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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. 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. 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;

3. 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 by pracovný trh s európskou pridanou hodnotou; v tejto súvislosti 
požaduje, aby sa v plnej miere uskutočňovali projekty v oblasti jednotného trhu na rok 
2012, ktoré navrhla Komisia;

4. 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;

5. uznáva, že navrhované zníženie nemzdových nákladov práce napomôže vytvorenie 
pracovných miest, ale poznamenáva, že straty príjmov, ktoré v dôsledku tohto opatrenia 
zaznamenajú sociálne poisťovne, by mali byť financované prostredníctvom nových 
finančných metód navrhovaných Európskou komisiou tak, aby bol dosah na 
konkurencieschopnosť priemyslu čo najmenší.


