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NÁVRHY

Výbor pro regionální rozvoj vyzývá Výbor pro zaměstnanost a sociální věci jako věcně 
příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. vítá program pro nové dovednosti a nová pracovní místa jako součást strategie EU 2020 a 
klade důraz na potřebu stálého zvyšování dovedností, protože pouze kvalifikovaná 
pracovní síla má zásadní význam pro rozvoj konkurenceschopného, udržitelného a 
inovativního hospodářství, a domnívá se, že by měly být vytvořeny politiky rozvoje 
zaměřené na modernizaci systému pro vědu a inovace, který bude podporovat zvyšování 
zaměstnanosti, růstu a sociální soudržnosti, tak aby se program pro nové dovednosti a 
pracovní místa přizpůsobil období po krizi a předcházel opakování takových krizí v 
budoucnu; v této souvislosti zdůrazňuje význam konkrétních a konzistentních opatření pro 
odbornou přípravu pracovních sil; 

2. podporuje prosazování integrovaných přístupů zapojujících hlavní aktéry na celostátní, 
regionální a místní úrovni; v této souvislosti poukazuje na význam regionálního rozměru 
provádění programu pro nové dovednosti a pracovní místa; zastává názor, že účast 
evropských regionů napomůže k reálnému úspěchu tohoto programu, a požaduje posílení 
tohoto rozměru; 

3. zdůrazňuje, že je třeba zlepšit úroveň a zvýšit rozmanitost služeb v oblasti zaměstnanosti, 
poskytovaných jak uchazečům o zaměstnání, tak zaměstnavatelům, a zejména pak 
usilovat v této oblasti o rozvoj individualizovaných veřejných služeb pro nezaměstnané, 
mládež a zranitelné skupiny;

4. požaduje, aby byla věnována větší pozornost otázce snižování nezaměstnanosti mezi 
mladými lidmi, z nichž mnozí mají dobré vzdělání a vysokou kvalifikaci, přesto však 
vlivem faktorů, jako je nedostatek zkušeností, nejsou schopni najít práci, a aby v tomto 
směru byly podniknuty patřičné kroky; poukazuje na to, že tato situace by mohla vést k 
dlouhodobému narušení trhu práce v EU;

5. s ohledem na stárnutí evropského obyvatelstva vyzývá členské státy,aby vytvořily řadu 
nástrojů na usnadnění přístupu na trh práce pro starší lidi a vyzývá k prosazování a široké 
podpoře pro orientaci a aktivaci starších lidí s ohledem na inovativní partnerství Aktivní a 
zdravé stárnutí i k poskytnutí pobídek zaměstnavatelům s ohledem na to, že podniky mají 
menší zájem o starší pracovníky; zdůrazňuje, že je třeba, aby těmto osobám bylo zajištěno 
doplňkové vzdělávání v podobě odborné přípravy, které by jim umožnilo získat nové 
kvalifikace a znovu vstoupit na trh práce; poukazuje v této souvislosti na to, že je důležité 
využít znalosti a zkušenosti starších lidí, například v podobě projektů koučování; 

6. upozorňuje na to, že se zvyšuje míra nezaměstnanosti žen, a to i žen, které mají vysokou 
kvalifikaci a velmi dobré odborné schopnosti, a vyzývá Komisi, aby hledala způsob jak 
zajistit, aby ženy a muži měli na trhu práce rovné příležitosti; 

7. poukazuje na to, že je třeba zajistit efektivnější využívání finančních prostředků pro 
rozvoj nových dovedností a s větší účastí vlád členských států na podpoře vytváření 
pracovních míst, a to včetně rozvíjejících se oblastí „zeleného“ hospodářství; zdůrazňuje, 
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že je možné využít sociální ekonomiku jako prostředek pro vytváření pracovních 
příležitostí pro méně zvýhodněné sociální skupiny, což především znamená využití 
příslušných fondů a programů: Evropského sociálního fondu (ESF), Evropského fondu 
pro regionální rozvoj, Fondu pro rozvoj venkova (EARDF), programu celoživotního učení 
a program Progress a programu INTERREG;

8. zdůrazňuje důležitost synergií mezi různými evropskými fondy a zdůrazňuje význam 
decentralizovaného přístupu za současného využívání těchto fondů s cílem odpovědět na 
požadavky trhu práce; je přesvědčen, že je rovněž potřeba vytvářet pro jednotlivce a 
podniky vhodné pobídky k investování do odborné přípravy; poukazuje v této souvislosti 
na přínos politiky soudržnosti ke stěžejní iniciativě Evropa účinněji využívající zdroje a 
vyzývá aby byl brán v úvahu její potenciál pro udržitelný růst;

9. vítá spuštění pilotního projektu Vaše první práce v rámci sítě EURES, jehož cílovou 
skupinou jsou uchazeči o zaměstnání z řad mládeže v celé 27členné Unii; domnívá se, že 
tohoto projektu by se měly účastnit i místní orgány a organizace věnující se začleňování 
mladých lidí bez ohledu na jejich sociální či zeměpisný původ;

10. souhlasí se zvýšením vlivu nástrojů politiky soudržnosti včetně ESF, a zaměřením se na 
koncentraci finančních zdrojů do menšího počtu priorit, posílením podmínek pro 
institucionální reformy a větším uplatňováním zásady partnerství, soustředěním se na 
jasné a měřitelné cíle a zavedením investičních smluv pro rozvoj a partnerství mezi 
Komisí a členskými státy;

11. podporuje politiky zaměřené na vytváření nových pracovních míst v první řadě 
zohledňující potřeby malých a středních podniků, na které připadají dvě třetiny všech 
pracovních míst v soukromém sektoru, a je toho názoru, že by měly být vytvořeny rovněž 
systémy odborné přípravy, na něž by přispíval rovněž soukromý sektor a jež by 
odpovídaly jeho potřebám; je zastáncem inovativních opatření pro rozvíjení nových 
dovedností, zejména v souvislosti s MSP;

12. vyzývá Komisi, aby přezkoumala stávající rámec režimů přímé podpory podnikání ze 
strany EU a zabývala se možností uvolnit značný díl této podpory na tvorbu pracovních 
míst v podnicích, rozvoj dovedností pracovníků a realizaci programů doplňkového 
odborného vzdělávání;

13. přisuzuje velký význam účinným stimulům a systémům sdílení nákladů s cílem zvýšit 
veřejné a soukromé investice do soustavného zaškolování pracovníků a do celoživotního 
učení s důrazem na informační a komunikační technologie a digitální gramotnost, výuce 
jazyků, rozvojovému plánování, analytické práci, organizačním, řešitelským a 
komunikačním dovednostem a schopnostem přizpůsobovat se novým situacím; 
zdůrazňuje, že je třeba zlepšovat přístup lidí k informačním technologiím bez ohledu na 
místo jejich bydliště a jejich sociální poměry;

14. je přesvědčen, že podpora podnikání v rámci výzkumu a vývoje povede k tvorbě nových 
pracovních míst a umožní rozvíjení nových dovedností odpovídajících potřebám trhu;

15. zdůrazňuje, že výměna zkušeností, osvědčených postupů a vytváření sítí a koordinačních 
mechanismů na vnitrostátní úrovni i na úrovni EU mezi institucemi vysokoškolského 
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vzdělávání, výzkumnými pracovišti a podnikatelskými centry jsou zásadně důležité pro 
zvyšování úrovně dovedností a přizpůsobování se potřebám na trhu práce; zdůrazňuje, že 
je třeba upevnit sítě zaměstnavatelů a podněcovat ke vzájemné výměně osvědčených 
postupů; důraz klade na stabilní rovnováhu mezi nabídkou / poptávkou zaměstnavatelů a 
institucí zajišťujících odbornou přípravu; vyzývá místní a regionální orgány, aby 
napomáhaly uplatňování Evropského systému řízení podniků a auditu z hlediska ochrany 
životního prostředí (EMAS) a podněcovaly ve všech hospodářských odvětvích snahu 
získat v rámci tohoto systému registraci; 

16. vítá návrh Komise podporovat evropská centra excelence v rámci nových akademických 
specializací přizpůsobených pro potřeby pracovních míst v budoucnosti; zdůrazňuje, že 
zejména v městských oblastech mají regionální a místní orgány nejlepší možnosti a 
předpoklady pro vytváření nezbytných podmínek pro růst seskupení inovačních podniků;
poukazuje na to, že takové seskupování může působit jako rozhodující krok, kterým lze 
urychlit hospodářský rozvoj, a zároveň může tvořit nová pracovní místa v regionech;

17. poukazuje na to, že hlavní zodpovědnost za dosáhnutí cílů programu pro nové dovednosti 
a nová pracovní místa mají členské státy a jejich regiony a že je proto je nevyhnutné, aby 
Komise zabezpečila převzetí cílů programu ze strany každého členského státu;

18. vyzývá Komisi k přijetí opatření na odstranění administrativních a právních překážek v 
zájmu zlepšení mobility pracovní sily jak uznáváním kvalifikací, tak při přenositelností 
doplňkových důchodových práv; zdůrazňuje, že je třeba výrazně zvýšit mobilitu pracovní 
síly mezi členskými státy EU, která by se mohla stát prostředkem snižování regionální 
nerovnováhy a plnění cílů politiky soudržnosti. vítá iniciativu Komise zaměřenou na 
reformu Evropských služeb zaměstnanosti EURES, která si klade za cíl zlepšit služby pro 
mobilní pracovníky a uchazeče o zaměstnání, zejména v pohraničních regionech; 

19. žádá, aby do procesů hodnocení, úprav a definování změn v provádění programu byly 
zapojeny zainteresované subjekty na celostátní, regionální i místní úrovni.
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