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NÁVRHY

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

1. je presvedčený, že nové udržateľné hospodárstvo EÚ musí zabezpečiť vyvážený 
hospodársky a sociálny rozvoj pri zohľadnení osobitostí jednotlivých členských štátov, 
miery rozvinutosti ich priemyselných odvetví, nazhromaždených znalostí ako aj potreby 
zaručiť pracovné miesta zaručujúce práva zamestnancov a ochranu životného prostredia;

2. zdôrazňuje, že potreba rozvíjať potenciál pre kvalitné pracovné miesta, ktorý sa ponúka 
v rámci nového udržateľného hospodárstva znamená, že inovácie sa musia zamerať 
na nájdenie riešení hlavných problémov, ktorým spoločnosť čelí, vrátane nezamestnanosti 
a chudoby, zmeny klímy, starnutia obyvateľstva a nedostatku zdrojov;

3. je presvedčený, že je veľmi dôležité zabezpečiť nový rámec Spoločenstva s vhodným 
a dostačujúcim rozpočtom na podporu výskumu verejného sektora ako aj zverejnenie 
výsledkov tohto výskumu dostupným a nebyrokratickým spôsobom s cieľom podporiť 
inovácie mikropodnikov a MSP v oblastiach energetickej účinnosti, využitia nových 
energetických zdrojov a výrobných postupov, recyklácie a lepšieho využívania zdrojov 
v kontexte vytvárania pracovných miest zaručujúcich práva zamestnancov;

4. trvá na nevyhnutnosti obzvlášť zohľadniť tých, ktorých postihlo odbúravanie priemyslu (v 
dôsledku koncentrácie priemyslových odvetví počas krízy alebo kvôli odchodu 
nadnárodných spoločností) a na zavedení podporných mechanizmov a integrovaných 
zásahov zameraných na rozvoj, ktorý sa vyznačuje inováciami a je schopný vytvárať 
pracovné miesta zaručujúce práva zamestnancov a zmenšovať sociálne nerovnosti 
a regionálne asymetrie;

5. zdôrazňuje, že voľba energetickej účinnosti môže napomôcť podporu priemyselnej 
diverzifikácie a vytvoriť pracovné miesta zaručujúce práva zamestnancov vo veľkom 
rozsahu;

6. domnieva sa, že zmeny výrobných postupov v rámci podnikov alebo sektorov by mala 
sprevádzať odborná príprava a celoživotné vzdelávanie pracovníkov, čím by sa zároveň 
vytvorili nové pracovné miesta;

7. trvá na zásadnom význame, ktorý má verejný sektor, najmä v oblasti energetiky, výstavby 
infraštruktúry a vybavenia, dopravy a komunikácií, na vytváranie pracovných miest 
zaručujúcich práva zamestnancov.


