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POBUDE

Odbor za regionalni razvoj 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, ki je del strategije 
EU 2020, kjer je poudarjena potreba po vse bolj zahtevnem znanju in spretnostih, saj 
lahko samo kvalificirana delovna sila prispeva k razvoju konkurenčnega, trajnostnega in 
inovativnega gospodarstva, in meni, da je treba oblikovati razvojne politike, usmerjene v 
nadgradnjo sistema za znanost in inovacije, ki bi spodbujale večjo zaposljivost, rast in 
socialno kohezijo, tako da bo program za nova znanja in spretnosti ter delovna mesta 
prilagojen obdobju po krizi ter bi z njim preprečili njeno ponovitev v prihodnje; v zvezi s 
tem poudarja pomen konkretnih in skladnih ukrepov za usposabljanje delavcev; 

2. podpira spodbujanje celovitih pristopov, ki združujejo glavne akterje na nacionalni, 
regionalni in lokalni ravni; v zvezi s tem poudarja, da je pri izvajanju programa za nova 
znanja in spretnosti ter delovna mesta pomembna regionalna razsežnost; meni, da bo 
sodelovanje evropskih regij pripomoglo k uspehu programa, in poziva k okrepitvi te 
razsežnosti; 

3. poudarja, da je treba izboljšati in diverzificirati zavode za zaposlovanje tako za iskalce 
zaposlitve kot za delodajalce in zlasti razviti posebne zavode za zaposlovanje za 
brezposelne, mlade in ranljive skupine;

4. poziva, da je treba večjo pozornost nameniti zmanjšanju brezposelnosti med mladimi, med 
katerimi je veliko visoko izobraženih in usposobljenih, vendar zaradi dejavnikov, kot je 
pomanjkanje izkušenj, ne morejo najti službe, ter da je treba za dosego tega cilja sprejeti 
dejanske in učinkovite ukrepe; poudarja, da bi lahko takšno stanje privedlo do dolgoročne 
izkrivljenosti trga delovne sile v EU;

5. glede na staranje prebivalstva v Evropi poziva države članice, naj oblikujejo nabor 
instrumentov za olajšanje dostopa starejših do trga dela, ter poziva, da je treba spodbujati 
in obsežno podpirati usmerjanje in vključevanje starejših v okviru partnerstva za inovacije 
na področju dejavnega in zdravega staranja, pa tudi ustvariti pobude za delodajalce glede 
na to, da podjetja ne kažejo toliko zanimanja za starejše delavce; poudarja, da je 
pomembno tem ljudem zagotoviti dodatno usposabljanje in pridobivanje novih spretnosti, 
kar jim bo omogočilo vrnitev na trg dela; v zvezi s tem poudarja, da je treba izkoristiti tudi 
znanje in izkušnje starejših, na primer prek projektov mentorstva; 

6. opozarja, da se brezposelnost žensk povečuje in da so med brezposelnimi celo visoko 
usposobljene in izobražene ženske, ter poziva Komisijo, naj zagotovi, da bodo imeli na 
trgu dela ženske in moški enake možnosti; 

7. poudarja, da je treba zagotoviti učinkovitejšo porabo finančnih sredstev za razvoj novih 
znanj in spretnosti ter večje sodelovanje nacionalnih vlad pri krepitvi ustvarjanja novih 
delovnih mest, tudi na rastočem področju „zelenega“ gospodarstva; poudarja, da je 
socialno gospodarstvo mogoče uporabiti kot sredstvo za ustvarjanje delovnih mest za 
družbene skupine z omejenimi možnostmi, kar pomeni predvsem uporabo skladov in 
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programov, in sicer Evropskega socialnega sklada, Evropskega sklada za regionalni 
razvoj, Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, programa vseživljenjskega 
učenja, programa Progress ter programa INTERREG;

8. poudarja pomen sinergij med različnimi evropskimi skladi ter decentraliziranega pristopa 
pri njihovi uporabi, da bi se odzvali na zahteve trga dela; meni, da je treba posameznikom 
in podjetjem zagotoviti tudi ustrezne spodbude za naložbe v usposabljanje; v zvezi s tem 
poudarja prispevek kohezijske politike k vodilni pobudi EU za Evropo, gospodarno z viri , 
in njen potencial za trajnostno rast, o katerem je treba razmisliti;

9. pozdravlja začetek pilotnega projekta „Tvoja prva zaposlitev EURES“ , ki je namenjena 
mladim iskalcem zaposlitve v 27 državah članicah; meni, da bi v ta projekt morale 
vključiti lokalne oblasti in organizacije, ki so odgovorne za vključevanje mladih v družbo, 
ne glede na njihov položaj v družbi ali geografski izvor;

10. se strinja z večjim vplivom instrumentov kohezijske politike, vključno z Evropskim 
socialnim skladom, s poudarkom na zgostitvi finančnih sredstev na manjše število 
prednostnih nalog, boljšimi razmerami za institucionalne reforme, krepitvijo načela 
partnerstva, usmerjenostjo k jasnim in merljivim ciljem ter sklenitvijo pogodb o naložbah 
v razvoj in partnerstvom med Komisijo in državami članicami;

11. podpira politiko za ustvarjanje novih delovnih mest, ki bi v prvi vrsti upoštevala potrebe 
malih in srednjih podjetij, saj zagotavljajo dve tretjini vseh delovnih mest v zasebnem 
sektorju, in meni, da je treba oblikovati tudi mehanizme usposabljanja, h katerim bi moral 
prispevati tudi zasebni sektor in ki bodo prilagojeni njihovim potrebam; zagovarja 
inovativne ukrepe za ustvarjanje novih znanj in spretnosti, zlasti v okviru malih in 
srednjih podjetij;

12. poziva Komisijo, naj pregleda obstoječ okvir evropskih sistemov neposredne pomoči 
podjetjem in preuči možnosti, da bi večji del podpore podjetjem namenili ustvarjanju 
novih delovnih mest, razvijanju znanja in spretnosti delavcev in izvajanju programov 
nadaljnjega usposabljanja;

13. meni, da so učinkovite spodbude in sistemi o delitvi stroškov nadvse pomembne, saj bi z 
njimi povečali javne in zasebne naložbe v stalno usposabljanje delavcev in vseživljenjsko 
učenje na področju informacijske in komunikacijske tehnologije in digitalne pismenosti, 
ter hkrati opozarja na učenje jezikov, razvijanje spretnosti s področja načrtovanja, analize, 
organizacije, reševanja težav in komuniciranja ter zmožnosti prilagajanja novim 
razmeram; poudarja, da je pomembno izboljšati dostop ljudi do informacijskih in 
komunikacijskih tehnologij neodvisno od njihovega kraja prebivališča ali socialnih 
razmer;

14. meni, da bo podpora zasebnim podjetjem na področju raziskav in razvoja ustvarila nova 
delovna mesta in omogočila razvoj novih znanj in spretnosti, ki bodo ustrezali potrebam 
trga;

15. poudarja, da so za povečanje poklicnih kvalifikacij in prilagajanje potrebam na trgu dela 
potrebni  izmenjava izkušenj in najboljših praks in povezovanje med visokošolskimi in 
raziskovalnimi ustanovami ter podjetniškimi središči na nacionalni in evropski ravni, pa 
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tudi oblikovanje mehanizmov za usklajevanje med njimi; poudarja, da je treba okrepiti 
omrežja delodajalcev in spodbujati izmenjave primerov najboljše prakse med njimi; 
vztraja, da je pomembno zagotoviti stabilno ravnovesje med ponudbo in povpraševanjem 
med delodajalci in ustanovami za usposabljanje; poziva lokalne in regionalne oblasti, naj 
spodbujajo sistem za okoljsko ravnanje in presojanje (EMAS) in naj spodbujajo vse 
gospodarske sektorje pri prizadevanjih, da bi pridobili registracijo EMAS; 

16. pozdravlja predlog Komisije o spodbujanju evropskih centrov odličnosti v okviru novih 
akademskih specializacij za delovna mesta prihodnosti; poudarja, da imajo zlasti v 
mestnih območjih regionalne in lokalne oblasti najboljši položaj in največ zmogljivosti za 
zagotavljanje pogojev za rast grozdov inovativnih podjetij; poudarja, da je lahko takšno 
povezovanje odločilna spodbuda za lokalni gospodarski razvoj in da lahko v regiji ustvari 
nova delovna mesta;

17. poudarja, da je glavna odgovornost za uresničitev ciljev programa za nova znanja in 
spretnosti ter delovna mesta v rokah držav članic in njihovih regij; zato mora Komisija 
zagotoviti, da bodo države članice prevzele cilje tega programa;

18. poziva Komisijo, naj sprejme ukrepe za odpravo upravnih in pravnih ovir, tako da bi 
povečali mobilnost delovne sile, na primer s priznavanjem kvalifikacij in prenosljivostjo 
pravic iz dodatnega pokojninskega zavarovanja; poudarja, da je treba okrepiti mobilnost 
delovne sile med državami članicami EU kot možno sredstvo za zmanjšanje regionalnih 
neravnovesij in uresničitev ciljev kohezijske politike; pozdravlja pobudo Komisije za 
reformo mreže evropskih služb za zaposlovanje (EURES), da bi izboljšali storitve za 
mobilne delavce in iskalce zaposlitve zlasti v obmejnih regijah; 

19. poziva k temu, da se v postopek ocenjevanja, prilagajanja in opredelitve sprememb pri 
izvajanju programa vključijo tudi nacionalni, regionalni in lokalni akterji.
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