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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:

1. vítá „Agendu pro nové dovednosti a pracovní místa“ jako součást strategie 2020 a je si 
vědom toho, že Evropa potřebuje konkrétní cíle a opatření, aby mohla plnit společné cíle
v souvislosti s vytvářením pracovních míst a podporou udržitelného růstu podporujícího 
začlenění, kterých lze dosáhnout pouze koordinovanou činností členských států;

2. vítá skutečnost, že Komise uznává, že je zapotřebí zajistit podporu podnikům a osobám 
samostatně výdělečně činným; je toho názoru, že vytvoření vhodného prostředí a pobídek 
týkajících se zřizování a udržení podniků je klíčové, nestačí však samo o sobě k tomu, aby 
se evropské hospodářství rozvíjelo; zdůrazňuje proto, že je nutná patřičná odborná 
příprava v podnikatelských dovednostech, a to jak na úrovni středního, tak vyššího 
vzdělávání, aby Evropa nezaostávala za dalšími aktéry; zdůrazňuje úlohu Evropského 
technologického institutu, který posílí vznik a rozvoj podniků prostřednictvím výzkumu 
založeného na inovacích a silného důrazu na podnikání;

3. vítá skutečnost, že Komise dává nejvyšší prioritu novému impulsu flexikuritě a posiluje 
její čtyři komponenty: flexibilní a spolehlivé smluvní ujednání, aktivní politiku trhu práce, 
celoživotní učení a moderní systémy sociálního zabezpečení;

4. vyzývá členské státy a v oprávněných případech regiony, aby vytvořily střediska 
pro sledování zaměstnanosti, jež by se soustředila na budoucí potřeby s cílem předvídat je
a poskytovat kvalifikace s nejvyšší pravděpodobností nalezení zaměstnání, a to zejména 
se zaměřením na mladé lidi;

5. připomíná, že mezi pět hlavních cílů Unie patří podpora zaměstnanosti, zlepšení 
podmínek pro inovace, výzkum a vývoj, splnění cílů v oblasti změny klimatu
a energetiky, zlepšení úrovně vzdělání a podpora sociálního začlenění;

6. zdůrazňuje, že politika zaměstnanosti je oblast ve vnitrostátní pravomoci a že trhy práce 
se strukturálně liší;

7. zdůrazňuje, že by měl být kladen větší důraz na podněcování podnikatelských postojů 
studentů a výzkumných pracovníků zpřístupněním nových finančních nástrojů pro 
zakládání a rychlý růst firem i cestou podpory zavádění úspěšných technologií na trh EU;

8. žádá, aby výbory evropského sociálního dialogu pomáhaly v tom, aby existující odborná 
příprava lépe odpovídala současné a budoucí poptávce, a to prostřednictvím plánů 
činnosti, které stanoví jasné cíle a ukazatele pro sledování pokroku;

9. upozorňuje na zjištění Komise, že nové technologie a vývoj v oblasti organizace práce 
pravděpodobně povedou k výraznému rozvoji zaměstnanosti na obou koncích spektra 
pracovních míst;

10. lituje skutečnosti, že členské státy v době krize snížily své rozpočty na vzdělávání
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a odbornou přípravu, a naléhá na Komisi a členské státy, aby do těchto systémů 
vzdělávání a odborné přípravy více investovaly;

11. upozorňuje na nedostatečný pokrok ve snižování počtu lidí, kteří navzdory tomu, že jsou 
zaměstnaní, žijí pod hranicí chudoby; vyzývá Komisi a členské státy, aby podporovaly 
kvalitní pracovní místa, která jsou dobře placená a nabízejí jisté a zdravé pracovní 
podmínky; 

12. poukazuje na význam návrhů týkajících se komplexního celoživotního učení a na to, že je 
třeba věnovat pozornost začlenění dovedností v oblasti IKT a digitální gramotnosti 
(elektronických dovedností) do základních politik celoživotního učení a vzdělávání, aby 
se podařilo překonat závažný nedostatek kvalifikovaných pracovních sil, jako jsou 
odborníci a výzkumní pracovníci v oblasti IKT, který by mohl ohrozit budoucí 
hospodářskou konkurenceschopnost EU;

13. zdůrazňuje, že je nutné zapojit zaměstnavatele do řízení vzdělávacích institucí a do vývoje 
vzdělávacích kurzů, metod výuky, učňovského vzdělávání, posuzování a kvalifikací; 
zdůrazňuje význam pobídek zaměstnavatelům, kteří nabízejí pracovníkům s nízkou 
kvalifikací či nekvalifikovaným pracovníkům školení a příležitost získat praktické 
zkušenosti přímo na pracovišti;

14. poukazuje na skutečnost, kterou uznala také Komise, že je zapotřebí významných investic 
do ekologických dovedností, aby bylo možné zajistit, že Evropa dosáhne cílů v podobě 
ekologických pracovních míst do roku 2020, a k zajištění toho, aby její hospodářský 
systém mohl fungovat udržitelnějším způsobem, a zůstal tak v budoucnosti 
konkurenceschopný;

15. zdůrazňuje potřebnost vzdělávání se zaměřením na inovace; poukazuje na to, že by mělo 
být podporováno neschematické a abstraktní myšlení, stejně jako technické vzdělávání, 
které naplní budoucí potřeby;

16. zdůrazňuje, že se musí vynaložit úsilí, aby se u všech dětí již od útlého věku rozvíjely IT 
dovednosti, a že by tudíž oblast informačních technologií měla být zahrnuta do vzdělávání 
na základních školách a všichni Evropané by měli mít levný a snadný přístup k internetu;

17. vyzývá Komisi, aby podporovala „znalostní aliance“ v zájmu rozvoje nových programů 
odborné přípravy, které pomohou řešit nedostatky v inovačních dovednostech a naplní 
potřeby trhu práce;

18. konstatuje, že k dosažení cílů strategie EU 2020 bude potřeba, aby reakce členských států 
na požadavky průmyslu z hlediska požadované pracovní síly byla flexibilnější;

19. domnívá se, že v kontextu strategie prodlužování aktivního života se nečiní dost, aby se 
pomohlo starším lidem získat dovednosti v oblasti IT, a naléhavě žádá Komisi a členské 
státy, aby pro tuto skupinu vytvořily široké vzdělávací programy;

20. vyzývá Komisi a členské státy, aby posílily poskytování učňovského vzdělání a odborné 
přípravy po celé Evropě, které by pomohlo se zajištěním nových dovedností potřebných 
na trhu práce;
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21. konstatuje, že mobilita pracovních sil mezi zeměmi EU je i nadále nízká, a vyzývá 
Komisi, aby zvážila zavedení celoevropské služby, která by pomáhala kvalifikovaným 
pracovníkům získat zaměstnání po celé Evropě a podporovala by trh práce, který by byl 
pro Evropu přidanou hodnotou; v této souvislosti naléhavě žádá členské státy, aby 
odstranily překážky volnému pohybu pracovníků, a vyzývá k plnému provádění projektů 
jednotného trhu na rok 2012, které navrhla Komise; zdůrazňuje význam širší strategie 
kombinující vytváření pracovních míst, naplňování nových a nově se rozvíjejících potřeb 
na evropském trhu práce, a odstraňování omezení pro práci v rámci EU a zbývajících 
překážek na vnitřním trhu EU;

22. podporuje návrh Komise, že by měly být vytvořeny evropské sektorové rady pro 
zaměstnanost a kvalifikace s cílem shromažďovat informace z členských států a regionů
a pomoci tak koordinovat úsilí všech účastníků;

23. zdůrazňuje potřebu dalšího slaďování dovedností s potřebami trhu práce; vítá iniciativu 
Komise v této záležitosti;

24. vzhledem k tomu, že se odhaduje, že v roce 2015 bude nedostatek odborníků v oblasti IT,
a sice někde mezi 384 a 700 tisíci pracovních míst, a zároveň se očekává nedostatek 
odborníků v oblasti zdravotnictví přibližně jeden milion pracovníků a mezi výzkumnými 
pracovníky je to další milion, vyzývá Komisi a členské státy k tomu, aby přijaly opatření
k zajištění nezbytné úrovně kvalifikovaných lidských zdrojů v těchto oblastech;

25. zdůrazňuje význam MSP a jejich podíl na vytváření pracovních míst a vítá opatření, jako 
je snižování byrokracie, umožňující zakládání nových podniků; zdůrazňuje, že EIB by 
mohla hrát důležitou úlohu, zejména při podpoře programů, jako je JASMINE
a JEREMIE, které mohou udržitelným způsobem reagovat na potřeby MSP; zdůrazňuje, 
že je zapotřebí poskytovat podporu MSP, a to nikoli pouze při hledání lidí se správnými 
dovednostmi, ale také při zvyšování jejich kvalifikace; konstatuje, že v souvislosti
s plánem činnosti směrem k Evropě účinněji využívající zdroje potřebují MSP podporu
v tom, aby zvýšily své kompetence v oblasti udržitelného rozvoje a v oblasti výzkumu
a inovací;

26. je toho názoru, že MSP mohou sehrávat a hrají velmi důležitou úlohu při odborné 
přípravě, a to jak ve vysoce specializovaných, inovativních odvětvích, tak v odvětvích, 
která vyžadují pro nejrůznější služby manuální dovednosti; bere na vědomí, že je proto 
zapotřebí, aby MSP úzce spolupracovaly se vzdělávacími zařízeními; zastává názor, že by 
se mělo zvážit i usnadnění finanční pomoci pro stáže a praktickou odbornou přípravu
v odvětví MSP;

27. zdůrazňuje důležitost volně dostupného a inteligentně regulovaného internetu pro nové 
podnikatele a ty, kdo vytvářejí pracovní místa; má za to, že důvěra uživatelů internetu
v systém a jejich přesvědčení, že jeho celistvost nebude narušena, jsou rozhodující 
pro nové obchodní modely se zapojením internetu;

28. poukazuje na to, že Evropská unie nemá dostatek inovativních firem náročných 
na výzkum a vývoj a že značné nedostatky, pokud jde o inovační a digitální dovednosti, 
znamenají, že malé a střední podniky nemohou využívat inovativní a inteligentní 
obchodní modely a nové technologie;
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29. zdůrazňuje, že současné trendy v oblasti trhu práce ve všech členských státech jsou 
ovlivňovány strukturálními problémy v dané zemi a že iniciativy na evropské úrovni by 
proto měly zohlednit charakteristiky jednotlivých států;

30. vyzývá Komisi, aby uplatňovala zásadu „Think small first“ (mysli nejdříve v malém)
a při přípravě právních předpisů v oblasti zaměstnanosti přihlížela k potřebám MSP;

31. tváří v tvář rostoucí nezaměstnanosti vyzývá členské státy, aby zvýšily počet zaměstnanců 
ve svých pracovních úřadech, aby bylo možné věnovat se zvyšujícímu se počtu uchazečů
o práci; věří, že veřejné pracovní úřady mohou sehrávat významnější úlohu jako 
poskytovatelé dlouhodobých služeb a nabízet možnosti hodnocení dovedností, stanovovat 
profily a nabízet školení, individuální profesní poradenství a konzultační služby klientům 
(z řad pracovníků i zaměstnavatelů); 

32. vyzývá Komisi, aby podle článku 152 Smlouvy o fungování Evropské unie zintenzivnila 
podporu úloze sociálních partnerů v každém z průmyslových odvětví v celé Evropě
a zároveň respektovala jejich samostatnost;

33. domnívá se, že by se na Agendu pro nové dovednosti a pracovní místa mělo nahlížet ve 
spojitosti s rámcovým programem EU pro výzkum a že součinnosti mezi nimi by mohly 
vytvářet růst a zaměstnanost;

34. podporuje v souladu s článkem 155 Smlouvy o fungování Evropské unie dialog mezi 
sociálními partnery a vybízí je, aby navázali smluvní vztahy, včetně dohod; doporučuje, 
aby při plnění dohod na evropské úrovni sociální partneři v každém jednotlivém 
průmyslovém odvětví využívali pro věci, na něž se vztahuje článek 153 SFEU, postup 
stanovený v čl. 155 odst. 2 SFEU;

35. zdůrazňuje důležitost partnerství na regionální a místní úrovni, v jehož rámci spolupracují 
poskytovatelé veřejných služeb, poskytovatelé vzdělávání a poskytovatelé odborné 
přípravy s cílem snížit na regionální a místní úrovni nezaměstnanost.
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