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WSKAZÓWKI

Komisja Rozwoju Regionalnego zwraca się do Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych, 
właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 
następujących wskazówek:

1. z zadowoleniem przyjmuje program na rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia jako 
element Strategii 2020, podkreślając, że tylko wykwalifikowana siła robocza ma 
zasadniczy wpływ na rozwój konkurencyjnej, zrównoważonej i innowacyjnej gospodarki;

2. zgadza się z potrzebą efektywniejszego wykorzystywania środków finansowych do 
tworzenia nowych umiejętności i zatrudnienia, w tym w rozwijającym się sektorze 
„zielonej” gospodarki; uważa, że dotyczy to przede wszystkim Europejskiego Funduszu 
Społecznego (EFS), Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), 
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), 
programu uczenia się przez całe życie i programu Progres;

3. zgadza się z potrzebą zwiększenia wpływu instrumentów polityki spójności, w tym EFS, z 
myślą o skoncentrowaniu środków finansowych na mniejszej liczbie priorytetów, 
poprawie warunków niezbędnych do przeprowadzenia reform instytucjonalnych, 
ukierunkowaniu na jasne i mierzalne cele oraz wprowadzeniu umów inwestycyjnych na 
rzecz rozwoju i partnerstwa między Komisją a państwami członkowskimi;

4. popiera politykę tworzenia nowych miejsc pracy z uwzględnieniem potrzeb małych i 
średnich przedsiębiorstw (MŚP), na które przypada 2/3 wszystkich miejsc pracy w 
sektorze prywatnym;

5. uważa, że należy wprowadzić skuteczne zachęty i systemy podziału kosztów w celu 
podniesienia poziomu publicznych i prywatnych inwestycji w szkolenie ustawiczne 
pracowników i w uczenie się przez całe życie z naciskiem na technologie informacyjne i 
komunikacyjne oraz umiejętności korzystania z nich;

6. podkreśla, że wymiana doświadczeń i tworzenie sieci między placówkami szkolnictwa 
wyższego, ośrodkami badawczymi i centrami przedsiębiorczości ma duże znaczenie dla 
podnoszenia poziomu umiejętności i dostosowywania ich do potrzeb rynku pracy;  

7. zauważa, że główna odpowiedzialność za realizację celów programu na rzecz nowych 
umiejętności i zatrudnienia spoczywa na państwach członkowskich; w związku z tym 
uważa, że Komisja powinna koniecznie zapewnić uznanie przez wszystkie państwa 
członkowskie, że realizacja celów programu jest ich zadaniem;

8. wzywa Komisję do przyjęcia środków zmierzających do usunięcia przeszkód 
administracyjnych i prawnych z myślą o większej mobilności pracowników z punktu 
widzenia uznawania kwalifikacji oraz możliwości przenoszenia dodatkowych uprawnień 
emerytalnych.


