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POBUDE

Odbor za regionalni razvoj poziva Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve kot pristojni 
odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. pozdravlja program za nova znanja in spretnosti ter delovna mesta, ki je del strategije 
EU 2020, saj lahko samo kvalificirana delovna sila prispeva k razvoju konkurenčnega, 
trajnostnega in inovativnega gospodarstva;

2. soglaša z učinkovitejšo porabo finančnih sredstev za razvoj novih znanj in spretnosti ter 
ustvarjanje novih delovnih mest, tudi na rastočem področju „zelenega“ gospodarstva; to 
pomeni predvsem Evropski socialni sklad, Evropski sklad za regionalni razvoj, Evropski 
sklad za razvoj podeželja, program vseživljenjskega učenja in program Progress;

3. soglaša z večjim vplivom instrumentov kohezijske politike, vključno z Evropskim 
socialnim skladom, s poudarkom na zgostitvi finančnih sredstev na manjše število 
prednostnih nalog, boljšimi razmerami za institucionalne reforme, usmerjenostjo k jasnim 
in merljivim ciljem ter sklenitvijo pogodb o naložbah v razvoj in partnerstvom med 
Komisijo in državami članicami;

4. podpira politiko za ustvarjanje novih delovnih mest, ki bi upoštevala potrebe malih in 
srednjih podjetij, saj zagotavljajo dve tretjini vseh delovnih mest v zasebnem sektorju;

5. meni, da so nujne učinkovite spodbude in sistemi o delitvi stroškov, s čimer bi povečali 
javne in zasebne naložbe v stalno usposabljanje delovne sile in vseživljenjsko učenje na 
področju informacijske in komunikacijske tehnologije in digitalne opismenjenosti;

6. poudarja, da je za povečanje poklicnih kvalifikacij in prilagajanje potrebam na trgu dela 
potrebna izmenjava izkušenj in povezovanje med visokošolskimi in raziskovalnimi 
ustanovami ter podjetniškimi središči;

7. želi spomniti, da je glavna odgovornost za uresničitev ciljev programa za nova znanja in 
spretnosti ter delovna mesta v rokah držav članic; zato mora Komisija zagotoviti, da bodo 
države članice prevzele cilje tega programa;

8. poziva Komisijo, naj sprejme ukrepe za odpravo upravnih in pravnih ovir, tako da bi 
povečali mobilnost delovne sile, na primer pri priznavanju kvalifikacij in prenosljivosti 
pravic iz dodatnega pokojninskega zavarovanja.


