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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. víta akčný plán pre automobilový priemysel a konštatuje strategickú dôležitosť 
automobilového priemyslu pre európske hospodárstvo, keďže priamo i nepriamo 
poskytuje približne 12 miliónov pracovných miest;

2. žiada, aby sa vynakladalo väčšie úsilie pri plnení cieľov stratégie EÚ 2020 týkajúcich sa 
inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu v záujme podpory európskeho 
priemyslu;

3. vyjadruje dôraznú podporu činnostiam navrhnutým v štvrtom pilieri akčného plánu; 
opätovne zdôrazňuje svoju výzvu na prijatie právneho aktu o informovaní pracovníkov a 
konzultáciách s nimi, predvídaní a riadení reštrukturalizácie;

4. podporuje vytvorenie európskej rady pre zručnosti v automobilovom priemysle, ktorá 
spojí vnútroštátne organizácie a sociálnych partnerov s cieľom podporiť rozvoj zručností a 
zamestnanosť v automobilovom priemysle;

5. 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;

6. zdôrazňuje potrebu lepšieho využívania siete EURES a v tomto ohľade podporuje, aby sa 
sieť EURES využívala nielen pri poskytovaní poradenstva pracovníkom a uchádzačom 
o zamestnanie v oblasti práva na voľný pohyb, ale tiež ako nástroj pracovného trhu 
s osobitným zameraním na pracovné umiestnenie;

7. obhajuje vytvorenie informačných centier pre vyslaných a migrujúcich pracovníkov 
s cieľom uľahčiť voľný pohyb pracovníkov medzi členskými štátmi, ako aj 
v cezhraničných situáciách v prospech pracovníkov a automobilového priemyslu;

8. žiada, aby sa Európsky sociálny fond podieľal na rekvalifikácii pracovníkov a aby sa 
Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii využíval v prípade zatvárania podnikov a 
výrazného znižovania stavov.


