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NÁVRHY

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

1. domnívá se, že při vytváření co nejpříznivějšího prostředí k zachování a rozvoji silné, 
konkurenceschopné, udržitelné a diverzifikované evropské průmyslové základny 
a při podpoře přechodu výrobních odvětví na vyšší energetickou účinnost a lepší 
využívání zdrojů je rovněž třeba zajistit důstojná pracovní místa a sociální soudržnost; 

2. vyzývá k investování do pracovní síly v evropských průmyslových odvětvích a k tomu, 
aby byl kladen velký důraz na odvětvový sociální dialog umožňující čelit strukturálním 
změnám způsobeným globalizací a dále na podporu hospodářství účinně využívajícího 
zdroje i energii; 

3. domnívá se, že nová dlouhodobá strategie pro udržitelný průmysl EU by měla docílit toho, 
že se pracovní místa budou přesouvat do nízkouhlíkových odvětví, že lidé, podniky 
a regiony budou klást velký důraz na znalosti a tvořivost a že budou aktivně podporována 
inovační řešení, investice a vznik pracovních míst v nových oblastech;        

4. domnívá se, že je potřeba rozvíjet schopnosti všech pracovníků, zajistit jejich rekvalifikaci 
a předvídat dovednosti potřebné pro nová pracovní místa; k tomu by měly sloužit veřejné 
i soukromé finanční prostředky doplněné o prostředky nově zaměřeného ESF, které 
umožní nalézt pro potřeby vzdělávání a odborné přípravy řešení na míru;     

5. vyzývá Komisi, aby se ujala iniciativy a navrhla opatření pro usnadnění přechodu mezi 
zaměstnáními, snížení sociálních nerovností a podporu agendy důstojné práce MOP a aby 
využila zásad zaměstnanosti EU k tomu, aby upřesnila způsoby zabezpečení v celém 
průběhu každého typu přechodu mezi zaměstnáními;   

6. žádá zejména Komisi, aby vytvořila právní rámec pro přeshraniční kolektivní vyjednávání 
s cílem zajistit vymahatelnost přeshraničních dohod a řešit otázky související s organizací 
práce, pracovními podmínkami a odbornou přípravou. 


