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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:

1. domnieva sa, že pri vytváraní čo najlepšieho prostredia pre zachovanie a rozvoj silnej, 
konkurencieschopnej a diverzifikovanej priemyselnej základne v Európe a pri podpore 
prechodu výrobných odvetví k zvýšenej energetickej efektívnosti a efektívnosti zdrojov je 
potrebné zabezpečiť dôstojné pracovné miesta a sociálnu súdržnosť;

2. je presvedčený, že je potrebné zachovať a posilniť postavenie Európy na svetovej mape 
priemyslu najmä vzhľadom na nové priemyselné príležitosti, ktoré vznikajú v dôsledku 
investičného úsilia EÚ v oblastiach, akými sú zmena klímy a energetika, a v ktorých sa 
vytvoria pracovné príležitosti vo vysokokvalifikovaných odboroch;

3. vyzýva, aby sa znovu investovalo do pracovnej sily v európskom priemyselnom odvetví 
a aby sa kládol veľký dôraz na odvetvový sociálny dialóg s cieľom zvládnuť štrukturálne 
zmeny spôsobené globalizáciou a podporovať hospodárstvo, v ktorom sa efektívne 
využívajú zdroje a energia; nabáda sociálnych partnerov v odvetviach, v ktorých dochádza 
k poklesu zamestnanosti, aby problémy riešili včas a aby v prechodnej fáze podporovali 
ako jednotlivých pracovníkov, tak aj odvetvie; zdôrazňuje význam prechodného 
zabezpečenia prostredníctvom fungujúcich systémov sociálneho zabezpečenia, keďže 
môže jednotlivcom pomôcť prejsť do odvetví, v ktorých vznikajú nové pracovné miesta;

4. vyzýva, aby sa prijalo každé opatrenie zamerané na stimuláciu inovatívnych 
priemyselných odvetví a nových technológií, ako je zníženie daňovej a administratívnej 
záťaže a zastavenie nadmernej regulácie, s cieľom zabezpečiť rast a vznik nových 
pracovných miest;

5. domnieva sa, že vzhľadom na klesajúci rozdiel v produktivite medzi novými 
priemyselnými krajinami a EÚ musí EÚ vynaložiť viac úsilia na to, aby zvýšila svoju 
konkurencieschopnosť; domnieva sa, že nová dlhodobá stratégia pre udržateľný priemysel 
EÚ je nevyhnutnou súčasťou EÚ stratégie 2020; že sa musí zamerať na technologicky 
špičkové priemyselné odvetvia, ktoré môžu obstáť v celosvetovej konkurencii 
a podporovať inovatívne technologické riešenia okrem iného v oblastiach zásobovania 
energiou a znižovania uhlíkových emisií; že by sa mal dosiahnuť primeraný presun 
pracovných miest do nízkouhlíkových priemyselných odvetví, znalosti a kreativita by sa 
mali stať hlavnými zdrojmi pre ľudí, spoločnosti a regióny, malo by sa podporovať 
sociálne trhové hospodárstvo a mali by sa aktívne podporovať inovácie, investície, 
odborná príprava, celoživotné vzdelávanie, odovzdávanie znalostí a skúseností a 
vytváranie kvalitných pracovných miest v nových oblastiach, najmä tým, že sa pre 
mladých ľudí zabezpečí prístup k týmto novým oblastiam; a že podpora internalizácie 
spoločností EÚ a najmä MSP bude taktiež kľúčom k posilneniu jej konkurencieschopnosti 
a potenciálneho rastu v globalizovanom svete;

6. naliehavo žiada, aby sa podporoval primeraný presun pracovných miest 
do nízkouhlíkových priemyselných odvetví, aby sa hlavnými zdrojmi, z ktorých by čerpali 
ľudia, spoločnosti a regióny, stali znalosti a kreativita a aby sa aktívne podporovali 
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inovácie, investície a vytváranie pracovných miest v nových oblastiach, v ktorých je 
potrebné čeliť silnej medzinárodnej konkurencii pomocou primeraných investícií 
a spoločného využívania schopností a zdrojov;

7. zdôrazňuje potrebu podporovať prístup mládeže na pracovný trh prostredníctvom 
primerane odmeňovaných praxí a kvalitného učňovského vzdelávania;

8. žiada priemysel, aby sa zapojil do ekologických inovácií s cieľom podporiť svoj 
zamestnávateľský potenciál; v tejto súvislosti poznamenáva, že informovanie 
podnikateľov poukázaním na nové podnikateľské príležitosti bude základom úspešnosti 
stratégie zameranej na rozvoj zdrojovo-efektívnych hospodárstiev a udržateľných 
priemyselných odvetví;

9. domnieva sa, že je nevyhnutné rozvíjať schopnosti všetkých pracovníkov, bez ohľadu na 
ich vek a schopnosti, s cieľom zabezpečiť rekvalifikáciu a predvídať, akú kvalifikáciu si 
budú vyžadovať nové pracovné miesta, čo bude zvlášť významné z hľadiska stratégie na 
zníženie nezamestnanosti a osobitne nezamestnanosti mladých, ktorá je v EÚ v dôsledku 
krízy na svojom maxime; toto by sa malo financovať z verejných i súkromných 
finančných prostriedkov a doplniť presmerovanými prostriedkami Európskeho sociálneho 
fondu, čím sa zabezpečia riešenia prispôsobené oblasti vzdelávania a odbornej prípravy. 
V dôsledku opätovného úsilia riešiť kvalifikačné medzery v mnohých priemyselných 
odvetviach by sa táto otázka mala stať prioritou pre viaceré oblasti politiky, ako sú 
vzdelávanie, politika v oblasti pracovného trhu a vedy, a bude rovnako potrebné 
v spolupráci so sociálnymi partnermi monitorovať, ktoré nové kvalifikácie budú potrebné.

10. domnieva sa, že „priemyselná politika vo veku globalizácie“ môže byť úspešná len vtedy, 
ak zohľadní súčasné regionálne rozdiely, ktoré vznikli v dôsledku dezindustrializácie, 
ktorá je následkom globalizácie; v tejto súvislosti zdôrazňuje rozhodujúcu úlohu 
regionálnej politiky a štrukturálnych fondov EÚ;

11. zdôrazňuje, že odborná príprava a celoživotné vzdelávanie zamestnancov, ktorých postihli 
zmeny vo výrobnom procese spoločnosti alebo priemyselného odvetvia, taktiež vytvárajú 
nové pracovné miesta; vyzýva EÚ, aby vypracovala rámec pre očakávané zmeny 
a reštrukturalizáciu, najmä pokiaľ ide o výrobu, ktorý by všetkých postihnutých 
pracovníkov oprávňoval na účasť na odbornej príprave a celoživotnom vzdelávaní;

12. vyzýva na zlepšenie a zjednodušenie systému uznávania odborných kvalifikácií získaných 
nielen v rámci EÚ, ale aj v tretích krajinách, aby mohol priemysel efektívnejšie uspokojiť 
svoj dopyt po kvalifikovanej pracovnej sile;

13. vyzýva Komisiu, aby sa ujala iniciatívy a navrhla podporu pre zmenu profesionálneho 
zamerania, znižovala sociálne nerovnosti, presadzovala program Medzinárodnej 
organizácie práce týkajúci sa dôstojnej práce a aby využila usmernenia EÚ pre oblasť 
zamestnanosti na určenie sociálneho zabezpečenia, ktoré sa bude musieť poskytovať 
počas celej doby trvania každej zmeny profesionálneho zamerania;

14. vyzýva predovšetkým Komisiu, aby vytvorila právny rámec na cezhraničné kolektívne 
vyjednávanie s cieľom zabezpečiť vymáhateľnosť cezhraničných dohôd a riešiť problémy 
týkajúce sa organizácie práce, odbornej prípravy, pracovných podmienok a podmienok 
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zamestnávania;

15. žiada Komisiu, aby aj naďalej rozvíjala integrovaný prístup, v ktorom sa spájajú všetky 
politiky vplývajúce na priemysel, najmä pokiaľ ide o vytváranie pracovných miest v rámci 
priemyslu EÚ, okrem iného politika udržateľnosti, regionálne politiky, politiky v sociálnej 
oblasti, politiky v oblasti vzdelávania, obchodu, hospodárskej súťaže a makroekonomiky;

16. domnieva sa, že pre hospodársku, sociálnu a ekologickú budúcnosť Únie bude 
rozhodujúce, aby mladí ľudia boli informovaní o tom, akú vysokú úroveň 
špecializovaného a všeobecného vzdelania budú potrebovať na to, aby sa neskôr mohli v 
priemysle zamestnať.
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