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POBUDE

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko poziva Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve 
kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. pozdravlja program za nova znanja in spretnosti ter delovna mesta kot del strategije 
EU 2020, upoštevaje, da Evropa potrebuje specifične cilje in konkretne ukrepe, če naj bi 
delovala za skupne smotre, namreč ustvarjanje novih delovnih mest ter uveljavljanje 
trajnostne in vključujoče rasti, kar lahko dosežemo samo z usklajenim odzivanjem držav 
članic;

2. pozdravlja dejstvo, da se Komisija zaveda, da je treba spodbujati podjetništvo in 
samozaposlovanje; meni, da je oblikovanje ustreznega okolja in spodbud za ustanavljanje 
in ohranjanje podjetij ključno, ni pa dovolj za razvoj evropskega gospodarstva; zato 
poudarja, da je potrebno ustrezno usposabljanje za razvoj podjetniških znanj in spretnosti 
na ravni srednje- in visokošolskega izobraževanja, da Evropa ne bo zaostajala za drugimi 
akterji; poudarja vlogo Evropskega tehnološkega inštituta pri spodbujanju ustanavljanja in 
razvoja podjetij z raziskavami, usmerjenimi v inovacije, in z močnim poudarkom na 
podjetništvu;

3. pozdravlja, da je prva prednostna naloga Evropske komisije omogočiti nov zagon prožni 
varnosti z okrepitvijo njenih štirih sestavnih delov: prožnih in zanesljivih pogodbenih 
ureditev, aktivne politike trga dela, vseživljenjskega učenja in sodobnih sistemov socialne 
varnosti;

4. poziva države članice in, kadar je to utemeljeno, tudi regije, naj ustanovijo center za 
spremljanje zaposlovanja, osredotočen na prihodnje potrebe, da bi jih ustrezno predvideli 
in ponudili kvalifikacije, ki bodo v največji možni meri izboljšale možnosti za zaposlitev, 
zlasti za mlade;

5. znova poudarja, da pet krovnih ciljev Unije vključuje spodbujanje zaposlovanja, 
izboljšanje razmer za inovacije, raziskave in razvoj, doseganje ciljev na področju 
podnebnih sprememb in energije, izboljšanje izobrazbenih ravni in spodbujanje socialne 
vključenosti;

6. poudarja, da je politika zaposlovanja v nacionalni pristojnosti in da se trgi dela strukturno 
razlikujejo;

7. poudarja, da se je treba bolj osredotočiti na spodbujanje podjetniške miselnosti med 
študenti in raziskovalci, na zagotavljanje dostopa do novih finančnih instrumentov za 
nova in hitro rastoča podjetja ter na podporo za uvajanje uspešne tehnologije na trg EU;

8. poziva evropske odbore za socialni dialog, naj prispevajo k boljšemu ujemanju med 
obstoječimi oblikami usposabljanja ter aktualnim in prihodnjim povpraševanjem, in sicer s 
časovnim načrtom z jasnimi cilji in kazalniki, ki bodo omogočali spremljanje napredka;

9. opozarja na ugotovitev Evropske komisije, da je verjetna posledica nove tehnologije in 
nove organizacije dela velik porast delovnih mest na obeh koncih zaposlitvenega spektra, 
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in da lahko te spremembe na trgu dela povečajo razlike v plačah med delovnimi mesti;

10. obžaluje, da so države članice v času krize zmanjšale svoj proračun za izobraževanje in 
usposabljanje, ter poziva Komisijo in države članice, naj v sistem izobraževanja in 
usposabljanja vlagajo več;

11. opozarja, da ne dosegamo napredka pri zmanjševanju števila ljudi, ki kljub zaposlitvi 
živijo pod pragom revščine; poziva Komisijo in države članice, naj spodbujajo kakovostna 
delovna mesta, k prinašajo dobro plačilo ter varne in zdrave delovne razmere; 

12. poudarja, da so predlogi za vseživljenjsko učenje pomembni in da je treba nameniti 
pozornost vključitvi informacijsko-komunikacijskih zmožnosti in računalniške pismenosti 
(e-znanja) v osnovno vseživljenjsko učenje in izobraževalno politiko, da bi odpravili 
veliko pomanjkanje usposobljenega osebja, na primer strokovnjakov in raziskovalcev s 
področja informacijske in komunikacijske tehnologije, ki bi utegnilo ogroziti prihodnjo 
gospodarsko konkurenčnost EU;

13. poudarja, da je treba delodajalce vključiti v upravljanje izobraževalnih ustanov, v 
oblikovanje učnih programov, učnih metod in vajeništva, v ocenjevanje in v razvoj 
kvalifikacij; poudarja, kako pomembne so spodbude za delodajalce, ki nudijo 
usposabljanje za nizko- ali nekvalificirane osebe, sajs tem nastajajo priložnosti za 
pridobivanje praktičnih izkušenj neposredno na delovnem mestu;

14. opozarja na dejstvo, ki se ga zaveda tudi Komisija, da so potrebna obsežna vlaganja v 
„zelena“ znanja in spretnosti za zagotovitev, da bo Evropa do leta 2020 dosegla svoj cilj v 
zvezi z delavci, usposobljenimi za zaposlitev na zelenih delovnih mestih, in za to, da bo 
lahko njen gospodarski sistem deloval bolj trajnostno in tako v prihodnosti ostal 
konkurenčen;

15. poudarja, da je potrebno izobraževanje, ki bo usmerjeno v inovacije; poudarja, da je treba 
spodbujati neshematično in abstraktno razmišljanje in tehnično izobraževanje, da bi lahko 
izpolnili potrebe v prihodnosti;

16. poudarja, da je treba zagotoviti, da bodo vsi otroci že zelo zgodaj razvili temeljna znanja 
in spretnosti na področju informacijske tehnologije, zato bi morali te vključiti v 
osnovnošolski učni program in vsem Evropejcem omogočiti poceni in preprost dostop do 
interneta;

17. poziva Komisijo, naj podpre „koalicije znanja“ za razvoj novih programov usposabljanja, 
s katerimi bomo premostili vrzeli na področju znanj in spretnosti za inovacije ter jih 
uskladili s potrebami na trgu dela;

18. ugotavlja, da se morajo države članice bolj prožno odzivati na zahteve industrije v zvezi z 
delovno silo, če naj dosežemo cilje strategije EU 2020;

19. meni, da je bilo v okviru strategije za podaljšanje aktivnega življenja premalo narejenega 
za pomoč starejšim pri pridobivanju znanj in spretnosti na področju informacijske 
tehnologije, ter poziva Komisijo in države članice, naj razvijejo obširne izobraževalne 
programe za to skupino;
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20. poziva Komisijo in države članice, naj okrepijo ponudbo poklicnega izobraževanja in 
usposabljanja v Evropi, da bi zagotovili nova znanja in spretnosti v skladu s potrebami na 
trgu dela;

21. opaža, da ostaja delovna sila v državah EU le malo mobilna, in poziva Komisijo, naj 
razmisli o ustanovitvi vseevropske službe, ki bi usmerjala kvalificirano delovno silo na 
prosta delovna mesta po Evropi, s čimer bi podprli trg delovne sile z evropsko dodano 
vrednostjo; ob tem poziva države članice k odpravi ovir za prosto gibanje delavcev in k 
polnemu izvajanju projektov za enotni trg 2012, ki jih je predlagala Komisija; poudarja 
pomembnost širše strategije, ki bo združila ustvarjanje novih delovnih mest, izpolnjevanje 
novih in porajajočih se potreb na evropskem trgu dela ter odpravljanje omejitev za 
delovno silo v EU in preostalih ovir na notranjem trgu EU;

22. podpira predlog Komisije, da ustanovi sektorske svete za zaposlovanje ter znanje in 
spretnosti na evropski ravni zaradi zbiranja podatkov, ki so na voljo v državah članicah in 
regijah, za pomoč pri usklajevanju prizadevanj vseh zadevnih strani;

23. poudarja, da je treba bolje usklajevati znanja in spretnosti s potrebami na trgu dela; 
podpira pobudo Komisije v zvezi s tem;

24. glede na napovedi, da bo leta 2015 primanjkovalo od 384.000 do 700.000 strokovnjakov 
na področju informacijske tehnologije, približno milijon strokovnih delavcev v zdravstvu 
in še približno milijon raziskovalcev, poziva Komisijo in države članice, naj ukrepajo, da 
bi zagotovile dovolj usposobljenih človeških virov na teh področjih;

25. poudarja, kako pomembna so mala in srednja podjetja ter njihov prispevek k ustvarjanju 
delovnih mest, in pozdravlja ukrepe, ki so v pomoč ustanavljanju novih podjetij, na primer 
zmanjšanje odvečne birokracije; poudarja, da bi utegnila imeti pomembno vlogo pri tem 
Evropska investicijska banka, zlasti s spodbujanjem programov, kakršna sta Jasmine in 
Jeremie, saj lahko omogočijo vzdržno podporo za potrebe malih in srednjih podjetij;
poudarja, da je treba tovrstna podjetja podpreti pri iskanju ljudi z ustreznimi znanji in 
spretnostmi ter pri dejavnostih za njihovo nadgrajevanje; se zaveda, da je treba v okviru 
načrta za Evropo, gospodarno z viri, mala in srednja podjetja podpreti pri nadgrajevanju 
njihovih zmogljivosti za trajnostni razvoj, raziskave in inovacije;

26. meni, da mala in srednja podjetja lahko imajo in tudi resnično imajo zelo pomembno 
vlogo pri usposabljanju v visokospecializiranih inovativnih sektorjih, pa tudi v tistih, kjer 
so za številne storitve potrebne osnovne ročne spretnosti; se zaveda, da je zato močno 
potrebno tesno sodelovanje med malimi in srednjimi podjetji in izobraževalnimi 
ustanovami; meni, da bi bilo treba razmisliti tudi o poenostavitvi dostopa do finančne 
pomoči za pripravništvo in praktično usposabljanje v sektorju malih in srednjih podjetij;

27. poudarja pomembnost brezplačnega in pametno reguliranega interneta za nove podjetnike, 
ki ustvarjajo nova delovna mesta; meni, da je zaupanje uporabnikov interneta v sistem in 
njihovo prepričanje, da njegova neokrnjenost ne bo ogrožena, ključno za razvoj novih 
spletnih poslovnih modelov;

28. poudarja, da je v Evropski uniji premalo inovativnih podjetij, ki se intenzivno 
osredotočajo na raziskave in razvoj, ter da mala in srednja podjetja zaradi velikega 
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pomanjkanja znanj in spretnosti za inoviranje in pomanjkljive digitalne pismenosti ne 
morejo uvajati inovativnih pametnih poslovnih modelov in nove tehnologije;

29. poudarja, da na sedanje trende na trgu dela v vseh državah članicah vplivajo strukturna 
vprašanja v vseh državah članicah, zato morajo pobude na evropski ravni upoštevati 
nacionalne posebnosti;

30. poziva Komisijo, naj deluje v skladu z načelom „najprej pomisli na male“ in pri pripravi 
zakonodaje na področju zaposlovanja upošteva potrebe malih in srednjih podjetij;

31. glede na vse večjo brezposelnost poziva države članice, naj zagotovijo več osebja v 
službah za zaposlovanje, na katere se obrača vse več iskalcev zaposlitve; meni, da imajo 
javne službe za zaposlovanje lahko večjo vlogo kot ponudniki storitev za vsa življenjska 
obdobja, saj nudijo storitve ocenjevanja znanj in spretnosti, izdelujejo profile ter nudijo 
usposabljanje, individualno poklicno usmerjanje in svetovanje strankam (delavcem in 
delodajalcem); 

32. na podlagi člena 152 Pogodbe o delovanju Evropske unije poziva Evropsko komisijo, naj 
pospeši spodbujanje vloge socialnih partnerjev zlasti po posameznih industrijskih panogah 
na ravni Evropske unije, upoštevaje njihovo neodvisnost;

33. meni, da je treba program za nova znanja in spretnosti ter delovna mesta obravnavati v 
povezavi z raziskovalnim okvirnim programom EU ter da bi lahko sinergijo med obema 
programoma prispevala k rasti in ustvarjanju novih delovnih mest;

34. na podlagi člena 155 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU) podpira dialog med 
socialnimi partnerji in jih spodbuja k sklepanju pogodbenih razmerij, tudi sporazumov; za 
izvajanje sporazumov, sklenjenih na evropski ravni, socialnim partnerjem v vseh 
industrijskih panogah priporoča, naj za zadeve iz člena 153 PDEU uporabijo postopek iz 
člena 155(2) PDEU;

35. poudarja, kako pomembna so partnerstva na regionalni in lokalni ravni, ki povezujejo 
javne službe, ponudnike izobraževanja in usposabljanja ter delodajalce, za zmanjševanje 
brezposelnosti na regionalni in lokalni ravni.
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