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PASIŪLYMAI

Regioninės plėtros komitetas ragina atsakingą Užimtumo ir socialinių reikalų komitetą į savo 
pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. pritaria  Naujų įgūdžių ir darbo vietų darbotvarkei kaip strategijos Europa 2020 daliai ir 
atkreipia dėmesį, kad tik pakankamai kvalifikuoti darbuotojai turi teigiamo poveikio 
ekonomikos konkurencingumo, tvarumo ir naujovių stiprinimui;

2. pasisako už veiksmingesnį naujų kompetencijų vystymui skirtų lėšų panaudojimą ir naujų 
užimtumo galimybių kūrimą, įskaitant ir vietų kūrimą ekologinėje ekonomikoje; to 
siekiant ypač reikia panaudoti Europos socialinio fondo, Europos regioninės plėtros 
fondo, Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai, Visą gyvenimą trunkančio mokymosi 
programos ir PROGRESS programos lėšas;

3. džiaugiasi dėl vis stiprėjančios sanglaudos politikos priemonių svarbos, įskaitant Europos 
socialinį fondą, kas vyksta sutelkiant lėšas ties keliais  pagrindiniais klausimais, dėl 
geresnių institucinėms reformoms būtinų sąlygų, dėl aiškesnių ir išmatuojamų tikslų 
formulavimo ir dėl investicinio susitarimo, skirto skatinti partnerystę tarp Komisijos ir 
valstybių narių, pasirašymo;

4. pritaria politinėms priemonėms, skirtoms kurti naujas darbo vietas atsižvelgiant į MVĮ 
poreikius, kurioms tenka du trečdaliai privataus sektoriaus darbo vietų; 

5. atkreipia dėmesį į veiksmingų paskatų ir išlaidų padalijimo siekiant padidinti valstybines 
ir privačias investicijas darbuotojų kvalifikacijos kėlimo programose bei mokymosi visą 
gyvenimą programose, kuriose didžiausias dėmesys teikiamas IT technologijoms bei 
kompiuterinio raštingumo gerinimui, svarbą;

6. atkreipia dėmesį, kad ypač svarbu yra keistis patirtimi ir kurti tinklus tarp aukštųjų 
mokyklų, mokslinių tyrimų institucijų ir bendrovių, nes tai padeda tobulinti sugebėjimus
ir įgūdžius, o taip pat padeda geriau prisitaikyti prie darbo rinkos poreikių;

7. taip pat nurodo, kad valstybės narės pačios yra labiausiai atsakingos už Naujų įgūdžių ir 
darbo vietų darbotvarkės tikslų įgyvendinimą; todėl Komisija privalo užtikrinti, kad 
kiekvienoje valstybėje narėje bus įgyvendinti šios darbotvarkės tikslai;

8. siekiant pagerinti darbuotojų mobilumą ragina Komisiją pateikti priemones, skirtas šalinti 
administracines bei teisines kliūtis, o taip pat pripažinti kvalifikacijas ir suteikti galimybes 
perkelti teises į papildomą pensiją;


