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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. domnívá se, že ty členské státy, které nejlépe čelily hospodářské krizi, upřednostnily 
výrazný sociální dialog a určité typy investic; domnívá se, že tyto priority je zapotřebí 
přezkoumat a že by měly sloužit jako orientace při nové industrializaci Evropy na 
pevném, konkurenceschopném, udržitelném a diverzifikovaném základě;

2. doporučuje investovat do lidských zdrojů a upřednostnit vzdělávání a učení s cílem 
předjímat potřeby kvalifikované pracovní síly v průmyslu zaměřeném na nové 
technologie, na ekologické a energeticky nenáročné hospodářství a reagovat na tyto 
potřeby; 

3. zdůrazňuje význam odvětvového sociálního dialogu pro zajištění nové orientace 
evropského průmyslu při důrazu na rozvoj sociální odpovědnosti podniků a na sociální 
značku vycházející ze společných kritérií s cílem zapojit pracovníky do budoucího vývoje 
jejich podniku a umožnit vývoj flexikurity; 

4. připomíná, že je naléhavě zapotřebí přijmout opatření příznivá pro vytváření a podporu 
inovativních průmyslových odvětví, a to usnadněním přístupu MSP k financování spolu se 
snížením daňové a administrativní zátěže a s využitím možností, které nabízí jednotný 
digitální trh; 

5. domnívá se, že vývoj jednotného evropského patentu by evropským špičkovým 
průmyslovým odvětvím umožnil, aby byla konkurenceschopnější na světové úrovni a aby 
získala nové trhy, které by vytvářely pracovní místa;

6. navrhuje vytvoření informačních center s cílem zvyšovat povědomí podnikatelů 
o výhodách zachování nebo přemístění jejich činnosti v Evropě a optimalizovat využívání 
Evropského portálu pracovní mobility EURES, a tak využít kompetencí mladých 
Evropanů hledajících zaměstnání a zabránit chybnému provádění směrnice o službách 
a zvyšování sociálního dumpingu.


