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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 a zdrojovej účinnosti je takisto 
potrebné zabezpečiť dôstojné pracovné miesta a sociálnu súdržnosť;

2. vyzýva, aby sa 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 účinne využívajú zdroje 
a energia;

3. domnieva sa, že novou dlhodobou stratégiou pre udržateľný priemysel EÚ 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, a mali by sa aktívne podporovať inovácie, investície a vytváranie pracovných 
miest v nových oblastiach;

4. domnieva sa, že je nevyhnutné rozvíjať schopnosti všetkých pracovníkov s cieľom 
zabezpečiť rekvalifikáciu a predvídať, aké zručnosti budú potrebné na nových pracovných 
miestach; 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;

5. vyzýva Komisiu, aby sa ujala iniciatívy a navrhla podporu pre zmenu pracovného miesta 
s cieľom znížiť sociálne nerovnosti a presadiť program Medzinárodnej organizácie práce 
týkajúci sa dôstojnej práce, a aby využila usmernenia EÚ pre oblasť zamestnanosti na 
určenie záruk, ktoré sa budú musieť poskytovať počas celej doby trvania každej zmeny 
pracovného miesta;

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


