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NÁVRHY

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku vyzývá Výbor pro zaměstnanost a sociální věci jako 
příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 14. prosince 2007 o zadávání veřejných zakázek 
v předobchodní fázi (KOM(2007)0799),

– s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2010/31/EU1 ze dne 19. května 
2010 o energetické náročnosti budov (přepracované znění),

– s ohledem na závěry Rady ze dne 22. a 23. listopadu 2007 o vědeckých informacích 
v digitálním věku: přístup, šíření a uchovávání,

A. vzhledem k tomu, že hospodářská a finanční krize měla závažný dopad na veřejné 
rozpočty jednotlivých států,

B. vzhledem k tomu, že podle údajů v zelené knize o demografických změnách 
(KOM(2005)0094) klesne v EU v letech 2005 až 2030 počet osob v pracujícím věku o 
20,8 milionu (6,8 %), a vzhledem k tomu, že počet lidí starších 60 let se nyní zvyšuje 
dvakrát rychleji než před rokem 2007 – o přibližně dva miliony každý rok ve srovnání 
s jedním milionem dříve,

1. domnívá se, že nové udržitelné hospodářství v EU musí zajistit vyvážený hospodářský 
a sociální rozvoj; požaduje ambiciózní, udržitelnou průmyslovou politiku s důrazem na 
efektivní využívání zdrojů; zdůrazňuje, že ekologické hospodářství musí nabízet 
perspektivy slušných a dobře placených pracovních míst s důrazem na ochranu životního 
prostředí;

2. domnívá se, že je nezbytné provádět ambiciózní, věrohodné, předvídatelné a stabilní 
politiky, zejména v oblasti energetiky a klimatu; vyzývá proto Komisi a členské státy, aby 
mobilizovaly zdroje za účelem splnění dvojího cíle: vypořádání se se změnou klimatu a 
vytváření pracovních míst a růstu při dodržování zásad řádného rozpočtového řízení; 
zdůrazňuje proto, že je důležité, aby byl evropský cíl snížit do roku 2020 spotřebu energie 
o 20 % závazný, a znovu opakuje, že podporuje závazek Rady snížit do roku 2050 
evropské emise skleníkových plynů o 80–95 %;

3. domnívá se však, že je přehlížena skutečnost, že členské státy EU čelí řadě společných 
problémů, při jejichž řešení mají smysl pouze společné evropské iniciativy;

4. zdůrazňuje, že potřeba rozvíjet potenciál kvalitních pracovních příležitostí, který skýtá 
nové udržitelné hospodářství, znamená nutnost zaměřit inovace na nalezení řešení 
hlavních výzev stojících před společností, včetně nezaměstnanosti a chudoby, změny 
klimatu, stárnutí obyvatelstva a nedostatku zdrojů; upozorňuje na význam průmyslové a 
výzkumné politiky založené na otevřených inovacích a uskupeních za účelem podpory 
sdílení vědomostí různých veřejných a soukromých hospodářských subjektů a stimulování 

                                               
1 Úř. věst. L 153, 18.6.2010, s. 13.
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inovací;

5. zdůrazňuje, že je důležité zavést jednotnou strategii EU, jež by zahrnovala ekologické 
inovace a byla by zaměřena jak na snižování znečištění, tak na efektivní využívání zdrojů 
ve výrobních postupech; za tímto účelem vyzývá Komisi, aby vyvinula evropskou 
technologickou platformu pro průmyslová odvětví nenáročná na zdroje;

6. vyzývá Komisi a členské státy, aby pokročily v reformě finančních nástrojů s cílem učinit 
tyto nástroje ekologičtější a dlouhodoběji zaměřené, aby přilákaly soukromé investice a 
vytvořily více lepších pracovních míst majících perspektivu do budoucna;

7. zdůrazňuje, že uvážlivé používání mechanismů a nástrojů financování a dodržování 
pokynů v oblasti veřejného pořádku může napomoci k získání značného objemu dalších 
finančních prostředků ze soukromého sektoru, jež podpoří investice a vytvoří nová 
pracovní místa;

8. je přesvědčen, že je klíčové, aby měly rámce Společenství pro výzkum a vývoj zajištěn 
vhodný a dostačující rozpočet s cílem poskytovat podporu veřejnému i soukromému 
výzkumu a uveřejňovat jeho výsledky přístupnou a nebyrokratickou formou za účelem 
podpory inovací u mikropodniků a MSP, zejména v oblastech energetické účinnosti, 
energetické infrastruktury, využívání nových a obnovitelných zdrojů energie 
a nízkouhlíkových výrobních postupů, recyklace a účinného využívání zdrojů a v kontextu 
vytváření slušných a dobře placených pracovních míst zaručujících práva zaměstnanců; 
znovu opakuje, že je třeba dosáhnout cíle 3 % investic do výzkumu a vývoje, jenž zajistí, 
aby výzkum v evropském hospodářství vytvářel přidanou hodnotu, která může mít 
pozitivní vliv na udržení vysoce kvalifikovaných pracovníků v EU;

9. zdůrazňuje, že MSP a mikropodniky hrají v rozvoji udržitelného hospodářství klíčovou 
roli; lituje toho, že mohou při předvídání nových hospodářských trendů narážet na 
problémy; vyzývá Evropskou komisi a členské státy, aby těmto společnostem pomohly 
identifikovat oblasti potenciálního rozvoje spojeného s udržitelným hospodářstvím, 
zejména v oblasti energie z obnovitelných zdrojů a úspor energie, umožnily jim snazší 
přístup k mikroúvěrům, např. z evropského nástroje mikrofinancování Progress, a 
poskytly jim řádné informace o tom, jak se na tento nástroj obracet;

10. poukazuje na to, že nezbytného hospodářského růstu a výsledných nových pracovních 
míst v hospodářství založeném na inovacích nelze dosáhnout, pokud evropští výzkumní 
pracovníci a podniky nebudou moci přeměnit výsledky svého výzkumu v komerční 
produkty; odkazuje na srovnávací tabulku inovací vypracovanou Komisí, která ukazuje 
rozdíl v inovacích oproti USA ve výši 30 % a oproti Japonsku ve výši 40 %;

11. vyzývá Komisi, aby více spolupracovala s členskými státy na vypracovávání 
střednědobých a dlouhodobých předpovědí týkajících se kvalifikací požadovaných 
pracovním trhem a na podpoře partnerství mezi vysokými školami a podnikatelským 
sektorem s cílem usnadnit mladým lidem začleňování na trh práce a napomáhat při 
vytváření společnosti založené na znalostech, rozvoji aplikovaného výzkumu a zlepšení 
perspektiv absolventů na pracovním trhu;

12. je si vědom skutečnosti, že unijní, vnitrostátní a regionální programy financování jsou i 



AD\821467CS.doc 5/7 PE440.014v02-00

CS

nadále velmi nekoordinované, a zdůrazňuje proto potřebu dosáhnout mezi jednotlivými 
programy lepší víceúrovňové koordinace a poskytovat podporu větší součinnosti různých 
společných politik, jež využívají strukturální a zemědělské fondy a fondy pro rozvoj 
venkova, rámcový program pro výzkum a rámcový program pro konkurenceschopnost a 
inovace, s cílem dosáhnout udržitelného hospodářství účinně využívajícího zdroje; je 
přesvědčen, že co se týče financování v rámci společné zemědělské politiky, je třeba dále 
zvážit větší posun od mechanismů přímé podpory k rozvoji venkova a ekologicky 
udržitelného zemědělství;

13. upozorňuje, že přechod k novému udržitelnému hospodářství je komplexním jevem, který 
vyžaduje, aby byla zvláštní pozornost věnována osobám postiženým deindustrializací, a to 
zavedením odpovídající finanční podpory a mechanismů a integrovaných zásahů, jež 
budou zaměřeny na udržitelný rozvoj a hospodářství více založené na inovacích, které 
bude schopné vytvářet slušná a dobře placená pracovní místa zaručující práva 
zaměstnanců a snižovat sociální nerovnosti i asymetrie mezi jednotlivými regiony; při 
plnění těchto cílů přikládá význam sociálním partnerům;

14. domnívá se, že demografické problémy vyžadují širší strategii spojující vytváření 
pracovních míst a naplňování nových a utvářejících se potřeb na evropském trhu práce; 
domnívá se, že v tomto ohledu je třeba dosáhnout dalšího pokroku ve zlepšování mobility 
pracovníků v EU, včetně výzkumných pracovníků a dalších profesionálů, s cílem 
dosáhnout Evropy bez překážek v rámci vnitřního trhu EU;

15. vyzývá Komisi, aby členské státy požádala o přehodnocení přechodných ustanovení, která 
upravují přístup na jejich pracovní trhy, coby prostředek k udržení zaměstnanosti v EU 
v době celosvětové hospodářské krize;

16. poukazuje na skutečnost, že energetická účinnost a efektivní využívání zdrojů budou 
v budoucnu představovat rozhodující konkurenční výhodu; zdůrazňuje, že zvolení 
energetické účinnosti nejen napomůže posílení průmyslové diverzifikace a snížení emisí 
skleníkových plynů, ale může být zároveň sociálním přínosem a vytvořit ve velkém 
rozsahu pracovní místa zaručující práva zaměstnanců, která členským státům napomohou 
překonat stávající hospodářskou krizi a zahájit udržitelný hospodářský růst; vyzývá 
Komisi a členské státy, aby při vypracovávání svých energetických strategií zvažovaly 
podíl lidské práce v jednotlivých odvětvích;

17. domnívá se, že přechod k novému udržitelnému hospodářství a změny ve výrobních 
postupech jednotlivých společností či odvětví by měly být doplněny o odpovídající 
odbornou přípravu, zejména přípravu mladých lidí na zaměstnání, a o programy 
celoživotního vzdělávání, zejména zranitelnější skupiny osob starších 50ti let, a že splnění 
těchto bodů rovněž povede k vytvoření nových pracovních míst; vyzývá proto Komisi a 
členské státy, aby zlepšily poskytování této odborné přípravy a programů; zdůrazňuje 
význam posíleného dialogu v případech, kdy jsou potřebné sociální změny, s cílem 
přizpůsobit se novému udržitelnému hospodářství, a to zejména v rámci společností, 
jejichž činnost je založena na fosilních palivech; vyzývá Komisi, členské státy a sociální 
partnery, aby zajistili, že se tento dialog uskuteční, s cílem zaručit spravedlnost ekologické 
transformace;

18. vyzývá ke spolupráci mezi členskými státy v boji proti nehlášenému zaměstnávání, jelikož 
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šedá ekonomika je problémem v celé Evropě; domnívá se, že opatření proti nehlášenému 
zaměstnávání by měla být posílena na úrovni členských států i EU;

19. vyzývá Komisi, aby vypracovala pokyny v oblasti zaměstnanosti, které aktivně podpoří 
větší zaměstnávání pracovníků mladších 25 let a starších 50 let a budou věnovat 
odpovídající pozornost specifickým problémům mladých a starších lidí;

20. naléhavě vyzývá Komisi a členské státy, aby začaly řešit již existující rozdíl 
v kvalifikacích mezi dostupnou pracovní silou a potřebami nových udržitelných 
průmyslových odvětví; v tomto ohledu zdůrazňuje, že je důležité dotovat učňovské 
vzdělávání mladých lidí, jež je způsobem přechodu od vzdělávání k profesionálnímu 
životu; dále vyzývá členské státy, aby poskytovaly pobídky zaměstnavatelům, kteří nabízí 
osobám s nízkou nebo chybějící kvalifikací odbornou přípravu a příležitosti k získání 
praktických zkušeností přímo na pracovišti; na závěr zdůrazňuje, že by v EU a v rámci 
vnitrostátních politik měla být důrazně podporována počítačová gramotnost a způsobilost 
všech občanů EU, neboť se jedná o klíčové dovednosti, které podporují sociální začlenění 
a zlepšují konkurenceschopnost evropské pracovní síly;

21. zdůrazňuje zásadní roli veřejného sektoru pro vytváření pracovních míst zaručujících 
práva zaměstnanců, neboť jde příkladem, přijímá progresivní standardy pro zadávání 
veřejných zakázek a poskytuje pobídky a informace, především pak v oblasti energetiky, 
výstavby infrastruktury a zařízení, dopravy a komunikací; vyzývá Komisi a členské státy, 
aby zejména při zadávání veřejných zakázek v předobchodní fázi podporovaly zařazení 
ekologických a sociálních standardů a také doložky o využití místních výrobních vstupů a 
podniky fungující v udržitelném hospodářství podporujícím začlenění, zejména MSP;

22. trvá také na důležitosti soukromých investic a zdůrazňuje, že potřeby financování lze 
pokrýt pouze soukromými investicemi; poukazuje na velké rozdíly v tom, kolik do 
výzkumu a vývoje investují soukromé společnosti, jejichž investice se pohybují od 5–7 % 
zisků v odvětví informačních a komunikačních technologií a farmaceutickém průmyslu po 
zhruba 1 % u energetických společností; vyzývá EU, aby vytvořila správné rámcové 
podmínky, a poskytla tak podnikům investiční pobídky;

23. znovu vyzývá Komisi a členské státy, aby využily úspěchu fondu pro obnovu a vytvořily 
novou iniciativu Společenství pro obnovu a přechod k udržitelnému hospodářství, jejíž 
součástí budou pilotní projekty;

24. konstatuje, že v rámci EU je třeba vyvinout další úsilí k zajištění účinné harmonizace 
minimálních požadavků na organizaci pracovní doby v souvislosti se zdravím a 
bezpečností pracovníků;

25. vyzývá Komisi a členské státy, aby vyvinuly zvláštní nástroj podpory pro ty, kteří 
pracovali ve veřejném sektoru a přišli o práci v důsledku hospodářské a finanční krize, 
jenž by byl podobný Evropskému fondu pro přizpůsobení se globalizaci určenému 
podnikům v EU, které negativně poznamenala globalizace nebo hospodářská krize.
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