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NÁVRHY

Výbor pre regionálny rozvoj vyzýva Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci, aby ako 
gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. víta Program pre nové zručnosti a nové pracovné miesta ako súčasť stratégie EÚ 2020 
a poukazuje na potrebu čoraz vyššej úrovne zručností, pretože iba kvalifikovaná pracovná 
sila má zásadný význam pre rozvoj konkurencieschopného, udržateľného a inovatívneho 
hospodárstva; domnieva sa, že by sa mali vytvoriť rozvojové politiky zamerané na 
modernizáciu systému pre vedu a inovácie, čím by sa podporilo zlepšenie 
zamestnateľnosti, rastu a sociálnej súdržnosti, tak, aby sa Program pre nové zručnosti 
a nové pracovné miesta prispôsobil obdobiu po kríze a zabránil opakovaniu takejto krízy 
v budúcnosti; v tejto súvislosti zdôrazňuje význam konkrétnych a konzistentných opatrení 
zameraných na odborné vzdelávanie pracovnej sily; 

2. podporuje presadzovanie integrovaných prístupov zahŕňajúcich hlavných aktérov na 
národnej, regionálnej a miestnej úrovni; v tejto súvislosti zdôrazňuje význam regionálneho 
rozmeru pri vykonávaní Programu pre nové zručnosti a nové pracovné miesta; zastáva 
názor, že účasť európskych regiónov prispeje k tomu, aby tento program dosiahol 
skutočný úspech, a žiada o posilnenie tohto rozmeru; 

3. zdôrazňuje, že je potrebné zlepšiť a rozšíriť služby zamestnanosti pre uchádzačov 
o zamestnanie a zamestnávateľov, a najmä vytvoriť individuálne verejné služby 
zamestnanosti pre nezamestnaných, mladých ľudí a zraniteľné skupiny;

4. vyzýva, aby sa väčšia pozornosť venovala problematike znižovania miery 
nezamestnanosti medzi mladými ľuďmi, z ktorých mnohí majú veľmi dobré vzdelanie 
a vysokú kvalifikáciu, ale nie sú schopní nájsť si zamestnanie v dôsledku faktorov, ako je 
nedostatok skúseností, a žiada, aby sa v tejto súvislosti prijali skutočné a účinné opatrenia; 
zdôrazňuje, že táto situácia by mohla viesť k dlhodobému narušeniu trhu práce v EÚ;

5. vzhľadom na starnutie európskeho obyvateľstva vyzýva členské štáty, aby vytvorili súbor 
nástrojov na uľahčenie prístupu starších ľudí na trh práce, a žiada o presadzovanie 
a zároveň širokú podporu usmerňovania a aktivácie starších ľudí s ohľadom na partnerstvo 
v oblasti inovácií zameraného na aktívne a zdravé starnutie, ako aj o stimuly pre 
zamestnávateľov, keďže podniky majú menší záujem o starších pracovníkov; zdôrazňuje 
význam ďalšieho odborného vzdelávania a získavania nových kvalifikácií pre tieto osoby, 
čo im umožní opätovne vstúpiť sa na trh práce; v tejto súvislosti zdôrazňuje, že je dôležité 
využívať znalosti a skúsenosti starších ľudí, napríklad prostredníctvom projektov tzv. 
koučovania; 

6. upozorňuje na skutočnosť, že sa zvyšuje nezamestnanosť žien, ktorá postihuje aj ženy 
s vysokou kvalifikáciou a odbornými zručnosťami, a vyzýva Komisiu, aby sa usilovala 
zabezpečiť rovnaké príležitosti pre ženy a mužov na trhu práce; 

7. zdôrazňuje potrebu zabezpečiť efektívnejšie využívanie finančných prostriedkov na rozvoj 
nových zručností a väčšiu účasť národných vlád na podpore tvorby nových pracovných 
miest, a to aj vrátane rozvíjajúcej sa oblasti ekologického hospodárstva; zdôrazňuje, že 
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sociálne hospodárstvo možno využívať ako prostriedok na vytváranie pracovných miest 
pre menej zvýhodnené sociálne skupiny, čo si vyžaduje najmä mobilizáciu fondov 
a programov: Európskeho sociálneho fondu (ESF), Európskeho fondu regionálneho 
rozvoja, Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV), programu 
celoživotného vzdelávania, programu Progress a programu INTERREG;

8. zdôrazňuje význam synergií medzi jednotlivými európskymi fondmi a decentralizovaného 
prístupu pri využívaní finančných prostriedkov z týchto fondov s cieľom vyhovieť 
požiadavkám trhu práce; domnieva sa, že je takisto potrebné poskytnúť jednotlivcom 
a podnikom vhodné stimuly na investovanie do odbornej prípravy; v tejto súvislosti 
vyzdvihuje prínos politiky súdržnosti k hlavnej iniciatíve „Európa efektívne využívajúca 
zdroje” a žiada, by sa zohľadnil jej potenciál pre udržateľný rast;

9. víta spustenie pilotného projektu „Prvé zamestnanie – EURES“, ktorý je zameraný na 
mladých uchádzačov o zamestnanie v 27 krajinách EÚ; domnieva sa, že do tohto projektu 
by sa mali zapojiť miestne orgány a organizácie zodpovedné za začleňovanie mladých 
ľudí bez ohľadu na ich sociálny alebo geografický pôvod;

10. súhlasí s posilnením vplyvu nástrojov politiky súdržnosti vrátane ESF, a to so zameraním 
na koncentráciu finančných zdrojov do menšieho počtu priorít, posilnenie podmienenosti 
inštitucionálnych reforiem, posilnenie zásady partnerstva, zameranie na jasné a merateľné 
ciele a vytvorenie investičných zmlúv pre rozvoj a partnerstvo medzi Komisiou 
a členskými štátmi;

11. podporuje politiky zamerané na vytváranie nových pracovných miest s prioritným 
zohľadnením potrieb malých a stredných podnikov, na ktoré pripadajú dve tretiny 
všetkých pracovných miest v súkromnom sektore, a zastáva názor, že by sa mali vytvoriť 
mechanizmy odbornej prípravy, ku ktorým by mal takisto prispieť súkromný sektor 
a ktoré budú zamerané na potreby týchto podnikov; zasadzuje sa za inovatívne opatrenia 
zamerané na rozvoj nových zručností, najmä v súvislosti s MSP;

12. vyzýva Komisiu, aby preskúmala platný rámec režimov priamej podpory EÚ pre podniky, 
ako aj možnosť vyčleniť podstatnú časť tejto podpory na vytváranie pracovných miest 
v podnikoch, rozvoj zručností pracovníkov a realizáciu programov ďalšieho odborného 
vzdelávania;

13. poukazuje na kľúčový význam účinných stimulov a systémov spoločného znášania 
nákladov s cieľom zvýšiť verejné a súkromné investície do sústavného zaškoľovania 
pracovníkov a do celoživotného vzdelávania s dôrazom na informačné a komunikačné 
technológie a digitálnu gramotnosť, ako aj na výučbu jazykov, plánovanie rozvoja, 
analýzu, organizačné a komunikačné zručnosti a schopnosti riešiť problémy a prispôsobiť 
sa novým situáciám; zdôrazňuje význam zlepšenia prístupu ľudí k informačným 
a komunikačným technológiám bez ohľadu na miesto ich bydliska a ich sociálnu situáciu;

14. domnieva sa, že podpora súkromných podnikov v oblasti výskumu a vývoja povedie 
k vytvoreniu nových pracovných miest a umožní rozvoj nových zručností 
zodpovedajúcich potrebám trhu;

15. zdôrazňuje, že výmena skúseností a osvedčených postupov a vytváranie sietí 



AD\873455SK.doc 5/6 PE465.038v02-00

SK

a koordinačných mechanizmov na vnútroštátnej úrovni a úrovni celej EÚ medzi 
inštitúciami vysokoškolského vzdelávania, výskumnými pracoviskami a podnikateľskými 
centrami majú zásadný význam pre zvyšovanie úrovne zručností a prispôsobovanie sa 
potrebám na trhu práce; zdôrazňuje potrebu konsolidovať siete zamestnávateľov 
a podporiť výmenu osvedčených postupov medzi nimi; trvá na tom, že je dôležité 
zabezpečiť stabilnú rovnováhu ponuky a dopytu medzi zamestnávateľmi a inštitúciami 
odbornej prípravy; vyzýva miestne a regionálne orgány, aby podporovali európsku 
schému pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS) a nabádali všetky hospodárske 
odvetvia k úsiliu zaregistrovať sa do systému EMAS; 

16. víta návrh Komisie na podporu európskych centier excelentnosti v rámci nových 
akademických špecializácií pre potreby budúcich pracovných miest; zdôrazňuje, že najmä 
v mestských oblastiach majú regionálne a miestne orgány najlepšie predpoklady 
a schopnosti, pokiaľ ide o vytvorenie podmienok potrebných pre rast klastrov 
a inovatívnych podnikov; poukazuje na to, že takéto vytváranie klastrov môže byť 
rozhodujúcim stimulom rozvoja miestneho hospodárstva a môže vytvárať nové pracovné 
miesta v regiónoch;

17. poukazuje na to, že hlavnú zodpovednosť za dosiahnutie cieľov Programu pre nové 
zručnosti a nové pracovné miesta majú členské štáty a ich regióny, a preto je nevyhnutné, 
aby Komisia zabezpečila prebratie cieľov programu zo strany každého členského štátu;

18. vyzýva Komisiu, aby prijala opatrenia na odstránenie administratívnych a právnych 
prekážok v záujme zlepšenia mobility pracovnej sily, a to prostredníctvom uznávania 
kvalifikácií a prenosnosti doplnkových dôchodkových práv; zdôrazňuje, že je potrebné 
zvýšiť mobilitu pracovnej sily medzi členskými štátmi EÚ ako možný prostriedok na 
zníženie regionálnych rozdielov a dosiahnutie cieľov politiky súdržnosti; víta iniciatívu 
Komisie za reformu siete Európskych služieb zamestnanosti (EURES) s cieľom zlepšiť 
služby pre mobilných pracovníkov a uchádzačov o zamestnanie, a to najmä 
v pohraničných regiónoch; 

19. žiada o zapojenie národných, regionálnych a miestnych subjektov do procesu hodnotenia, 
prispôsobenia a definovania zmien pri realizácii tohto programu.
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