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B8-1051/2016 

Uznesenie Európskeho parlamentu o potrebe európskej politiky reindustrializácie 

vzhľadom na nedávne prípady Caterpillar a Alstom 

(2016/2891(RSP)) 

Európsky parlament, 

– so zreteľom na oznámenie o zatvorení závodu Caterpillar v Belgicku, čo povedie 

k hromadnému prepúšťaniu viac ako 2 000 zamestnancov a ohrozuje ďalších 4 000 až 7 

000 pracovných miest v subdodávateľskom sektore a v súvisiacich MSP v regióne, 

ako aj zatvorení závodu Caterpillar v Monkstowne v Newtownabbey (Severné Írsko), 

čo by mohlo viesť k strate až 250 pracovných miest, 

– so zreteľom na oznámenie spoločnosti Alstom, že výroba vlakov v jej závodu v Belforte 

vo Francúzsku bude zastavená a viac ako 400 pracovných miest sa presunie do iných 

závodov, a na zníženie počtu pracovných miest kvôli reštrukturalizácii bývalého závodu 

Alstom v Sesto San Giovanni v Taliansku, 

– so zreteľom na skutočnosť, že od roku 2012 čelili výrobcovia ťažkých zariadení 

kombinácii náročných trhových podmienok v kľúčových regiónoch a priemyselných 

odvetviach, 

– so zreteľom na rastúci počet správ o presúvaní prvotných činností s vysokých podielom 

ľudskej práce z Európy, čo je trendom, ktorý prispieva k úbytku výroby a 

zamestnávania v priemysle v mnohých európskych krajinách a má negatívny vplyv 

na celú hospodársku a sociálnu štruktúru, 

– so zreteľom na pretrvávajúcu vysokú mieru nezamestnanosti v Európe a zmeny 

vo výrobných modeloch, 

– so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku, 

A. keďže informovanosť a konzultácia s  pracovníkmi sú podstatnou súčasťou nášho 

európskeho sociálneho modelu; 

B.  keďže Komisia v roku 2012 predstavila novú stratégiu, ktorá sľubovala novú 

priemyselnú revolúciu zameranú na zvýšenie priemyselnej činnosti na 20 % hrubého 

domáceho produktu EÚ do roku 2020 v porovnaní s vtedajšími o niečo viac ako 15 % a 

návrat k úrovni pred hospodárskym poklesom; 

C. keďže na ochranu a tvorbu pracovných miest musia členské štáty vytvoriť správne 

podmienky pre priemysel EÚ, ktorý čelí neľútostnej celosvetovej konkurencii, kde nie 

všetci konkurenti dodržiavajú rovnaké normy a pravidlá; 

D. keďže celosvetový a európsky hospodársky rast zostáva utlmený a nie je dostatočný 

na to, aby poháňal zlepšenie v stavebnom priemysle, priemysle v oblasti infraštruktúr a 

zdrojov a v energetickom a prepravnom sektore; 

E. keďže Caterpillar v súčasnosti očakáva zníženie predaja a výnosov za rok 2016 o 40 % 
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v porovnaní s rokom 2012, čo by bolo prvýkrát v deväťdesiatročnej histórii spoločnosti, 

keď sa predaj a výnosy znižovali štyri roky po sebe; 

F. keďže oznámenia o veľkých priemyselných reštrukturalizáciách tvrdo zasahujú 

príslušných zamestnancov, ich rodiny a komunity, v ktorých sa spoločnosti nachádzajú; 

1. vyjadruje svoju podporu všetkým dotknutým pracovníkom a rodinám a vyjadruje 

poľutovanie nad neblahými účinkami zatvárania závodov na miestne hospodárstva; 

2. pripomína, že Európa je sociálne trhové hospodárstvo, ktorého primárne ciele sú 

dynamický trh práce, efektívne systémy sociálneho zabezpečenia a udržateľný 

hospodársky rast pre našich občanov; 

3. žiada nadnárodné spoločnosti, aby pri skúmaní možností zvýšenia nákladovej 

efektívnosti zohľadňovali svoje právne, spoločenské a morálne záväzky voči svojim 

pracovníkom a regiónom, v ktorých prevádzkujú svoju činnosť; 

4. vyzýva všetky príslušné orgány, aby zabezpečili, aby všetky zúčastnené strany plne 

dodržiavali vnútroštátne a európske právne predpisy o informovaní pracovníkov a 

konzultáciách s nimi, a to najmä počas reštrukturalizácie; 

5. zdôrazňuje však, že prípady spoločností Caterpillar a Alstom sú len nešťastné príklady 

oveľa väčšieho problému, ktorému čelí európsky priemysel; považuje doterajšiu 

odpoveď na problémy, ktorým čelí európsky priemysel, za nedostatočnú; v tejto 

súvislosti preto zdôrazňuje, že sa politika EÚ, ktorá sa zameriava na podporu 

reindustrializácie, musí bezodkladne zaoberať čo najrýchlejším riešením týchto 

pretrvávajúcich problémov; 

6. zdôrazňuje, že spoločnosti musia plniť svoje právne záväzky vyplývajúce z európskeho 

a vnútroštátneho práva, a to najmä informovaním pracovníkov a konzultáciami s nimi a 

umožnením posudzovať alternatívy, ktoré predložia sociálni partneri; 

7. požaduje, aby manažment spoločnosti Caterpillar náležite zohľadnil alternatívy, ktoré 

pracovníci navrhnú v rámci postupu Renault; 

8. pripomína, že už v roku 2013 manažment spoločnosti Caterpillar reštrukturalizoval 

závod v Gosselies a prepustil 1 600 pracovníkov, pričom od zostávajúcich pracovníkov 

sa požadovalo, aby vyvíjali bezprecedentné úsilie, aby bol závod v Gosselies 

z dlhodobého hľadiska zachovaný; 

9. vyzýva členské štáty a Komisiu, aby dokončili konkurencieschopný jednotný trh, ktorý 

dokáže prilákať a udržať súkromné investície, udržiavať silné hodnotové reťazce EÚ a 

vytvárať pracovné miesta; 

10. vyzýva zákonodarcov, aby pripravili správne podmienky, ktoré by európskemu 

priemyslu stavebných zariadení umožnili uspieť prostredníctvom trvalého domáceho 

dopytu v stavebníctve a infraštruktúre a lepšej konkurencieschopnosti nášho priemyslu 

na globálnom trhu; 

11. pripomína, že tvorcovia politík sú zodpovední za dosiahnutie cieľov stratégie Európa 
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2020, t. j. transformovať Európu na najkonkurencieschopnejšiu oblasť sveta, 

a za podporu inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu; 

12. vyzýva Komisiu a Európsku investičnú banku, aby sa zamerali najmä na tie regióny, 

ktoré boli najviac zasiahnuté dezindustrializáciou, a aby bezodkladne urýchlili podporu 

projektov v týchto regiónoch; 

13. vyzýva Komisiu, aby vypracovala skutočnú dlhodobú európsku priemyselnú stratégiu, 

aby mohol byť dosiahnutý cieľ stanovený v stratégii Európa 2020, t. j. aby 20 % 

hrubého domáceho produktu pochádzalo z priemyslu; 

14. zdôrazňuje, že je potrebné, aby cieľ 20 % HDP pochádzajúcich z priemyslu išiel ruka 

v ruke s našimi cieľmi pre oblasti klímy a energetiky a aby ustanovenia o úniku uhlíka 

boli vymedzené spôsobom, ktorý nebude nútiť energeticky náročné odvetvia k odchodu 

z Európy a ktorý udrží v Európe nové investície; 

15. vyzýva Komisiu, aby rýchlo uvoľnila všetky dostupné finančné prostriedky, najmä 

Európsky sociálny fond a Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii, s cieľom čo 

najrýchlejšie opätovne zaradiť pracovníkov prepustených zo závodu Caterpillar 

v Gosselies a zo závodu Alstom a všetkých ich subdodávateľov do trhu práce a 

poskytnúť im vhodnú podporu pri získavaní schopností, ktoré potrebujú; 

16. víta skutočnosť, že Komisia vytvorila pracovnú skupiny, ktorá bude slúžiť ako 

prostredník medzi belgickými orgánmi a Komisiou; 

17. naliehavo vyzýva národné úrady práce, aby zlepšili spoluprácu na národnej a 

medzinárodnej úrovni s cieľom zlepšiť informačné kanály a  prispôsobiť ponuku 

pracovných miest dopytu; 

18. vyzýva na zvýšenie pracovnej mobility po celej Európe zvýšením uplatniteľnosti na trhu 

práce prostredníctvom lepšieho cezhraničného uznávania schopností a kvalifikácií a 

posilňovania jazykových schopností; 

19. domnieva sa, že prístup k finančným prostriedkom v EÚ je jedným z kľúčových 

problémov, ktoré znižujú konkurencieschopnosť priemyslu v celosvetovom meradle; 

vyzýva preto Komisiu a členské štáty, aby zabezpečili lepší prístup podnikov EÚ 

k finančným prostriedkom, najmä mikropodnikov a MSP, a tým zvýšili ich kapacity 

pre vypracúvanie projektov, a aby im poskytli lepšie poradenské služby a technickú 

podporu; 

20. domnieva sa, že prepojenie výskumu a priemyslu je kľúčové pre posilnenie 

konkurencieschopnosti priemyslu EÚ; z tohto hľadiska vyzýva Komisiu a členské štáty, 

aby aktívne propagovali a podporovali intenzívnejšiu spoluprácu medzi výskumnými 

centrami, univerzitami a podnikmi s cieľom zvýšiť inovácie a hospodársky rast; 

21. požaduje zlepšenie v oblasti výskumu prostredníctvom zvýšenia rozpočtu pre výskum, 

vývoj a inovácie, lepšieho spojenia s priemyslom a lepšieho prepojenia rôznych 

európskych a národných programov financovania; 

22. víta návrh nariadenia, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1316/2013 a nariadenie (EÚ) 
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č. 2015/1017, pokiaľ ide o predĺženie účinnosti Európskeho fondu pre strategické 

investície a zavedenie technických zlepšení pre tento fond a Európske centrum 

investičného poradenstva;  

23. zdôrazňuje, že je potrebná lepšia koordinácia medzi vzdelávaním a učebnými osnovami 

a potrebami meniacich sa trhov práce; vyzýva preto Európsku komisiu a členské štáty, 

aby posilnili odbornú prípravu a vzdelávanie v oblasti IKT a STEM s cieľom vybaviť 

súčasnú a budúcu pracovnú silu náležitými elektronickými zručnosťami; 

24. zdôrazňuje, že je nevyhnutné rozvíjať technické zručnosti, najmä v odvetví výroby, a 

uznáva, že silné zameranie na akademické vzdelávanie v posledných rokoch túto 

potrebu do určitej miery popieralo; požaduje preto, aby sa vyvíjali a rozširovali systémy 

učňovského vzdelávania, a zdôrazňuje, že je potrebné podporovať dôležitosť zručných 

technikov; 

25. nalieha na Komisiu, aby zabezpečila proaktívnu obchodnú politiku EÚ, ktorá bude 

v súlade s cieľmi v oblasti priemyslu; pripomína, že je nevyhnutné dosiahnuť rýchlu 

dohodu o nástroji medzinárodného verejného obstarávania a vykonať revíziu nariadení 

o nástrojoch na ochranu obchodu; vyzýva Komisiu, aby zabezpečila podstatné zlepšenie 

prístupu na trh pre európske priemyselné odvetvia; žiada Komisiu, aby zohľadnila 

sociálne a hospodárske dôsledky, ktoré by mohlo mať uznanie štatútu trhového 

hospodárstva štátom ovládaných alebo iných netrhových ekonomík 

na konkurencieschopnosť európskych priemyselných odvetví; 

26. na účel posilnenia konkurencieschopnosti vyzýva Komisiu, aby aj naďalej zachovala 

prístup, ktorý spočíva v tom, že bude venovať veľkú pozornosť veľkým veciam a klásť 

menší dôraz na tie menej podstatné, a aby riadne dodržiavala zásady proporcionality a 

subsidiarity s cieľom bez akýchkoľvek nákladov plne využívať výhody jednotného trhu, 

ktorý je hybnou silou rastu EÚ; 

27. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii, ako aj národným 

parlamentom. 


