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NÁVRHY

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku vyzýva Výbor pre priemysel, výskum 
a energetiku, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. víta program pre nové zručnosti a nové pracovné miesta ako súčasť stratégie 2020 a je si 
vedomý toho, že Európa potrebuje konkrétne ciele a opatrenia, aby mohla plniť spoločné 
ciele v súvislosti s vytváraním pracovných miest a podporou udržateľného a inkluzívneho 
rastu, ktoré možno dosiahnuť iba prostredníctvom koordinovanej činnosti medzi 
členskými štátmi;

2. víta, že Komisia uznala potrebu podporovať podnikanie a samostatnú zárobkovú činnosť; 
zastáva názor, že vytvorenie vhodného prostredia a stimulov na vytváranie a udržiavanie 
podnikov je zásadné, no nepostačuje na rozvoj európskeho hospodárstva; zdôrazňuje 
preto, že je potrebná náležitá odborná príprava v oblasti podnikateľských zručností, a to 
tak na úrovni stredoškolského, ako aj vysokoškolského vzdelávania, aby sa zabezpečilo, 
že Európa nebude zaostávať za ostatnými aktérmi; zdôrazňuje úlohu Európskeho 
technologického inštitútu pri podpore vytvárania a rozvoja podnikov prostredníctvom 
výskumu zameraného na inovácie a silného dôrazu na podnikanie;

3. víta, že pre Komisiu je prvoradé poskytnúť flexiistote nový impulz prostredníctvom 
posilnenia jej štyroch zložiek: pružných a spoľahlivých zmluvných dohôd, aktívnych 
politík trhu práce, celoživotného vzdelávania a odbornej prípravy, ako aj moderných 
systémov sociálneho zabezpečenia;

4. vyzýva členské štáty a v odôvodnených prípadoch aj regióny, aby zriadili centrum na 
monitorovanie zamestnanosti zamerané na budúce potreby s cieľom predvídať ich 
a poskytovať kvalifikácie, ktoré maximálne zvýšia pravdepodobnosť nájdenia 
zamestnania, a to najmä pre mladých ľudí;

5. opakuje, že piatimi hlavnými cieľmi Únie sú: podpora zamestnanosti, zlepšenie 
podmienok na inovácie, výskum a vývoj, plnenie cieľov týkajúcich sa zmeny klímy 
a energetiky, zvýšenie úrovne vzdelania a podpora sociálneho začlenenia;

6. zdôrazňuje, že politika zamestnanosti patrí do právomoci členských štátov a že pracovné 
trhy sa štrukturálne odlišujú;

7. zdôrazňuje, že by sa malo venovať viac pozornosti podpore podnikateľského zmýšľania 
medzi študentmi a výskumnými pracovníkmi, sprístupňovaniu nových finančných 
nástrojov začínajúcim a rýchlorastúcim podnikom a podpore zavádzania úspešných 
technológií na trhu EÚ;

8. vyzýva európske výbory pre sociálny dialóg, aby napomohli lepšie prispôsobovanie 
existujúcej odbornej prípravy súčasnému a budúcemu dopytu prostredníctvom plánu, 
v ktorom budú stanovené jasné ciele a ukazovatele v oblasti monitorovania pokroku;

9. upozorňuje na zistenie Komisie, že nové technológie a vývoj v oblasti organizácie práce 
pravdepodobne spôsobia značný nárast počtu pracovných miest na oboch koncoch 



PE464.793v01-00 4/7 AD\875896SK.doc

SK

pracovného spektra;

10. vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že členské štáty v čase krízy znížili rozpočty na 
vzdelávanie a odbornú prípravu, a naliehavo žiada Komisiu a členské štáty, aby vo väčšej 
miere investovali do systémov vzdelávania a odbornej prípravy;

11. upozorňuje na nedostatočný pokrok pri znižovaní počtu ľudí, ktorí napriek tomu, že sú 
zamestnaní, žijú pod hranicou chudoby; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby podporovali 
kvalitné pracovné miesta, ktoré sú dobre platené a ponúkajú bezpečné a zdravé pracovné 
podmienky; 

12. poukazuje na význam návrhov týkajúcich sa komplexného celoživotného vzdelávania a na 
dôraz, ktorý treba klásť na integráciu schopností v oblasti IKT a digitálnej gramotnosti do 
základných politík v oblasti celoživotného učenia a vzdelávania, aby sa prekonal závažný 
nedostatok kvalifikovaného personálu, ako sú odborníci a výskumní pracovníci v oblasti 
IKT, ktorý by mohol ohroziť budúcu hospodársku konkurencieschopnosť EÚ;

13. zdôrazňuje potrebu zapojenia zamestnávateľov do procesu riadenia vzdelávacích inštitúcií 
a do prípravy študijných kurzov, metód výučby, učňovského vzdelávania, hodnotenia 
a kvalifikácie; zdôrazňuje význam stimulov pre zamestnávateľov, ktorí 
nízkokvalifikovaným alebo nekvalifikovaným pracovníkom poskytujú odbornú prípravu, 
a tým aj príležitosti získať praktické skúsenosti priamo na pracovisku;

14. poukazuje na skutočnosť, ktorú uznáva aj Komisia, že sú potrebné značné investície do 
ekologických zručností s cieľom zabezpečiť, aby Európa do roku 2020 splnila svoje ciele
týkajúce sa pracovníkov na ekologických pracovných miestach a aby jej hospodársky 
systém mohol fungovať udržateľnejším spôsobom, čím si udrží konkurencieschopnosť aj 
v budúcnosti;

15. zdôrazňuje potrebu vzdelávania zameraného na inovácie; zdôrazňuje, že na uspokojenie 
budúcich potrieb by sme mali podporovať neschematické a abstraktné myslenie, ako aj 
technické vzdelávanie;

16. zdôrazňuje, že by sa malo vyvinúť úsilie o dosiahnutie toho, aby si všetky deti už od 
raného veku rozvíjali základné zručnosti v oblasti informačných technológií, a preto je 
potrebné začleniť informačné technológie do vzdelávania na základných školách, a že 
všetci obyvatelia Európy by mali mať lacný a jednoduchý prístup k internetu;

17. vyzýva Komisiu, aby podporovala tzv. znalostné aliancie s cieľom vytvoriť nové 
programy odbornej prípravy, ktoré vyriešia nedostatky v zručnostiach v oblasti inovácií 
a splnia potreby pracovného trhu;

18. konštatuje, že na dosiahnutie cieľov stratégie EÚ 2020 musí byť odozva členských štátov 
na požiadavky priemyselných odvetví z hľadiska potrebnej pracovnej sily flexibilnejšia;

19. domnieva sa, že v súvislosti so stratégiou predlžovania aktívneho života sa neposkytuje 
dostatočná pomoc starším osobám pri získavaní zručností v oblasti informačných 
technológií, a naliehavo žiada Komisiu a členské štáty, aby pre túto skupinu vytvorili 
rozsiahle vzdelávacie programy;
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20. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby posilnili poskytovanie odborného vzdelávania 
a odbornej prípravy v celej Európe s cieľom pomôcť zaistiť nové zručnosti potrebné na 
pracovnom trhu;

21. konštatuje, že mobilita pracovnej sily medzi krajinami EÚ je naďalej nízka, a vyzýva 
Komisiu, aby zvážila zavedenie celoeurópskej služby, ktorá by sa zameriavala na 
obsadzovanie voľných pracovných miest v celej Európe kvalifikovanými pracovníkmi 
a podporovala tak pracovný trh s európskou pridanou hodnotou; v tejto súvislosti 
naliehavo žiada členské štáty, aby odstránili prekážky voľného pohybu pracovníkov, 
a požaduje, aby sa v plnej miere uskutočňovali projekty v oblasti jednotného trhu na rok 
2012, ktoré navrhla Komisia; zdôrazňuje význam rozsiahlejšej stratégie, ktorá by 
kombinovala vytváranie pracovných miest, uspokojovanie nových a vznikajúcich potrieb 
na európskom pracovnom trhu a odstraňovanie pracovných obmedzení v EÚ, ako aj 
ostatných prekážok na vnútornom trhu EÚ;

22. podporuje návrh Komisie na vytvorenie európskych sektorových rád pre zamestnanosť 
a zručnosti, ktoré by zhromažďovali informácie z členských štátov a regiónov 
a napomohli koordináciu úsilia všetkých príslušných strán;

23. zdôrazňuje potrebu ďalšieho zosúlaďovania zručností s požiadavkami pracovného trhu; 
víta iniciatívu Komisie v tejto oblasti;

24. vzhľadom na odhad, že v roku 2015 sa nedostatok odborníkov v oblasti informačných 
technológií zvýši na 384 000 až 700 000 pracovných miest, pričom predpokladaný deficit 
v oblasti zdravotníctva je približne milión odborníkov a deficit v oblasti výskumu je ďalší 
milión, vyzýva Komisiu a členské štáty, aby prijali opatrenia na zabezpečenie 
nevyhnutného počtu kvalifikovaných pracovníkov v týchto oblastiach;

25. zdôrazňuje význam MSP a ich prínos k vytváraniu pracovných miest, a víta opatrenia, ako 
je znižovanie byrokracie, ktoré umožňujú zakladanie nových podnikov; zdôrazňuje, že 
EIB by mohla zohrávať dôležitú úlohu, a to najmä pri podpore programov, ako sú 
JASMINE a JEREMIE, ktoré môžu udržateľným spôsobom reagovať na potreby MSP;
zdôrazňuje potrebu poskytovať podporu MSP nielen pri hľadaní pracovníkov s náležitými 
zručnosťami, ale aj pri zdokonaľovaní ich zručností; v rámci plánu prechodu k Európe, 
ktorá efektívne využíva zdroje, potrebujú MSP podporu pri zlepšovaní svojich schopností 
v oblasti trvalo udržateľného rozvoja, výskumu a inovácií;

26. domnieva sa, že MSP môžu zohrávať a aj zohrávajú veľmi dôležitú úlohu, pokiaľ ide 
o odbornú prípravu vo vysokošpecializovaných inovatívnych sektoroch, ako aj 
v oblastiach, ktoré vyžadujú základné manuálne zručnosti potrebné pri mnohých službách; 
konštatuje, že preto je potrebná úzka spolupráca medzi MSP a vzdelávacími zariadeniami; 
zastáva názor, že takisto by sa malo zvážiť uľahčenie prístupu k finančnej pomoci na stáže 
a praktickú odbornú prípravu v sektore MSP;

27. zdôrazňuje význam voľne dostupného a inteligentne regulovaného internetu pre nových 
podnikateľov a tvorcov nových pracovných miest; domnieva sa, že pre nové internetové 
podnikateľské modely je kľúčová dôvera používateľov internetu k tomuto systému a ich 
viera, že jeho integrita nebude narušená;
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28. poukazuje na to, že Európska únia nemá dostatok výrazne inovačných spoločností 
zameraných na výskum a vývoj a že tento vážny nedostatok inovačných zručností 
a digitálnej gramotnosti znamená, že MSP nedokážu uplatňovať inovačné inteligentné 
podnikateľské modely a nové technológie;

29. zdôrazňuje, že súčasné trendy na pracovnom trhu v ktoromkoľvek členskom štáte sú 
ovplyvnené štrukturálnymi problémami v danej krajine, a preto by iniciatívy na európskej 
úrovni mali zohľadňovať vnútroštátne špecifiká;

30. vyzýva Komisiu, aby pri vypracúvaní pracovnoprávnych predpisov dodržiavala zásadu 
„najskôr myslieť v malom“ a zohľadňovala potreby MSP;

31. s ohľadom na zvyšujúcu sa nezamestnanosť vyzýva členské štáty, aby zvýšili počet 
zamestnancov úradov práce s cieľom zvládnuť rastúci počet uchádzačov o prácu; 
domnieva sa, že verejné úrady práce môžu zohrávať väčšiu úlohu ako celoživotní 
poskytovatelia služieb celoživotného vzdelávania, ktorí majú prostriedky na posudzovanie 
zručností, vytváranie profilov a poskytovanie odbornej prípravy, individuálneho 
profesijného poradenstva a konzultačné služby pre klientov (pracovníkov aj 
zamestnávateľov); 

32. podľa článku 152 Zmluvy o fungovaní Európskej únie vyzýva Komisiu, aby zvýšila 
podporu úlohy manažmentu a pracovnej sily v každom priemyselnom odvetví v Európe, 
ale súčasne rešpektovala ich nezávislosť;

33. domnieva sa, že program pre nové zručnosti a nové pracovné miesta by sa mal vnímať 
spoločne s rámcovým programom EÚ v oblasti výskumu a že súčinnosť týchto dvoch 
programov by mohla podporiť rast a tvorbu pracovných miest;

34. podľa článku 155 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) podporuje sociálny dialóg 
a sociálnych partnerov povzbudzuje k tomu, aby nadväzovali zmluvné vzťahy vrátane 
dohôd; odporúča, aby pri vykonávaní zmlúv uzavretých na európskej úrovni vedenie 
a pracovníci v priemyselných odvetviach využívali v otázkach, na ktoré sa vzťahuje 
článok 153 ZFEÚ, postup ustanovený v článku 155 ods. 2 ZFEÚ;

35. zdôrazňuje význam partnerstiev na regionálnej a miestnej úrovni, ktoré spájajú verejné 
služby, poskytovateľov vzdelávania a odbornej prípravy a zamestnávateľov, a to 
z hľadiska znižovania nezamestnanosti na regionálnej a miestnej úrovni;
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