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PASIŪLYMAI

Regioninės plėtros komitetas ragina atsakingą Užimtumo ir socialinių reikalų komitetą į savo 
pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. pritaria Naujų įgūdžių ir darbo vietų darbotvarkei kaip strategijos „Europa 2020“ daliai ir 
atkreipia dėmesį, kad reikia vis aukštesnės kvalifikacijos darbuotojų, nes tik pakankamai 
kvalifikuoti darbuotojai turi teigiamo poveikio ekonomikos konkurencingumo, tvarumo ir 
naujovių stiprinimui; mano, kad to siekiant reikia sukurti plėtros programas, orientuotas į
mokslinių tyrimų ir inovacijų sistemos vertės kėlimą, skatinant įsidarbinimo galimybių 
gerinimą, augimą ir socialinę sanglaudą, kad Naujų įgūdžių ir darbo vietų darbotvarkė 
būtų pritaikyta laikotarpiui po krizės ir būtų užkirstas kelias tokiai krizei pasikartoti; šiame 
kontekste pabrėžia, kad konkrečios ir nuoseklios darbuotojų mokymo priemonės yra 
svarbios; 

2. pritaria integruotų metodų vystymui, įtraukiant į šį procesą pagrindinius veikėjus 
nacionaliniu, regioniniu ir vietos lygmenimis; šiame kontekste pabrėžia Darbotvarkės 
įgyvendinimo regioninių aspektų svarbą naujų įgūdžių įgijimui ir darbo vietų kūrimui; 
mano, kad Europos regionų dalyvavimu prisidedama prie Darbotvarkės tikrosios sėkmės, 
ir prašo stiprinti šiuos aspektus; 

3. pabrėžia, kad būtina gerinti ir įvairinti įdarbinimo paslaugas ir darbo ieškantiems 
asmenims, ir darbdaviams, ir ypač vystyti individualizuotas viešojo įdarbinimo paslaugas 
bedarbiams, jauniems žmonėms ir pažeidžiamų asmenų grupėms;

4. ragina skirti daugiau dėmesio ir imtis realių be veiksmingų veiksmų mažinant jaunimo 
nedarbą, nes jauni žmonės dažnai turi labai gerą išsilavinimą ir itin aukštą kvalifikaciją, 
tačiau negali rasti darbo, pavyzdžiui, dėl patirties stokos; atkreipia dėmesį, kad šis 
reiškinys gali prisidėti prie ilgalaikio Europos Sąjungos darbo rinkos iškreipimo;

5. ragina valstybes nares dėl Europos gyventojų senėjimo sukurti priemonių rinkinį siekiant 
sudaryti geresnes galimybes vyresnio amžiaus žmonėms patekti į darbo rinką ir ragina 
valstybes nares ir darbo rinką skatinti ir plačiai remti konsultacijas vyresnio amžiaus 
žmonėms ir jų aktyvumą, atsižvelgiant į Inovacijų partnerystę aktyvaus ir sveiko senėjimo 
srityje, taip pat teikti paskatas darbdaviams, nes verslas mažiau domisi vyresnio amžiaus 
darbuotojais; pabrėžia, kad svarbus yra tolesnis šių asmenų lavinimas ir jų kvalifikacijos 
tobulinimas, nes tai suteikia jiems galimybę vėl patekti į darbo rinką; atsižvelgdamas į tai 
pabrėžia, kad reikėtų pasinaudoti ir vyresnio amžiaus žmonių žiniomis bei patirtimi, 
pavyzdžiui, konsultuojamojo ugdymo (angl. „coaching“) projektuose; 

6. atkreipia dėmesį į didėjantį moterų nedarbą, netgi turinčių aukštą kvalifikaciją ir reikiamų 
gebėjimų, ir ragina Komisiją imtis priemonių suvienodinti moterų ir vyrų galimybėms 
darbo rinkoje; 

7. pasisako už tai, kad reikia veiksmingiau užtikrinti naujų kompetencijų vystymui skirtų 
lėšų panaudojimą ir už didesnį valstybių narių vyriausybių dalyvavimą spartinant naujų 
užimtumo galimybių kūrimą, įskaitant augančią ekologiškąją ekonomiką; pabrėžia, kad 
socialine ekonomika gali būti panaudota kaip priemonė kurti darbo vietas mažiau 
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palankias sąlygas turinčioms socialinėms grupėms, o tai daugiausia apima lėšų ir 
programų sutelkimą: to siekiant ypač reikia didžiausiu įmanomu procentu panaudoti 
Europos socialinio fondo, Europos regioninės plėtros fondo, Europos žemės ūkio fondo 
kaimo plėtrai, Visą gyvenimą trunkančio mokymosi programos, „Progress“ ir Interreg 
programų lėšas;

8. pabrėžia, kad įvairių Europos fondų sąveika yra svarbi ir kad naudojant šių fondų lėšas 
svarbu taikyti decentralizuotą metodą siekiant atsižvelgti į darbo rinkos poreikius; mano, 
kad taip pat būtina teikti privatiems asmenims ir įmonėms tinkamas paskatas investuoti į 
mokymą; atsižvelgdamas į tai, pabrėžia, kad reikia įvertinti sanglaudos politikos indėlį į 
Pavyzdinę iniciatyvą „Tausiai išteklius naudojanti Europa“ ir ragina atsižvelgti į jos 
tvaraus augimo potencialą;

9. palankiai vertina bandomąjį projektą „Tavo pirmasis EURES darbas“, kuris skirtas 
jauniems darbo ieškantiems asmenims 27 valstybėse narėse; mano, kad į šį projektą turi 
būti įtrauktos vietos valdžios institucijos ir organizacijos, atsakingos už jaunų žmonių 
integraciją, neatsižvelgiant į jų socialinę ar geografinę kilmę;

10. džiaugiasi dėl vis stiprėjančios sanglaudos politikos priemonių svarbos, įskaitant Europos 
socialinį fondą, kas vyksta sutelkiant lėšas ties keliais pagrindiniais klausimais, dėl 
geresnių institucinėms reformoms būtinų sąlygų, dėl bendradarbiavimo principo 
stiprinimo, dėl aiškesnių ir išmatuojamų tikslų formulavimo ir dėl investicinio susitarimo, 
skirto skatinti partnerystę tarp Komisijos ir valstybių narių, pasirašymo;

11. pritaria politikos kryptims, skirtoms kurti naujas darbo vietas visų pirma atsižvelgiant į 
MVĮ poreikius, kurioms tenka du trečdaliai privataus sektoriaus darbo vietų, ir laikosi 
nuomonės, kad turi būti sukurti mokymo mechanizmai, atitinkantys privataus sektoriaus 
poreikius ir prie kurių pastarasis taip pat turėtų prisidėti; pritaria naujoviškoms 
priemonėms, kurios skirtos naujiems įgūdžiams kurti, visų pirma MVĮ veikloje;

12. ragina Komisiją peržiūrėti jau esamas ES tiesioginės paramos schemas verslui bei 
apsvarstyti galimybę kuo didesnę tokios paramos dalį numatyti naujų darbo vietų įmonėse 
kūrimui, darbuotojų įgūdžių lavinimui, kvalifikacijos kėlimui bei mokymosi visą 
gyvenimą programų įgyvendinimui;

13. mano, kad veiksmingas paskatų ir išlaidų padalijimas yra itin svarbus, siekiant padidinti 
valstybines ir privačias investicijas darbuotojų kvalifikacijos kėlimo programose bei 
mokymosi visą gyvenimą programose, kuriose didžiausias dėmesys teikiamas IT 
technologijoms bei kompiuterinio raštingumo gerinimui, kalbų mokymuisi, planavimo, 
analizės, organizavimo, problemų sprendimo ir komunikacinių įgūdžių lavinimui bei 
gebėjimui prisitaikyti prie naujų situacijų; pabrėžia, kad svarbu gerinti žmonių galimybes 
naudotis informacinėmis ir ryšių technologijomis, neatsižvelgiant į jų gyvenamąją vietą ir 
socialinę padėtį;

14. mano, kad teikiant paramą privačioms įmonėms mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros 
srityje bus kuriamos naujos darbo vietos ir sudarytos sąlygos naujiems įgūdžiams plėtoti, 
atsižvelgiant į rinkos poreikius;

15. atkreipia dėmesį, kad ypač svarbu yra keistis patirtimi, geriausia patirtimi ir kurti tinklus 
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bei derinti mechanizmus tarp aukštųjų mokyklų, mokslinių tyrimų institucijų ir bendrovių 
nacionaliniu ir ES lygmenimis, nes tai labai svarbu tobulinant sugebėjimus bei įgūdžius, ir 
taip pat padeda geriau prisitaikyti prie darbo rinkos poreikių; pabrėžia, kad būtina 
sustiprinti darbdavių tinklus ir paskatinti jų keitimąsi geriausia patirtimi; pabrėžia, kad 
svarbu sukurti tvirtą pasiūlos ir paklausos pusiausvyrą tarp darbdavių ir mokymo 
institucijų; ragina vietos ir regionų valdžios institucijas skatinti taikyti Europos 
aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą (EMAS) ir visuose ekonomikos sektoriuose 
raginti siekti EMAS registracijos; 

16. palankiai vertina Komisijos pasiūlymą skatinti Europos kompetencijos centrų veiklą 
plėtojant naujas profesines specializacijas būsimoms darbo vietoms; pabrėžia, kad ypač 
miestuose regionų ir vietos valdžios institucijos turi didžiausias galimybes ir pajėgumus 
sukurti reikiamas sąlygas inovacinių įmonių grupių plėtrai; atkreipia dėmesį į tai, kad 
tokios grupės gali veikti kaip paskata vietos ekonominei plėtrai ir kuriant naujas darbo 
vietas regionuose;

17. taip pat nurodo, kad valstybės narės pačios yra labiausiai atsakingos už Naujų įgūdžių ir 
darbo vietų darbotvarkės tikslų įgyvendinimą; todėl Komisija privalo užtikrinti, kad 
kiekvienoje valstybėje narėje ir jų regionuose būtų įgyvendinti šios darbotvarkės tikslai;

18. siekiant pagerinti darbuotojų mobilumą ragina Komisiją pateikti priemones, skirtas šalinti 
administracines bei teisines kliūtis, pasitelkiant dvi priemones: pripažįstant kvalifikacijas 
ir sudarant galimybes perkelti teises į papildomą pensiją; pabrėžia, kad būtina skatinti 
darbo jėgos mobilumą ES valstybėse narėse kaip galimą priemonę mažinant regioninius 
atotrūkius ir įgyvendinant sanglaudos politikos tikslus; palankiai vertina Komisijos 
iniciatyvą reformuoti Europos užimtumo tarnybų EURES tinklą siekiant pagerinti 
paslaugų teikimą mobiliesiems darbuotojams ir darbo ieškantiems asmenims, visų pirma 
pasienio regionuose; 

19. ragina įtraukti nacionalinius, vietos ir regionų veikėjus į vertinimo, prisitaikymo ir 
pokyčių specifikacijų, atsirandančių įgyvendinant darbotvarkę, procesus;
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