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BENDRIEJI ES PRAMONĖS POLITIKOS PRINCIPAI

ES pramonės politika siekiama didinti Europos pramonės konkurencingumą, kad
ji išliktų tvaraus augimo ir užimtumo Europoje varomąja jėga. Pereinant prie
skaitmeninių technologijų ir prie anglies dioksido neišskiriančios ekonomikos buvo
priimtos įvairios strategijos, kuriomis siekiama užtikrinti geresnes pagrindines
sąlygas ES pramonei. COVID-19 pandemijos poveikis ir karas Ukrainoje paskatino
naujus svarstymus apie ekonomikos gaivinimą, atkūrimą ir atsparumo didinimą.

TEISINIS PAGRINDAS

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 173 straipsnis.

TIKSLAI

Pramonės politika yra horizontalaus pobūdžio ir ja siekiama užtikrinti pramonės
konkurencingumui palankias pagrindines sąlygas. Ji taip pat puikiai integruota į
daugelį kitų ES politikos sričių, susijusių su prekyba, vidaus rinka, moksliniais
tyrimais ir inovacijomis, užimtumu, aplinkosauga, gynyba ir visuomenės sveikata.
ES pramonės politika konkrečiai siekiama: 1) „spartinti pramonės prisitaikymą prie
struktūrinių pokyčių“; 2) „skatinti palankios aplinkos, įmonių, ypač mažųjų ir vidutinių,
iniciatyvai ir plėtrai visoje Sąjungoje kūrimą“; 3) „skatinti aplinkos, palankios įmonėms
bendradarbiauti, kūrimą“; ir 4) „siekti geriau panaudoti inovacijų, mokslinių tyrimų ir
technologijų plėtros politikos sukuriamą pramonės potencialą“ (SESV 173 straipsnis).

LAIMĖJIMAI

A. Įžanga
Šiomis ES pramonės politikos priemonėmis, kurios taip pat yra ir jos verslo politikos
priemonės, siekiama sukurti bendras sąlygas, kuriomis verslininkai ir įmonės gali imtis
iniciatyvos ir išnaudoti savo idėjas bei galimybes. Vis dėlto vykdant pramonės politiką
reikėtų atsižvelgti į konkrečias atskirų sektorių reikmes ir ypatumus. Metinėse Europos
konkurencingumo ataskaitose apskritai nagrinėjami Europos ekonomikos, visų pirma
Europos pramonės, pranašumai ir trūkumai, ir šios ataskaitos gali skatinti parengti
tarpsektorines ar sektorines politikos iniciatyvas.
B. Integruotos pramonės politikos formavimas
Devintajame ir dešimtajame praėjusio amžiaus dešimtmetyje ES institucijos daugiausia
dėmesio skyrė bendrosios rinkos kūrimui, tačiau dėl ekonominės ir pinigų sąjungos
kūrimo ir ES plėtros dėmesys nukrypo į pramonės politiką. 2005 m. spalio mėn. pirmą
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kartą Komisijos komunikate „Bendrijos Lisabonos programos įgyvendinimas. Politikos
nuostatos ES gamybai stiprinti siekiant labiau integruoto požiūrio į pramonės politiką“
(COM(2005)0474) pateikiamas integruotas požiūris į pramonės politiką, pagrįstas
konkrečia tarpsektorinių ir sektorinių iniciatyvų darbo programa.
Komisijos komunikate „Tvaraus vartojimo bei gamybos ir tvarios pramonės politikos
veiksmų planas“ (COM(2008) 0397) buvo siekiama pateikti integruotą priemonių
paketą, skirtą tvaresniam vartojimui ir gamybai skatinti, kartu didinant Europos
ekonomikos konkurencingumą.
Spręsdama uždavinius, kylančius siekiant išsaugoti tvarų neenergetinių žaliavų tiekimą
ES ekonomikai, Komisija pradėjo vykdyti „Žaliavų iniciatyvą“ (COM(2008)0699). Ja
buvo siekiama užtikrinti vienodas galimybes gauti išteklių trečiosiose valstybėse
ir geresnes pagrindines žaliavų gavybos ES sąlygas ir sumažinti pirminių žaliavų
naudojimą didinant išteklių naudojimo veiksmingumą ir skatinant atliekų perdirbimą.
Komunikate „Pasirenkime ateičiai. Bendrosios didelio poveikio technologijų strategijos
plėtotė ES“ (COM(2009)0512) Komisija nurodė, kad ES, remdamasi dabartine politikos
sistema, skatins diegti bazines didelio poveikio technologijas, ir siūlė įsteigti aukšto
lygio ekspertų grupę, kuri būtų atsakinga už bendros ilgalaikės strategijos rengimą.
C. Nuo strategijos „Europa 2020“ prie Naujos pramonės strategijos
2010 m. kovo mėn. Lisabonos strategiją pakeitė strategija „Europa 2020“ („2020 m.
Europa. Pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo strategija“ (COM(2010)2020)).
Naujojoje strategijoje pateikiamos septynios pavyzdinės iniciatyvos, iš kurių keturios
yra ypač svarbios siekiant didinti ES pramonės konkurencingumą: „Inovacijų
sąjunga“ (COM(2010)0546), „Europos skaitmeninė darbotvarkė“ (COM(2010)0245),
„Globalizacijos eros pramonės politika“ (COM(2010)0614) ir „Nauji gebėjimai
naujoms darbo vietoms“ (COM(2008)0868). 2011 m. priimtame Komisijos komunikate
„Pramonės politika. Konkurencingumo gerinimas“ (COM(2011)0642) raginama vykdyti
reikšmingas struktūrines reformas ir nuoseklią bei suderintą politiką, siekiant didinti ES
ekonomikos ir pramonės konkurencingumą ir skatinti ilgalaikį tvarų augimą.
2012 m. Komisija paskelbė komunikatą „Stipresnė Europos pramonė ekonomikos
augimui ir atsigavimui skatinti“ (COM(2012)0582), juo buvo siekiama remti investicijas
į inovacijas, didžiausią dėmesį skiriant šešioms prioritetinėms sritims, turinčioms
didelį potencialą (pažangiosioms netaršios gamybos technologijoms, bazinėms didelio
poveikio technologijoms, biožaliaviniams produktams, tvariai pramonės ir statybos
politikai ir žaliavoms, netaršioms transporto priemonėms ir laivams; išmaniesiems
tinklams).
2014 m. Komisija paskelbė komunikatą „Dėl Europos pramonės atgimimo“
(COM(2014)0014). Šiame komunikate daugiausia dėmesio skirta pramonės
nuosmukio stabdymui ir siekiui iki 2020 m. 20 proc. padidinti gamybos pramonės indėlį
į BVP. Šios srities politika buvo papildyta 2016 m. komunikatu „Europos pramonės
skaitmeninimas. Naudojimasis visais bendrosios skaitmeninės rinkos privalumais“
(COM(2016)0180). Jame daugiausia dėmesio skirta skaitmeninei transformacijai ir
susijusių uždavinių, kaip antai finansavimo, IRT standartizacijos, didžiųjų duomenų ir
įgūdžių, sprendimui. Be to, 2016 m. pradėta vykdyti pradedančiųjų ir veiklą plečiančių
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įmonių iniciatyva (COM(2016)0733) buvo siekiama gausiam Europos novatoriškų
verslininkų būriui sudaryti visas galimybes kurti pasaulyje pirmaujančias bendroves.
2019 m. Komisijos komunikate „Europos žaliasis kursas“ (COM(2019)0640), kurio
tikslas buvo mobilizuoti pramonę netaršiai ir žiedinei ekonomikai, nustatytos plačios
apimties pagrindinių veiksmų gairės apėmė IRT, plieno, cemento, tekstilės ir
cheminių medžiagų sektorius. 2020 m. sausio mėn. paskelbtame komunikate dėl
pradinės metinės darbo programos (COM(2020)0037) Komisija pabrėžė, kad ES, kaip
skaitmeninės lyderės, poziciją sustiprins Europos duomenų strategija ir Baltoji knyga
dėl dirbtinio intelekto. 2020 m. kovo mėn. Komisija pristatė komunikatą „Nauja Europos
pramonės strategija“ (COM(2020)0102). Jos tikslas – padėti Europos pramonei
vadovauti dvejopai pertvarkai siekiant neutralaus poveikio klimatui ir skaitmeninės
lyderystės ir stiprinti Europos konkurencingumą bei strateginį savarankiškumą.
Tačiau šios strategijos įgyvendinimo pradžia sutapo su COVID-19 pandemijos pradžia.
Ji buvo pradėta įgyvendinti anksčiau nei buvo parengta priemonė „NextGenerationEU“.
Todėl strategijos autoriai negalėjo atsižvelgti į pandemijos poveikį ES pramonei.
Reaguodamas į COVID-19 pandemijos padarinius pramonės tiekimo grandinėms ir
ES konkurencingumui, Parlamentas 2020 m. balandžio 17 d. priėmė rezoliuciją dėl
suderintų ES veiksmų kovojant su COVID-19 pandemija ir jos padariniais[1]. 2020 m.
lapkričio 25 d. EP nariai paragino Komisiją pateikti persvarstytą pramonės strategiją.
Todėl 2021 m. gegužės mėn. Komisija pateikė atnaujintą Europos pramonės strategiją
COM(2021)0350, kurioje daugiausia dėmesio skirta ES bendrosios rinkos atsparumui,
ES priklausomybės pagrindinėse strateginėse srityse problemai bei mažųjų ir vidutinių
įmonių (MVĮ) ir startuolių paramai, taip pat žaliosios ir skaitmeninės pertvarkos
spartinimui. Jau 2020 m. rugsėjo mėn. Komisija priėmė Svarbiausiųjų žaliavų
veiksmų planą, į kurį buvo įtrauktas perspektyvinis tyrimas „Svarbiausiosios žaliavos
strateginėms technologijoms ir sektoriams ES iki 2030 m. ir 2050 m.“.
2021 m. vasario mėn. Komisija pateikė Civilinės, gynybos ir kosmoso pramonės
sinergijos veiksmų planą (COM(2021)0070), kuriuo siekiama toliau didinti Europos
technologinį pranašumą ir remti jos pramoninę bazę. Plano tikslas – sustiprinti Europos
inovacijas išnaudojant perversminį potencialą, atsirandantį dėl gynybos, kosmoso ir
civilinių reikmių sąsajos, pvz., debesijos, procesorių, kibernetinės veiklos, kvantinių
technologijų ir dirbtinio intelekto srityse.
D. ES paramos programos
ES pramonės politika šiuo metu įgyvendinama rengiant labai įvairias sritis apimančią
politiką ir taikant įvairias programas ir iniciatyvas. Iniciatyvos, kurioms finansuoti
numatyti biudžeto ištekliai, apima: sanglaudos politiką, programą „Horizontas 2020“,
Europos infrastruktūros tinklų priemonę ir ES įmonių konkurencingumo ir mažųjų
bei vidutinių įmonių programą (COSME). Be to, Investicijų plano Europai ir Europos
strateginių investicijų fondo (ESIF) tikslas buvo iki 2020 m. sutelkti ne mažiau kaip
500 mlrd. EUR privačiojo ir viešojo sektorių investicijų. Visoms šioms programoms ir
iniciatyvoms būdingi du prioritetai – MVĮ ir inovacijos.

[1]OL C 316, 2021 8 6, p. 2.
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EUROPOS PARLAMENTO VAIDMUO

Mastrichto sutartimi padarytais EB sutarties pakeitimais pirmą kartą buvo sprendžiami
pramonės politikos klausimai. To pasiekta, be kita ko, Parlamentui pasiūlius iniciatyvas,
padėjusias skatinti plieno sektoriaus reorganizaciją, ir paraginus vykdyti dinamiškesnę
pramonės politiką. Nuo to laiko Europos Parlamentas priėmė daug įvairių rezoliucijų,
siekdamas dar labiau sustiprinti ES pramonės politiką. Toliau nurodomos kelios
naujausios rezoliucijos:
— 2011 m. kovo 9 d. rezoliucijoje dėl globalizacijos erai pritaikytos pramonės

politikos[2] pabrėžiama išsamesnės Europos pramonės iki 2020 m. vizijos
svarba, nes manoma, kad, siekiant pritraukti investicijas, labai svarbus
ilgalaikis reglamentavimo nuspėjamumas ir stabilumas. Šioje rezoliucijoje
Parlamentas ypač ragino Komisiją ypatingą dėmesį skirti pramonės atsigavimui,
konkurencingumui ir tvarumui ir parengti plataus užmojo, ekonomiškai veiksmingą
ir ekologišką ES pramonės strategiją;

— 2011 m. spalio 26 d. rezoliucijoje dėl naujų įgūdžių ir darbo vietų darbotvarkės[3]

pabrėžiama, kad svarbu plėtoti glaudesnį mokslinių tyrimų institutų ir pramonės
bendradarbiavimą ir skatinti bei remti pramonės įmonių investicijas į mokslinius
tyrimus ir technologinę plėtrą;

— 2012 m. sausio 12 d. rezoliucijoje dėl piliečiams naudingos Europos Sąjungos
kosmoso strategijos[4] pabrėžiama mokslinių tyrimų ir inovacijų strategijos svarba
kosmoso politikos srityje, nes tai padėtų užtikrinti technologinę pažangą, pramonės
vystymąsi ir Sąjungos konkurencingumą bei sukurtų naujas darbo vietas ES;

— 2014 m. sausio 15 d. EP rezoliucijoje dėl Europos reindustrializacijos siekiant
skatinti konkurencingumą ir tvarumą[5] įvertinama Europos pramonės padėtis ir
siūlomos skirtingos priemonės esamoms problemoms spręsti. Šioje rezoliucijoje
pritariama strategijai „Pramonės renesansas kuriant tvarią Europą“ (angl. RISE),
kuria siekiama tęsti inovacijas ir vykdyti naują pramoninę revoliuciją;

— 2014 m. vasario 4 d. rezoliucijoje dėl Europos plieno pramonės konkurencingumo
ir tvarumo veiksmų plano[6] pabrėžiama plieno pramonės svarba pramoninėse
vertės grandinėse, pvz., automobilių gamybos ir statybos sektoriuose, taip pat
mechanikos ir elektrotechnikos pramonėje;

— 2016 m. birželio 9 d. rezoliucijoje raginama išlaikyti Europos geležinkelio tiekimo
pramonės konkurencingumą ir pirmaujančią poziciją pasaulio mastu[7];

— 2017 m. rugsėjo 12 d. rezoliucija dėl Europos kosmoso strategijos[8];

[2]OL C 199 E, 2012 7 7, p. 131.
[3]OL C 131 E, 2013 5 8, p. 87.
[4]OL C 227 E, 2013 8 6, p. 16
[5]OL C 482, 2016 12 23, p. 89.
[6]OL C 93, 2017 3 24, p. 59.
[7]OL C 86, 2018 3 24, p. 140.
[8]OL C 337, 2018 9 20, p. 11.
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— 2019 m. vasario 12 d. rezoliucija dėl visapusiškos Europos pramonės politikos
dirbtinio intelekto ir robotikos srityje[9];

— 2020 m. balandžio 17 d. rezoliucija dėl suderintų ES veiksmų kovojant su
COVID-19 pandemija ir jos padariniais[10];

— 2020 m. birželio 18 d. sprendimas dėl Specialiojo komiteto dirbtinio intelekto
skaitmeniniame amžiuje klausimais sudarymo ir jo įgaliojimų, narių skaičiaus ir
įgaliojimų laiko nustatymo[11];

— 2020 m. lapkričio 25 d. rezoliucija dėl naujos Europos pramonės strategijos[12];

— 2022 m. rugsėjo 15 d. rezoliucija „Atnaujintos Naujos Europos pramonės
strategijos įgyvendinimas: išlaidų suderinimas su politika“[13].

Kristi Polluveer
09/2022

[9]OL C 449, 2020 12 23, p. 37.
[10]OL C 316, 2021 8 6, p. 2.
[11]OL C 362, 2021 9 8, p. 189.
[12]OL C 425, 2021 10 20, p. 43.
[13]Priimti tekstai, P9_TA(2022)0329.
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