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IEROSINĀJUMI

Reģionālās attīstības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Nodarbinātības un sociālo lietu 
komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. atzinīgi vērtē stratēģiju jaunu prasmju un darbavietu radīšanai kā daļu no stratēģijas 
„Eiropa 2020” un uzsver — lai darbaspēkam būtu nozīmīga loma konkurētspējīgas, 
ilgtspējīgas un jauninājumiem bagātas ekonomikas attīstībā, tam jābūt kvalificētam;

2. atzīst, ka efektīvāk jāizmanto finanšu līdzekļi, kas paredzēti jaunu prasmju attīstīšanai un 
darbavietu radīšanai, tostarp videi draudzīgas ekonomikas nozarē, kura paplašinās; 
uzskata, ka tas galvenokārt attiecas uz Eiropas Sociālo fondu (ESF), Eiropas Reģionālās 
attīstības fondu (ERAF), Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA), 
mūžizglītības programmu un PROGRESS programmu;

3. atzīst, ka jāpaaugstina kohēzijas politikas instrumentu — tostarp ESF — efektivitāte, 
finanšu līdzekļus piesaistot mazākam skaitam prioritāru jautājumu, uzlabojot 
institucionālajām reformām nepieciešamos apstākļus, nosakot skaidrus un izmērāmus 
mērķus un izveidojot līgumus par ieguldījumiem attīstībā un sadarbībā starp Komisiju un 
dalībvalstīm;

4. atbalsta tādu politiku jaunu darbavietu radīšanai, kas ņem vērā mazo un vidējo uzņēmumu 
(MVU) intereses, jo tie nodrošina divas trešdaļas darbavietu privātajā sektorā; 

5. uzskata, ka ir būtiski ieviest efektīvus atvieglojumus un izmaksu dalīšanas kārtību, lai 
palielinātu valsts un privātā sektora ieguldījumus darbaspēka tālākizglītībā un 
mūžizglītībā, īpaši uzmanību pievēršot informācijas un komunikāciju tehnoloģijām un 
datorprasmei;

6. uzstāj, ka pieredzes apmaiņai un tīklu veidošanai starp augstākās izglītības iestādēm, 
pētniecības iestādēm un uzņēmējdarbības centriem ir būtiska loma prasmju attīstīšanā un 
pielāgošanā darba tirgus prasībām;  

7. norāda, ka stratēģijas jaunām prasmēm un darbavietām mērķu īstenošana ir galvenokārt 
dalībvalstu kompetencē; uzskata, ka tādēļ Komisijai jānodrošina, lai ikviena dalībvalsts 
pieņemtu stratēģijas mērķus;

8. aicina Komisiju darbaspēka mobilitātes uzlabošanas nolūkā pieņemt pasākumus 
administratīvo un juridisko šķēršļu likvidēšanai tādās jomās kā profesionālās 
kvalifikācijas atzīšana un tiesību uz papildu pensiju pārnesamība.


