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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 „Agendu pro nové dovednosti a pracovní místa“ jako součást strategie 2020 a klade 
důraz na to, že pouze kvalifikovaná pracovní síla má zásadní význam pro rozvoj 
konkurenceschopného, udržitelného a inovativního hospodářství;

2. souhlasí s efektivnějším využíváním finančních prostředků pro rozvoj nových dovedností 
a vytváření pracovních míst, a to včetně rozvíjejících se oblastí „zeleného“ hospodářství. 
Jedná se především o Evropský sociální fond (ESF), Evropský fond pro regionální rozvoj 
(ERDF), Fond pro rozvoj venkova (EARDF), program celoživotního učení a program 
Progress;

3. souhlasí se zvýšením vlivu nástrojů politiky soudržnosti včetně ESF, a to se zaměřením na 
koncentraci finančních zdrojů do menšího počtu priorit, na posílení podmínek na 
institucionální reformy, soustředěním se na jasné a měřitelné cíle a na zavedení 
investičních smluv pro rozvoj a partnerství mezi Komisí a členskými státy;

4. podporuje politiky zaměřené na vytváření nových pracovních míst se zohledněním potřeb 
malých a středních podniků (MSP), na které připadají 2/3 všech pracovních míst 
v soukromém sektoru;

5. za důležité považuje účinné stimuly a systémy společného nesení 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;

6. zdůrazňuje, že výměna zkušeností a vytvářeni sítí mezi institucemi vysokoškolského 
vzdělávání, výzkumnými pracovišti a podnikatelskými centry jsou důležité pro zvyšování 
úrovně dovedností a přizpůsobování se potřebám na trhu práce;

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

8. vyzývá Komisi k přijetí opatření na odstranění administrativních a právních překážek 
v zájmu zlepšení mobility pracovní sily: při uznávaní kvalifikací a při přenositelnosti 
doplňkových důchodových práv.


