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JAVASLATOK

A Regionális Fejlesztési Bizottság felhívja a Foglalkoztatási és Szociális Bizottságot, mint 
illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő 
javaslatokat:

1. üdvözli az Európa 2020 stratégia részét képező új készségek és munkahelyek 
menetrendjét, és hangsúlyozza, hogy a versenyképes, fenntartható és innovatív gazdaság 
megteremtéséhez képzett munkaerőre van szükség;

2. egyetért az új készségekre és a munkahelyteremtésre szánt pénzügyi eszközök 
hatékonyabb felhasználásának szükségességével, többek között a zöld gazdaság 
növekedést mutató területén is; úgy véli, hogy ez elsősorban az Európai Szociális Alapot 
(ESZA), az Európai Regionális Fejlesztési Alapot (ERFA), a Vidékfejlesztési Alapot 
(EMVA), az egész életen át tartó tanulás programját és a Progress programot érinti;

3. egyetért azzal, hogy növelni kell a kohéziós politika eszközeinek – nevezetesen az ESZA 
– hatékonyságát, törekedve a pénzügyi források kevesebb prioritásra való 
összpontosítására, az intézményi reformokhoz szükséges feltételek megerősítésére, 
egyértelmű és mérhető célok meghatározására, valamint arra, hogy a Bizottság és a 
tagállamok fejlesztési és partnerségi beruházási szerződéseket írjanak alá;

4. támogatja az új munkahelyek teremtésére irányuló politikákat, figyelembe véve a 
magánszektorban a munkahelyek kétharmadát biztosító kis- és középvállalkozások (kkv-
k) szükségleteit; 

5. fontosnak véli hatásos ösztönzők és költségmegosztási konstrukciók bevezetését annak 
érdekében, hogy mind köz-, mind magánforrásból többet fordítsanak a munkaerő 
továbbképzésére, illetve az egész életen át tartó tanulásra, különös hangsúlyt fektetve az 
információs és kommunikációs technológiákra, valamint a digitális ismeretekre;

6. hangsúlyozza, hogy a tapasztalatcsere és a hálózatépítés a felsőoktatás, a kutatás és az 
üzleti központok között fontos szerepet játszik a készségek javításában, illetve azok 
munkaerő-piaci igényekkel való összehangolásában;  

7. rámutat arra, hogy a stratégia új készségekre és munkahelyekre vonatkozó célkitűzéseinek 
a megvalósítása elsődlegesen a tagállamok feladata; ezért úgy véli, hogy feltétlenül 
szükséges, hogy a Bizottság ellenőrizze, hogy valamennyi tagállam magáénak vallja a 
stratégia célkitűzéseit;

8. felszólítja a Bizottságot, hogy a munkaerő mobilitásának javítása érdekében tegyen 
lépéseket az adminisztratív és jogi akadályok megszüntetésére a szakmai képesítések 
elismerése és a kiegészítő nyugdíjjogosultságok hordozhatósága terén.


