
PA\866234LT.doc PE464.793v01-00

LT Susivieniję įvairovėje LT

EUROPOS PARLAMENTAS 2009 - 2014

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas

2011/2067(INI)

4.5.2011

NUOMONĖS PROJEKTAS
Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto

pateiktas Užimtumo ir socialinių reikalų komitetui

dėl Naujų įgūdžių ir darbo vietų darbotvarkės
(2011/2067(INI))

Nuomonės referentė: Niki Tzavela



PE464.793v01-00 2/3 PA\866234LT.doc

LT

PA_NonLeg



PA\866234LT.doc 3/3 PE464.793v01-00

LT

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, kuriuos galima pasiekti tik tuomet, jei valstybės narės 
koordinuotai imsis atsakomųjų veiksmų;

2. pabrėžia pateiktų išsamių pasiūlymų mokymosi visą gyvenimą srityje svarbą ir ragina 
atkreipti ypatingą dėmesį į informacijos ir ryšių technologijų kompetencijos ir 
skaitmeninio raštingumo (e. įgūdžiai) įtraukimą į pagrindines mokymosi visą gyvenimą ir 
švietimo politikos kryptis siekiant išspręsti rimtą problemą dėl kvalifikuoto personalo 
(IRT specialistų ir mokslo darbuotojų) stygiaus, galinčio pakenkti ekonominiam ES 
konkurencingumui ateityje;

3. atkreipia dėmesį į žemą darbuotojų judumo ES šalyse lygį ir ragina Komisiją apsvarstyti 
galimybę sukurti tarnybą visos Europos mastu siekiant nukreipti kvalifikuotus darbuotojus 
į laisvas darbo vietas Europoje ir tokiu būdu sustiprinti Europos pridėtinės vertės darbo 
rinką; atsižvelgdamas į tai ragina visapusiškai įgyvendinti Komisijos pasiūlytus 2012 m. 
bendrosios rinkos projektus;

4. pabrėžia mažų 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, jei 
paremtų tokias programas kaip JASMINE ir JEREMIE, kurias įgyvendinant gali būti 
teikiama tvari pagalba mažoms ir vidutinėms įmonėms;

5. pripažįsta, kad pasiūlytas su darbo užmokesčiu nesusijusių darbo sąnaudų mažinimas 
sudarys galimybę didinti darbo vietų skaičių, tačiau pažymi, kad su tuo susijęs socialinio 
draudimo pajamų sumažėjimas turi būti kompensuojamas taikant naujus Europos 
Komisijos pasiūlytus finansavimo metodus ir siekiant, kad kuo mažiau nukentėtų 
pramonės konkurencingumas. 


