
PA\810457CS.doc PE440.014v01-00

CS Jednotná v rozmanitosti CS

EVROPSKÝ PARLAMENT 2009 - 2014

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

2010/2010(INI)

12. 4. 2010

NÁVRH STANOVISKA
Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku

pro Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

k rozvíjení potenciálu k tvorbě pracovních příležitostí v novém udržitelném 
hospodářství 
(2010/2010(INI))

Navrhovatel: Ilda Figueiredo



PE440.014v01-00 2/3 PA\810457CS.doc

CS

PA_NonLeg



PA\810457CS.doc 3/3 PE440.014v01-00

CS

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. věří, že nové udržitelné hospodářství v EU musí zajistit vyvážený hospodářský a sociální 
rozvoj, který zohledňuje specifika jednotlivých členských států, míru rozvinutosti jejich 
průmyslových odvětví, nashromážděné znalosti a potřebu zabezpečit pracovní místa 
zaručující práva zaměstnanců a ochranu životního prostředí; 

2. 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;

3. je přesvědčen, že je zásadní zajistit nový rámec Společenství s vhodným a dostačujícím 
rozpočtem na podporu výzkumu ve veřejném sektoru a uveřejnění jeho výsledků 
přístupnou a nebyrokratickou formou s cílem podpořit inovace mikropodniků a MSP na 
poli energetické účinnosti, využívání alternativních zdrojů energie a výrobních postupů, 
recyklace a lepšího využívání zdrojů v kontextu vytváření pracovních míst zaručujících 
práva zaměstnanců;

4. trvá na nutnosti věnovat zvláštní pozornost pracovníkům a regionům postiženým 
deindustrializací (v důsledku vyšší koncentrace průmyslových odvětví v krizi nebo kvůli 
odchodu nadnárodních společností) a zavést podpůrné mechanismy a integrované zásahy 
zaměřené na rozvoj a inovace, které povedou k vytváření pracovních míst zaručujících 
práva zaměstnanců a snižování sociální nerovnosti i regionálních asymetrií;

5. zdůrazňuje, že volba upřednostňující energetickou účinnost může pomoci posílit 
průmyslovou diverzifikaci a vytvořit pracovní místa zaručující práva zaměstnanců ve 
velkém rozsahu;  

6. soudí, že změny výrobních postupů v rámci podniků nebo sektorů by měly být 
doprovázeny školením a celoživotním vzděláváním pracovníků, což rovněž povede 
k vytvoření nových pracovních míst;

7. trvá na zásadní roli veřejného sektoru v procesu vytváření pracovních míst zaručujících 
práva zaměstnanců., především pak v oblasti energetiky, výstavby infrastruktury 
a vybavení, dopravy a komunikací.


