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NÁVRHY

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

A. keďže dynamické a inkluzívne trhy práce, kde majú ľudia vysokú úroveň vedomostí 
potrebných pre trh, sú základom konkurencieschopnosti európskeho hospodárstva a 
sociálnej súdržnosti;

1. víta akčný plán pre automobilový priemysel a konštatuje strategickú dôležitosť 
automobilového priemyslu pre európske hospodárstvo, ktorý priamo i nepriamo poskytuje 
približne 12 miliónov pracovných miest, prináša značný pozitívny prínos do obchodnej 
bilancie EÚ vo výške približne 90 miliárd EUR (v roku 2011), priťahuje najväčšie 
súkromné investície do výskumu a inovácií (približne 30 miliárd EUR v roku 2010) a je 
tiež základnou hnacou silou technologickej inovácie; zdôrazňuje, že ambiciózna európska 
priemyselná politika so silným dôrazom na miestnu zamestnanosť a rozvoj ekologických 
technológií je potrebná na obnovu s rastom počtu pracovných miest a povzbudenie 
udržateľného rastu; zdôrazňuje, že európsky automobilový priemysel potrebuje stratégiu 
obnovy nasmerovanú na udržateľnejšie automobily ako súčasť ekologickejšieho systému 
dopravy; 

2. poukazuje na význam vyčnievania na globálnom trhu práce, a to z hľadiska kvality a 
bezpečnosti; považuje preto za potrebné investovať do pokročilých technológií 
a zdôrazňovať inovácie;

3. víta návrh Komisie na tzv. systém eCall, teda systém umožňujúci vozidlám automaticky 
zavolať v prípade závažnej nehody pohotovostné služby;

4. s ohľadom na rozvoj väčšej integrácie v rámci EÚ zastáva názor, že by sa mali zlepšiť 
prispôsobenia umožňujúce používanie vozidiel vodičmi so zdravotným postihnutím, a to z 
hľadiska ich výkonnosti a dostupnosti;

5. požaduje zlepšenie noriem zdravia a bezpečnosti stanovených v stratégii Spoločenstva v 
oblasti zdravia a bezpečnosti pri práci na obdobie rokov 2007 – 2012, aby sa držal krok so 
zmenami v rôznych typoch práce a úloh; na tento účel žiada Komisiu, aby čo najskôr 
predložila európsku stratégiu v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti do roku 2020;

6. žiada, aby sa vynakladalo väčšie úsilie pri plnení cieľov stratégie EÚ 2020 týkajúcich sa 
inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu v záujme podpory európskeho 
automobilového priemyslu; v tejto súvislosti poukazuje na význam zachovania silnej 
základne na výrobu automobilov v Európe, a to aj pomocou vývozu väčšieho portfólia 
vysokokvalitných vozidiel s udržateľnými technológiami do tretích krajín; poukazuje na 
to, že výskum, vývoj a inovácie získavajú čoraz väčší význam, najmä pokiaľ ide o potrebu 
vyvinúť energeticky účinné automobily s nízkymi emisiami, s cieľom umožniť Európe 
udržať si konkurencieschopnosť, a tak povzbudiť zamestnanosť tým, že zníži svoju 
závislosť Európy od dovozu energie;

7. uznáva, že elektrické vozidlá majú rastový potenciál, a to nielen z hľadiska energetickej 
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udržateľnosti a vplyvu na klímu, ale aj preto, že sú schopné generovať hospodársky rast a 
zamestnanosť; preto žiada, aby sa vyvinulo úsilie s cieľom rozvíjať a zlepšovať 
automobily tohto typu a podporovať ich používanie v rámci EÚ; domnieva sa, že na tento 
účel bude potrebné zriadiť zariadenia na tankovanie alebo nabíjanie pre vozidlá, ktoré sú 
poháňané alternatívnymi palivami;

8. víta Komisiou navrhované programy Horizont 2020 a COSME, ktoré poskytnú finančnú 
podporu umožňujúcu podnikom a MSP rozvíjať konkurencieschopnosť, pričom Európa 
bude smerovať k dopravnému systému šetrnému k životnému prostrediu a efektívne 
využívajúcemu zdroje;

9. víta činnosti navrhnuté v štvrtom pilieri akčného plánu; poukazuje na potrebu dlhodobých 
stratégií umožňujúcich podnikom a zamestnancom prispôsobovať sa štrukturálnym 
transformáciám a súčasne očakávať zmenu a minimalizovať sociálny vplyv; opätovne 
zdôrazňuje svoju výzvu na prijatie právneho aktu o informovaní pracovníkov a 
konzultáciách s nimi, predvídaní a riadení reštrukturalizácie; priraďuje osobitný význam 
dlhodobému plánovaniu štrukturálnych zmien, aby sa v prípade zmeny požiadaviek na 
pracovnú silu zabezpečil postupný prechod; zdôrazňuje, že úroveň schopností bude stačiť 
na zaručenie zamestnanosti a v prípade potreby umožní prechod na nové formy výrobných 
a obchodných modelov;

10. v súvislosti s lepšou právnou reguláciou žiada Komisiu, aby bola systematickejšia pri 
posudzovaní vplyvu jej návrhov na schopnosť európskych automobilových priemyselných 
odvetví zachovať si konkurencieschopnosť na medzinárodnej úrovni, a tým poskytovať 
mnohé nové pracovné miesta, od ktorých Európa závisí; v tejto súvislosti naliehavo žiada 
Komisiu, aby aktívne odrádzala od tzv. pozlacovania práva EÚ na vnútroštátnej úrovni;

11. žiada členské štáty, aby predvídali procesy reštrukturalizácie s cieľom zachovať pracovné 
miesta, rozvíjať vnútornú a vonkajšiu mobilitu a minimalizovať možné nepriaznivé 
účinky týchto procesov; žiada členské štáty, aby účinne posilnili vnútroštátne právo 
a existujúce smernice EÚ vrátane smernice o hromadnom prepúšťaní, smernice 
o prevodoch podnikov a rámcovej smernice o informáciách a konzultáciách bez toho, aby 
porušili zásadu subsidiarity; domnieva sa, že finančné prostriedky EÚ by mali zohrávať 
hlavnú úlohu pri odvracaní, minimalizovaní alebo zmierňovaní takýchto nepriaznivých 
účinkov, ktoré by mohli vyplynúť z procesov reštrukturalizácie;

12. zastáva názor, že ak sa reštrukturalizácii nedá vyhnúť, zatváranie závodov alebo ich 
zmenšovanie by sa malo považovať za poslednú možnosť; v súlade s tým sa domnieva, že 
v takýchto prípadoch by sa mali poskytnúť informácie zainteresovaným stranám vrátane 
odborových zväzov, zástupcov pracovníkov a zástupcov spoločnosti a že by sa s nimi 
malo rokovať, aby sa dosiahla dohoda zaisťujúca životaschopnosť spoločnosti pri 
súčasnom rešpektovaní práv pracovníkov;

13. vyzýva členské štáty, aby v prípade zatvorenia závodu alebo výrazného obmedzenia 
výroby zmenšenia ako krátkodobé opatrenie naplno využili Európsky fond na 
prispôsobenie sa globalizácii; opakuje svoje stanovisko, že návrh opatrení EGF by mal 
byť zlučiteľný s nasmerovaním na environmentálne udržateľné hospodárstvo efektívne 
využívajúce zdroje;
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14. zdôrazňuje potrebu predvídať potrebné znalosti a prispôsobovať úroveň znalostí 
pracovníkov, a to aj prostredníctvom celoživotného vzdelávania; podporuje vytvorenie 
európskej rady pre zručnosti v automobilovom priemysle, ktorá podporí príslušné 
vysokoškolské vzdelávanie a odbornú prípravu a ktorá spojí priemyselné, zamestnanecké 
a vedomostné monitorovacie strediská, ako aj príslušných sociálnych partnerov a 
organizácie poskytujúce vzdelávanie a odbornú prípravu s cieľom podporiť výmenu 
osvedčených postupov, rozvoj zručností a zamestnanosť v automobilovom priemysle;

15. poukazuje na význam sociálneho dialógu pre prispôsobovanie vedomostí a procesy 
reštrukturalizácie a potrebu postupovania podľa najlepších postupov1; pripomína pozitívne 
príklady vývoja dočasných inovačných nástrojov počas krízy, ako napríklad krátkodobej 
práce, ktoré pomohli pri udržiavaní predošlej úrovne zamestnanosti;

16. povzbudzuje členské štáty, aby v kontexte európskeho semestra prijali národné plány 
na vytváranie pracovných miest, a to vzhľadom na osobitné kvalifikačné nároky v rámci 
priemyslu vo všeobecnosti, a najmä v automobilovom odvetví;

17. domnieva sa, že kvalifikovaná pracovná sila je rozhodujúca, ak má byť európsky 
automobilový priemysel konkurencieschopný a postavený na kvalite; preto sa domnieva, 
že je nutné zmodernizovať systémy vzdelávania a odbornej prípravy s cieľom inovovať 
vedomosti potrebné pre budúcnosť prostredníctvom nových učebných osnov, IKT 
a partnerstiev so zamestnávateľmi;

18. žiada, aby sa Európsky sociálny fond podieľal na preškoľovaní a rekvalifikácii 
pracovníkov a na skvalitňovaní celoživotného vzdelávania, pričom sa bude zaoberať 
potrebami týkajúcimi  vedomostí, zosúlaďovaním ponuky vedomostí a dopytu po nich 
a predvídaním zmeny, najmä v automobilovom priemysle, a to s ohľadom na nadmernú 
kapacitu v európskom automobilovom priemysle a na potrebu prechodu na udržateľné 
hospodárstvo;

19. zdôrazňuje potrebu lepšieho využívania siete EURES ako doplnkového nástroja 
k agentúram pre zamestnanosť členských štátov a v tomto ohľade podporuje, aby sa sieť 
EURES využívala nielen pri poskytovaní poradenstva pracovníkom, uchádzačom 
o zamestnanie a zamestnávateľom v oblasti práva na voľný pohyb, ale tiež ako nástroj 
pracovného trhu s osobitným zameraním na pracovné umiestnenie na trvalom pracovnom 
mieste na plný úväzok, ktorý by pracovníkom umožnil žiť naplno a európskym výrobcom 
automobilov by sa uľahčil prístup ku kvalifikovanej pracovnej sile, ktorú potrebujú;

20. poukazuje na sociálne a hospodársky prínosy vytvárať jednotné kontaktné miesta s cieľom 
uľahčiť voľný pohyb pracovníkov medzi členskými štátmi v prospech pracovníkov a 
automobilového priemyslu;

21. zastáva názor, že vývoj nových automobilových technológií šetrných k životnému 
prostrediu – napríklad na zníženie emisií skleníkových plynov – by mohol zaručiť 
dlhodobý hospodársky úspech automobilového priemyslu a tiež zabezpečiť trvalé 

                                               
1 Kontrolný zoznam pre reštrukturalizačné postupy, ktorý Komisia predstavila vo svojom
oznámení z 3. júna 2009 s názvom Spoločný záväzok pre zamestnanosť, COM(2009) 257.
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zachovanie pracovných miest;

22. zdôrazňuje, že do všetkých priemyselných politík by sa mali začleniť posúdenia 
sociálneho vplyvu a úvahy v tomto smere; zdôrazňuje, že sociálna neistota má negatívne 
následky na inovácie, produktivitu a tvorivosť pracovnej sily, a tým aj na hospodársky 
rast;

23. konštatuje, že kľúčovými faktormi konkurencieschopnosti sú technologická inovácia a 
ekologický rast; zdôrazňuje, že verejné financovanie by malo rozvíjať inovácie 
v európskom priemysle vrátane automobilového priemyslu, napr. prostredníctvom EIB; 
poukazuje na skutočnosť, že tieto opatrenia by sa mali podmieňovať ich schopnosťou 
prinášať ekologickú pridanú hodnotu a udržateľné kvalitné pracovné miesta v EÚ.
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