nodrošinātājus un darba devējus, lai samazinātu 
bezdarba līmeni reģionālā un vietējā mērogā.
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