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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:

1. vítá akční plán pro automobilový průmysl a konstatuje strategickou důležitost 
automobilového průmyslu pro evropské hospodářství tím, že poskytuje přibližně 12 
milionů přímých a nepřímých pracovních míst;

2. žádá, aby bylo vynaloženo větší úsilí při provádění cílů EU do roku 2020 spočívající 
v inteligentním a udržitelném růstu podporujícím silnější evropský průmysl;

3. vyjadřuje výraznou podporu činnostem navrhovaným ve čtvrtém pilíři akčního plánu; 
opětovně zdůrazňuje svou výzvu o nutnosti právního aktu o informování pracovníků 
a konzultacích s nimi, předvídání a řízení restrukturalizace;

4. podporuje vytvoření rady pro dovednosti v evropském automobilovém průmyslu, která 
spojuje vnitrostátní organizace se sociálními partnery s cílem podpořit rozvoj dovedností a 
zaměstnanost v automobilovém průmyslu;

5. povzbuzuje členské státy, aby přijaly vnitrostátní plán pro vytváření pracovních míst 
v souvislosti s evropským semestrem a zohlední přitom zvláštní kvalifikační nároky 
průmyslového odvětví ve všeobecnosti a zejména v automobilovém odvětví;

6. zdůrazňuje nezbytnost lepšího využívání portálu EURES a v tomto ohledu podporuje 
používání portálu EURES nejen při poskytování poradenství pracovníkům a uchazečům 
o zaměstnání v oblasti volného pohybu pracovníků, ale rovněž i nástroje pracovního trhu
se zvláštním zaměřením na pracovní umístění;

7. obhajuje vytvoření informačních center pro vyslané a migrující pracovníky s cílem 
zjednodušit volný pohyb pracovníků mezi členskými státy, jakož i v přeshraničních 
oblastech, aby se tak pomohlo pracovníkům a automobilovému průmyslu;

8. vyzývá k tomu, aby byl Evropský sociální fond používán pro účely přeškolování 
pracovníků a Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci (EFG) aby byl využíván pro 
případy uzavření závodu nebo výrazného omezení výroby. 


