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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 cilje, namreč ustvarjanje novih delovnih mest ter uveljavljanje 
trajnostne in vključujoče rasti, kar lahko dosežemo samo z usklajenim odzivanjem držav 
članic;

2. poudarja, da so predlogi za vseživljenjsko učenje pomembni in da je treba nameniti 
pozornost vključitvi informacijsko-komunikacijskih zmožnosti in računalniške 
opismenjenosti (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, kar bi utegnilo 
ogroziti prihodnjo gospodarsko konkurenčnost EU;

3. 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 k polnemu izvajanju projektov za enotni trg 2012, ki jih je 
predlagala Komisija;

4. 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 vlog 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;

5. priznava, da bo predlagano zmanjšanje stroškov dela, ki niso del plače, pripomoglo k 
ustvarjanju delovnih mest, opozarja pa, da bi bilo treba posledično izgubo prihodkov za 
socialno zavarovanje financirati z novimi metodami financiranja, ki jih je predlagala 
Evropska komisija, ki bi najmanj vplivale na konkurenčnost panog.


