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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. poukazuje na význam návrhů týkajících se komplexního celoživotního učení 
a na pozornost, kterou je třeba věnovat 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;

3. 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 vyzývá k plnému provádění projektů 
jednotného trhu na rok 2012, které navrhla Komise;

4. 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;

5. uznává, že navrhované snížení nemzdových nákladů práce napomůže vytváření 
pracovních míst, ale poznamenává, že ztráty příjmu, které v důsledku tohoto kroku 
zaznamenají sociální pojišťovny, by měly být financovány za pomoci nových metod 
navržených Evropskou komisí tak, aby dopad na konkurenceschopnost průmyslu byl co
nejmenší.  


