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NÁVRHY

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci vyzývá Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku jako 
věcně příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

A. vzhledem k tomu, že pro konkurenceschopnost evropského hospodářství a pro sociální 
soudržnost jsou nezbytné dynamické trhy práce podporující začlenění, na nichž mají lidé 
vysokou úroveň dovedností, které trh vyžaduje;

1. vítá akční plán pro automobilový průmysl a konstatuje strategickou důležitost 
automobilového průmyslu pro evropské hospodářství, neboť tento průmysl poskytuje 
přibližně 12 milionů přímých a nepřímých pracovních míst, významným a pozitivním 
způsobem přispívá k obchodní bilanci EU, a to přibližně 90 miliardami EUR (v roce 
2011), přitahuje nejvyšší soukromé investice do výzkumu a inovací (přibližně 30 miliard 
EUR v roce 2010) a je stěžejním hybatelem v oblasti technologických inovací; podtrhuje 
fakt, že ambiciózní evropská průmyslová politika se silným důrazem na místní 
zaměstnanost a na rozvoj ekologických technologií je nezbytným nástrojem stimulace 
obnovy vedoucí k intenzivnímu růstu pracovních míst a posílení udržitelného růstu; 
zdůrazňuje skutečnost, že evropský automobilový průmysl potřebuje strategii obnovy, 
která by přinesla udržitelnější automobily coby součást ekologičtějšího systému dopravy; 

2. poukazuje na to, že na světových trzích je důležité vyniknout v souvislosti s kvalitou 
a bezpečností; považuje proto za nezbytné investovat do vyspělých technologií a klást 
důraz na inovace;

3. vítá návrh systému „eCall“ předložený Komisí, který automobilům umožní automaticky 
kontaktovat tísňové služby v případě vážné nehody;

4. domnívá se, v zájmu podpory hlubší integrace v EU by měly být z hlediska výkonu 
a dostupnosti zdokonaleny úpravy vozidel určených pro řidiče se zdravotním postižením;

5. vyzývá k lepšímu dodržování zdravotních a bezpečnostních norem, které jsou stanoveny 
ve strategii Společenství pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci na období 2007–2012, 
aby bylo možné udržet krok se změnami v rámci různých druhů práce a pracovních úkolů; 
za tímto účelem vyzývá Komisi, aby co nejdříve předložila evropskou strategii pro 
bezpečnost a ochranu zdraví na období do roku 2020;

6. žádá o vynaložení většího úsilí při plnění cílů EU do roku 2020 spočívajících 
v inteligentním a udržitelném růstu podporujícím začlenění a silnější evropský 
automobilový průmysl; v souvislosti s tím zdůrazňuje, že je důležité zachovat v Evropě 
silnou automobilovou výrobní základnu, mimo jiné vývozem širší škály vysoce kvalitních 
vozidel využívajících udržitelné technologie do třetích zemí; poukazuje na to, že stále 
roste význam výzkumu, vývoje a inovací, především s ohledem na nutnost rozvíjet 
energeticky účinné automobily s nízkými emisemi, má-li být Evropa schopna zachovat si 
svou konkurenceschopnost, a zvýšit tak omezením své závislosti na dovozu energie 
zaměstnanost;

7. uznává, že elektrické automobily mají potenciál k růstu, a to nejen co se týče energetické 
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udržitelnosti a opatření v oblasti klimatu, ale rovněž proto, že tyto automobily mohou 
podnítit hospodářský růst a zaměstnanost; žádá tudíž, aby byly vyvíjeny snahy na rozvoj a 
zdokonalování vozidel tohoto typu a o podporu jejich využívání v EU; domnívá se, že 
k tomuto účelu bude nutné zavést pro vozidla, která využívají alternativní pohon, zařízení 
k doplňování paliva či k dobíjení baterií;

8. vítá programy Horizont 2020 a COSME navržené Komisí, které poskytnou finanční 
podporu, jež firmám a malým a středním podnikům umožní posílit konkurenceschopnost 
v rámci přechodu Evropy na dopravní systém šetrný k životnímu prostředí a účinně 
využívající zdroje;

9. vítá činnosti navrhované ve čtvrtém pilíři akčního plánu; zdůrazňuje, že je nutné zavést 
dlouhodobé strategie, které podnikům a zaměstnancům umožní přizpůsobit se 
strukturálním přeměnám a současně předvídat vývoj a minimalizovat sociální dopady; 
opakuje svou výzvu k vypracování právního aktu o informování pracovníků 
a konzultacích s nimi a o předvídání a řízení restrukturalizace; přikládá mimořádný 
význam dlouhodobému plánování strukturálních změn, které by měly zajistit postupný 
přechod v případě, že se změní požadavky na pracovní sílu, zdůrazňuje, že by měla být 
zaručena taková úroveň dovedností, aby byla zajištěna zaměstnanost a v případě potřeby 
byl možný přechod na nové formy výroby a nové podnikatelské modely;

10. v souvislosti se zlepšováním právní úpravy vyzývá Komisi, aby přistupovala 
systematičtěji k posuzování dopadu svých návrhů na schopnost evropského 
automobilového průmyslu udržet si konkurenceschopnost na mezinárodní úrovni, a 
vytvářet tak řadu nových pracovních míst, na něž Evropa spoléhá; v tomto ohledu 
naléhavě vybízí Komisi, aby aktivně odrazovala od vytváření dalších vnitrostátních 
právních úprav nad rámec právních předpisů EU („gold-plating“);

11. vyzývá členské státy, aby předvídaly restrukturalizační procesy, a zachovaly tak pracovní 
místa, podporovaly vnitřní a vnější mobilitu a minimalizovaly případné negativní dopady 
těchto procesů; vyzývá členské státy, aby účinně prosazovaly vnitrostátní právní předpisy 
a stávající směrnice EU, včetně směrnic o hromadném propouštění, o převodech podniků 
a o rámci pro informace a konzultace, aniž by byla porušena zásada subsidiarity; domnívá 
se, že finanční prostředky EU by měly významným způsobem napomoci odvrácení, 
minimalizaci nebo zmírnění nežádoucích účinků, které s sebou mohou restrukturalizační 
procesy nést;

12. zastává názor, že je-li restrukturalizace nevyhnutelná, mělo by být uzavírání závodů nebo 
omezení výroby považováno za krajní řešení; domnívá se tudíž, že v těchto případech je 
třeba poskytnout informace zúčastněným stranám, včetně odborů, zástupců zaměstnanců 
a podniku, a vést s nimi konzultace, a to s cílem dospět k dohodě, která zajistí jak 
životaschopnost podniku, tak i dodržování práv pracovníků;

13. vyzývá členské státy, aby v případech uzavírání závodů a výrazného omezování výroby 
plně využívaly Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci jako krátkodobé opatření; 
opakuje svůj názor, že navržená opatření EFG by měla být slučitelná s přechodem na 
hospodářství, které bude účinně využívat zdroje a bude udržitelné z hlediska životního 
prostředí;
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14. zdůrazňuje, že je nutné předvídat potřebné dovednosti a přizpůsobit úrovně dovedností 
pracovníků, mimo jiné pomocí celoživotního vzdělávání; podporuje vytvoření rady pro 
dovednosti v evropském automobilovém průmyslu, která by podporovala příslušné 
vysokoškolské a odborné vzdělávání tím, že by spojila střediska pro sledování průmyslu, 
zaměstnanosti a dovedností, příslušné sociální partnery a organizace poskytující vzdělání 
a odbornou přípravu s cílem prosazovat výměnu osvědčených postupů, rozvoj dovedností 
a zaměstnanost v automobilovém průmyslu;

15. zdůrazňuje, že pro přizpůsobení dovedností a restrukturalizační procesy je důležitý 
sociální dialog a že je nutné vycházet z osvědčených postupů1; připomíná pozitivní 
příklady zavádění dočasných inovativních nástrojů v průběhu krize, jako je například 
zkrácená pracovní doba, které pomáhají udržet předchozí míru zaměstnanosti;

16. vybízí členské státy, aby v kontextu evropského semestru přijaly vnitrostátní plány 
zaměstnanosti a zohlednily přitom zvláštní nároky průmyslového odvětví na dovednosti 
obecně a automobilového odvětví především;

17. domnívá se, že má-li být evropský automobilový průmysl konkurenceschopný a založený 
na kvalitě, je naprosto nezbytné mít k dispozici kvalifikované pracovní síly; je proto toho 
názoru, že je třeba modernizovat systémy vzdělávání a odborné přípravy tak, aby byly 
rozvíjeny dovednosti potřebné pro budoucnost, a to pomocí nových školních osnov, 
informačních a komunikačních technologií a partnerství se zaměstnavateli;

18. vyzývá k využívání Evropského sociálního fondu na přeškolování a rekvalifikace 
pracovníků, zdokonalování celoživotního vzdělávání, řešení potřeb v souvislosti 
s dovednostmi, sladění nabídky dovedností a poptávky po nich a předjímání změn, a to 
zejména v automobilovém průmyslu s ohledem na nadměrnou kapacitu tohoto průmyslu 
v Evropě a na nutnost přejít na udržitelné hospodářství a ekologické automobily;

19. zdůrazňuje, že je nezbytné ještě lépe využívat portál EURES jakožto nástroj doplňující 
činnost pracovních agentur členských států a v tomto ohledu podporuje používání tohoto 
portálu nejen při poskytování poradenství pracovníkům, uchazečům o zaměstnání 
a zaměstnavatelům ohledně práva na volný pohyb pracovníků, ale rovněž jako nástroje 
pracovního trhu se zvláštním zaměřením na pracovní umístění v trvalém zaměstnání na 
plný úvazek, což pracovníkům umožní žít život naplno a evropským výrobcům 
automobilů usnadní přístup k pracovní síle s dovednostmi, které potřebují;

20. poukazuje na sociální a hospodářské výhody vytváření jednotných kontaktních míst 
s cílem zjednodušit volný pohyb pracovníků mezi členskými státy tak, aby to bylo 
přínosné pro pracovníky a automobilový průmysl;

21. zastává názor, že rozvoj nových automobilových technologií šetrných k životnímu 
prostředí, například s cílem snížit emise skleníkových plynů, by mohl automobilovému 
průmyslu zaručit dlouhodobou hospodářskou úspěšnost a trvalé zajištění pracovních míst;

                                               
1 „Kontrolní seznam pro restrukturalizační procesy“ ve sdělení komise ze dne 3. června 2009 s názvem 
„Společný závazek v oblasti zaměstnanosti“ (COM (2009)0287).
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22. zdůrazňuje, že posuzování a zvažování sociálního dopadu by se mělo stát součástí všech 
průmyslových politik; podtrhuje fakt, že sociální nejistota má nepříznivé dopady na 
inovace, produktivitu a tvořivost pracovní síly, a tím i na hospodářský růst;

23. konstatuje, že technologické inovace a ekologický růst jsou klíčovými faktory 
konkurenceschopnosti; zdůrazňuje, že veřejné financování by mělo podporovat inovace 
v evropském průmyslu, včetně průmyslu automobilového, např. prostřednictvím Evropské 
investiční banky; zdůrazňuje, že tato opatření by měla být podmíněna tím, že budou moci 
přinést přidanou hodnotu, pokud jde o životní prostředí a udržitelná a kvalitní pracovní 
místa v EU.
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