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NÁVRHY

Výbor pre regionálny rozvoj vyzýva Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci, aby ako 
gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. víta Program pre nové zručnosti a nové pracovné miesta ako súčasť stratégie EÚ 2020 
s dôrazom, že iba kvalifikovaná pracovná sila má zásadný význam pre rozvoj 
konkurencieschopného, udržateľného a inovatívneho hospodárstva;

2. súhlasí s efektívnejším využívaním finančných prostriedkov na rozvoj nových zručností a 
vytváranie pracovných miest, a to aj vrátane rozvíjajúcej sa oblasti „zeleného“ 
hospodárstva. Ide najmä o Európsky sociálny fond (ESF), Európsky fond regionálneho 
rozvoja (EFRR), Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka (EPFRV), program 
pre celoživotné vzdelávanie a program Progres;

3. súhlasí so zvýšením vplyvu nástrojov kohéznej politiky vrátane ESF, a to so zameraním 
na koncentráciu finančných zdrojov do menšieho počtu priorít, na posilnenie podmienok 
na inštitucionálne reformy, zameranie na jasné a merateľné ciele a na zavedenie 
investičných zmlúv pre rozvoj a partnerstvo medzi Komisiou a členskými štátmi;

4. podporuje politiky zamerané na vytváranie nových pracovných miest so zohľadnením 
potrieb malých a stredných podnikov (MSP), na ktoré pripadajú dve tretiny všetkých 
pracovných miest v súkromnom sektore;

5. za dôležité považuje účinné stimuly a systémy spoločného znášania nákladov s cieľom 
zvýšiť verejné a súkromné investície do sústavného zaškoľovania pracovníkov a do 
celoživotného vzdelávania s dôrazom na informačné a komunikačné technológie a 
digitálnu gramotnosť;

6. zdôrazňuje, že výmena skúseností a vytváranie sietí medzi inštitúciami vysokoškolského 
vzdelávania, výskumnými pracoviskami a podnikateľskými centrami sú dôležité pre 
zvyšovanie úrovne zručností a prispôsobovanie potrebám na trhu práce;

7. poukazuje na to, že hlavnú zodpovednosť za dosiahnutie cieľov Programu pre nové 
zručnosti a nové pracovné miesta majú členské štáty; preto je nevyhnutné, aby Komisia 
zabezpečila, že ciele programu preberie každý členský štát;

8. vyzýva Komisiu na prijatie opatrení na odstránenie administratívnych a právnych 
prekážok v záujme zlepšenia mobility pracovnej sily: pri uznávaní kvalifikácií a pri 
prenositeľnosti doplnkových dôchodkových práv.


