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IEROSINĀJUMI

Reģionālās attīstības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Nodarbinātības un sociālo lietu 
komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. atzinīgi vērtē jaunu prasmju un darba vietu programmu kā daļu no stratēģijas "Eiropa 
2020", norādot, ka nepieciešama aizvien augstāka kvalifikācija, jo tikai kvalificētam 
darbaspēkam ir būtiska nozīme konkurētspējīgas, ilgtspējīgas un novatoriskas ekonomikas 
attīstībā, un pauž uzskatu, ka jāizstrādā attīstības politika, kas vērsta uz zinātnes un 
inovācijas sistēmas modernizāciju, veicinot labākas nodarbinātības iespējas, izaugsmi un 
sociālo kohēziju, tādējādi piemērojot jaunu prasmju un darba vietu programmu pēckrīzes 
periodam un novēršot šādas krīzes atkārtošanos nākotnē; šajā sakarībā uzsver, cik 
nozīmīgi ir konkrēti un saskaņoti pasākumi darbaspēka apmācībā; 

2. atbalsta integrētas pieejas veicināšanu, iesaistot galvenos dalībniekus valstu, reģionālā un 
vietējā līmenī; šajā sakarībā uzsver, ka jaunu prasmju un darbavietu programmas 
īstenošanā liela nozīme ir reģionālajai dimensijai; uzskata, ka Eiropas reģionu līdzdalība 
palīdzēs programmai būt patiesi sekmīgai, un aicina stiprināt šo dimensiju; 

3. uzsver, ka ir nepieciešams uzlabot un dažādot nodarbinātības dienestus gan attiecībā uz 
darba meklētājiem, gan darba devējiem un jo īpaši attīstīt individualizētos publiskos 
nodarbinātības dienestus bezdarbniekiem, jauniešiem un mazāk aizsargātām grupām;

4. aicina pievērst lielāku uzmanību bezdarba samazināšanai jauniešu vidū, no kuriem daudzi 
ir ļoti labi izglītoti un augsti kvalificēti, taču nespēj atrast darbu tādu faktoru kā pieredzes 
trūkums dēļ, un aicina praktiski un efektīvi rīkoties, lai risinātu šo jautājumu; uzsver, ka šī 
situācija var radīt ilglaicīgus ES darba tirgus kropļojumus;

5. ņemot vērā Eiropas iedzīvotāju novecošanos, aicina dalībvalstis izstrādāt instrumentu 
kopumu nolūkā atvieglināt vecāka gadagājuma cilvēku piekļuvi darba tirgum, turklāt 
aicina gan popularizēt, gan plaši atbalstīt ievirzes un aktivizēšanas pasākumus attiecībā uz 
vecākiem cilvēkiem saskaņā ar inovācijas partnerību aktīvām un veselīgām vecumdienām, 
kā arī radīt stimulus uzņēmējiem, jo uzņēmējdarbībā ir maza interese par vecāka 
gadagājuma cilvēkiem; uzsver, ka ir svarīgi, lai šādiem cilvēkiem tiktu celta kvalifikācija, 
kas ļautu tiem atkal iekļauties darba tirgū; šajā sakarībā uzsver, ka ir būtiski izmantot 
vecāku cilvēku zināšanas un pieredzi, piemēram, apmācības projektos; 

6. vērš uzmanību uz to, ka sieviešu vidū pieaug bezdarbs, kas skar arī sievietes ar augstu
kvalifikāciju un prasmēm, un aicina Komisiju nodrošināt vienādas iespējas sievietēm un 
vīriešiem darba tirgū; 

7. uzsver, ka efektīvāk jāizmanto finanšu līdzekļi, kas paredzēti jaunu prasmju attīstīšanai, 
un jānodrošina aktīvāka valstu valdību līdzdalība jaunu darbavietu radīšanā, tostarp videi 
draudzīgas ekonomikas nozarē, kura paplašinās; uzsver, ka līdzeklis darba vietu radīšanai 
mazāk priviliģētām sociālajām grupām var būt sociālā ekonomika, kas pamatā nozīmē  
Eiropas Sociālā fonda (ESF), Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF), Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un mūžizglītības, Progress un 
INTERREG programmu izmantošanu;
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8. uzsver, ka ir svarīga sinerģija starp dažādiem Eiropas fondiem un ka ir būtiski pielietot 
decentralizētu pieeju, šos fondus izmantojot, lai atbildētu uz darba tirgus prasībām; 
uzskata, ka ir nepieciešams arī atbilstīgi stimulēt privātpersonu un uzņēmēju ieguldījumus 
apmācībā; šajā sakarībā uzsver nozīmi, kāda ir kohēzijas politikas ieguldījumam 
pamatiniciatīvā „Resursu ziņā efektīva Eiropa”, un aicina apsvērt tās potenciālu attiecībā 
uz ilgtspējīgu izaugsmi;

9. atzinīgi vērtē izmēģinājuma projekta „Pirmā darbavieta — EURES” uzsākšanu, kas 
paredzēts jauniem darba meklētājiem 27 dalībvalstīs; uzskata, ka šajā projektā jāiekļaujas 
vietējām varas iestādēm un organizācijām, kuras ir atbildīgas par jauniešu integrāciju 
neatkarīgi no viņu sociālās vai ģeogrāfiskās izcelsmes;

10. atzīst, ka jāpaaugstina kohēzijas politikas instrumentu — tostarp ESF — efektivitāte, 
finanšu līdzekļus piesaistot mazākam skaitam prioritāru jautājumu, uzlabojot 
institucionālajām reformām nepieciešamos apstākļus, pastiprinot partnerības principu, 
nosakot skaidrus un izmērāmus mērķus un izveidojot līgumus par ieguldījumiem attīstībā 
un sadarbībā starp Komisiju un dalībvalstīm;

11. atbalsta tādu politiku jaunu darbavietu radīšanai, kas kā prioritāras ņem vērā mazo un 
vidējo uzņēmumu (MVU) intereses, jo tie nodrošina divas trešdaļas darbavietu privātajā 
sektorā, un uzskata, ka ar privātā sektora līdzdalību ir jāizstrādā uzņēmējdarbības 
vajadzībām pielāgotas apmācību sistēmas; mudina veikt novatoriskus pasākumus jaunu 
prasmju radīšanai, it īpaši attiecībā uz MVU;

12. aicina Komisiju pārskatīt pašreizējo ES tiešā atbalsta shēmu uzņēmumiem tiesisko 
regulējumu un pētīt iespēju visvairāk atbalstīt darba vietu radīšanu uzņēmumos, 
darbinieku prasmju attīstīšanu un turpmāku mācību īstenošanu;

13. uzskata, ka ir būtiski ieviest efektīvus atvieglojumus un izmaksu dalīšanas kārtību, lai 
palielinātu valsts un privātā sektora ieguldījumus darbaspēka tālākizglītībā un 
mūžizglītībā, īpaši uzmanību pievēršot informācijas un komunikāciju tehnoloģijām un 
datorprasmei, un ka ir būtiski apgūt valodas un pilnveidot plānošanas, analītiskās, 
organizēšanas, problēmu risināšanas un komunikācijas prasmes, kā arī spēju pielāgoties 
jauniem apstākļiem; uzsver, ka ir svarīgi uzlabot iedzīvotāju piekļuvi informācijas un 
komunikāciju tehnoloģijām, neatkarīgi no viņu dzīvesvietas un sociālās situācijas;

14. uzskata, ka privāto uzņēmumu atbalsts pētniecības un attīstības sistēmas ietvaros radīs 
jaunas darbavietas un veicinās jaunu prasmju attīstību, reaģējot uz tirgus vajadzībām;

15. uzsver, ka pieredzes un labākās prakses apmaiņai un tīklu un koordinācijas mehānismu 
veidošanai valstu un ES līmenī starp augstākās izglītības iestādēm, pētniecības iestādēm 
un uzņēmējdarbības centriem ir būtiska loma prasmju attīstīšanā un pielāgošanā darba 
tirgus prasībām; norāda, ka ir nepieciešams konsolidēt darba devēju tīklus un veicināt 
labākās prakses apmaiņu to starpā; uzsver, ka ir svarīgi izveidot noturīgu piedāvājuma un 
pieprasījuma līdzsvaru starp darba devējiem un apmācības iestādēm; aicina vietējās un 
reģionālās varas iestādes popularizēt Eiropas vides vadības un audita sistēmu (EMAS) un 
mudināt visas ekonomikas nozares censties panākt reģistrēšanu EMAS; 

16. atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu atbalstīt Eiropas izglītības centrus jaunām 
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akadēmiskām specializācijām darbam nākotnē; uzsver, ka reģionālās un vietējās varas 
iestādes — jo īpaši pilsētu teritorijās — ir visvairāk piemērotas un spējīgas radīt apstākļus, 
kas nepieciešami novatorisku uzņēmumu kopu attīstībai; norāda, ka šādu kopu rašanās var 
būt izšķirošs pamudinājums vietējās ekonomikas attīstībai un var radīt jaunas darbavietas 
reģionos;

17. norāda, ka stratēģijas jaunām prasmēm un darbavietām mērķu īstenošana ir galvenokārt 
dalībvalstu un to reģionu kompetencē; uzskata, ka tādēļ Komisijai jānodrošina, lai ikviena 
dalībvalsts pieņemtu stratēģijas mērķus;

18. aicina Komisiju darbaspēka mobilitātes uzlabošanas nolūkā pieņemt pasākumus 
administratīvo un juridisko šķēršļu likvidēšanai, panākot gan profesionālās kvalifikācijas 
atzīšanu, gan tiesību uz papildu pensiju pārnesamību; uzsver, ka ir nepieciešams veicināt 
darbaspēka mobilitāti starp ES dalībvalstīm kā potenciālu līdzekli, lai mazinātu atšķirības 
starp reģioniem un sasniegtu kohēzijas politikas mērķus; atzinīgi vērtē Komisijas 
iniciatīvu reformēt Eiropas Nodarbinātības dienestu (EURES) tīklu nolūkā uzlabot 
pakalpojumus mobiliem darbiniekiem un darba meklētājiem, jo īpaši pierobežu apgabalos; 

19. aicina valstu, reģionu un vietējā līmeņa dalībniekus iesaistīties novērtēšanas, pielāgošanas 
un izmaiņu definēšanas procesos, īstenojot programmu.
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