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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 členské štáty, ktoré najlepšie čelili hospodárskej kríze, uprednostnili 
výrazný sociálny dialóg a určité typy investícií;  zastáva názor, že tieto priority je potrebné 
preskúmať a že by mali slúžiť ako orientácia pri reindustrializácii Európy na pevnom, 
konkurencieschopnom, udržateľnom a diverzifikovanom základe;

2. odporúča investovať do ľudských zdrojov a uprednostniť vzdelávanie a učňovskú prípravu 
s cieľom predvídať a uspokojovať potreby kvalifikovanej pracovnej sily v priemysle 
zameranom na nové technológie, na ekologické a energeticky nenáročné hospodárstvo; 

3. zdôrazňuje význam odvetvového sociálneho dialógu pre zabezpečenie novej orientácie 
európskeho priemyslu uprednostňovaním rozvoja sociálnej zodpovednosti podnikov a 
sociálnej značky vychádzajúcej zo spoločných kritérií s cieľom zapojiť zamestnancov do 
budúceho vývoja ich podniku a umožniť vývoj flexiistoty; 

4. pripomína, že je naliehavo potrebné prijať opatrenia priaznivé pre vytváranie a podporu 
inovatívnych priemyselných odvetví, a to uľahčením prístupu MSP k financovaniu, 
znížením daňovej a administratívnej záťaže a využitím možností, ktoré ponúka jednotný 
digitálny trh; 

5. domnieva sa, že vývoj jednotného európskeho patentu by európskym špičkovým 
priemyselným odvetviam umožnil, aby boli konkurencieschopnejšie na svetovej úrovni a 
aby získali nové trhy, ktoré by vytvárali pracovné miesta;

6. navrhuje vytvorenie informačných centier s cieľom zvyšovať informovanosť 
podnikateľov o výhodách zachovania alebo premiestnenia ich činnosti v Európe a 
optimalizovať využívanie Európskeho portálu pracovnej mobility EURES, aby sa využili 
schopnosti mladých Európanov hľadajúcich zamestnanie a zabránilo sa chybnému 
vykonávaniu smernice o službách a zvyšovaniu sociálneho dumpingu.


