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B8-1051/2016 

Europos Parlamento rezoliucija dėl Europos reindustrializacijos politikos poreikio 

atsižvelgiant į pastarojo meto bendrovių „Caterpillar“ ir „Alstom“ atvejus 

(2016/2891(RSP)) 

Europos Parlamentas, 

– atsižvelgdamas į pranešimą, kad bendrovė „Caterpillar“ uždaro gamyklą Belgijoje – dėl 

to bendrai bus atleista daugiau kaip 2 000 darbuotojų ir kyla grėsmė dar 4 000–7 000 

darbo vietų subrangovų įmonėse ir susijusiose regiono MVĮ – ir Pasidž Vesto gamyklą 

Niutonabyje (Šiaurės Airija) – dėl to bus panaikinta 250 darbo vietų, 

– atsižvelgdamas į pranešimą, kad bendrovė „Alstom“ nebegamins traukinių savo Belforo 

gamykloje (Prancūzija) ir daugiau kaip 400 darbo vietų perkels į kitas gamyklas, taip 

pat sumažins darbo vietų skaičių dėl restruktūrizacijos buvusioje bendrovės „Alstom“ 

gamykloje Sesto San Džiovanyje (Italija), 

– atsižvelgdamas į tai, kad nuo 2012 m. sunkios įrangos gamintojai susiduria su 

sudėtingomis rinkos sąlygomis pagrindiniuose šios pramonės regionuose, 

– atsižvelgdamas į tai, kad vis daugėja pranešimų apie daug darbo vietų sukuriančios 

veiklos perkėlimą iš Europos, ir dėl šios tendencijos vis smunkantį darbo vietų skaičių 

gamybos ir pramonės sektoriuose daugelyje Europos šalių, taip pat neigiamą poveikį 

visai ekonominei ir socialinei sistemai, 

– atsižvelgdamas į didelį nedarbą Europoje ir gamybos būdų pokyčius, 

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį, 

A. kadangi darbuotojų informavimas ir konsultavimas yra pagrindinis Europos socialinio 

modelio bruožas; 

B. kadangi 2012 m. Komisija paskelbė naują strategiją ir pažadėjo naują pramoninę 

revoliuciją, kurios tikslas iki 2020 m. 20 proc. padidinti ES BVP, palyginti su tuo metu 

buvusiais 15 proc. ir pasiekti iki ekonomikos krizės buvusį lygį; 

C. kadangi siekdamos išsaugoti ir kurti darbo vietas valstybės narės turi sudaryti tinkamas 

sąlygas ES pramonei, kuri susiduria su aršia pasauline konkurencija kai ne visi veikėjai 

laikosi tų pačių standartų ir taisyklių; 

D. kadangi pasaulio ir Europos ekonomikos augimas vis dar nedidelis ir jo nepakanka 

siekiant pagerinti statybos ir infrastruktūros pramonę, išteklių gavybos pramonę ir 

energetikos bei transporto sektorius; 

E. kadangi prognozuojama, jog 2016 m. bendrovės „Caterpillar“ pardavimai ir pelnas 

sumažės 40 proc., palyginti su 2012 m., o tai reikštų, kad per bendrovės 90 metų istoriją 

pirmą kartą ketverius metus iš eilės mažėjo pardavimai ir pelnas; 

F. kadangi didžiausios paskelbtos restruktūrizacijos sudavė sunkų smūgį jas patyrusiems 
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darbuotojams, jų šeimoms ir bendruomenėms, kuriose šios bendrovės veikė; 

1. reiškia paramą visiems susijusiems darbuotojams ir jų šeimos nariams ir apgailestauja 

dėl neigiamų padarinių, kuriuos šie uždarymai turės vietos ekonomikai; 

2. primena, kad Europa yra socialinė rinkos ekonomika, kurios pagrindinis tikslas – 

dinamiška darbo rinka, veiksminga socialinės apsaugos sistema ir tvarus ekonominis 

augimas, skirtas piliečiams; 

3. prašo tarptautinių bendrovių vertinant galimybes padidinti išlaidų veiksmingumą 

atsižvelgti į savo teisines, socialines ir moralines pareigas darbuotojams ir regionams, 

kuriose jos veikia; 

4. ragina atitinkamas valdžios institucijas užtikrinti, kad būtų visiškai laikomasi 

nacionalinių ir Europos teisės aktų, susijusių su darbuotojų informavimų ir 

konsultavimu įtraukiant visas susijusias šalis, ypač kai vykdoma restruktūrizacija; 

5. tačiau pabrėžia, kad bendrovių „Caterpillar“ ir „Alstom“ atvejai yra daug didesnės 

Europos pramonės problemos nesėkmingi pavyzdžiai; taigi mano, kad iki šiol buvo 

nepakankamai reaguojama į problemas, su kuriomis susiduria Europa; todėl pabrėžia, 

kad siekiant ES politika skatinti reindustrializaciją reikia vadovautis būtinybės 

nedelsiant spręsti nuolatines problemas principu; 

6. pabrėžia, kad bendrovės turi laikytis savo teisinių pareigų, nustatytų pagal Europos ir 

nacionalinę teisę, pirmenybę skirti darbuotojų informavimui ir konsultavimui ir 

socialinių partnerių pasiūlytoms galimybėms; 

7. primygtinai ragina bendrovės „Caterpillar“ vadovybę tinkamai atsižvelgti į alternatyvas, 

kurias darbuotojai pasiūlys pagal bendrovės „Renault“ procedūros sistemą; 

8. primena, kad bendrovės „Caterpillar“ vadovybė 2013 m. jau restruktūrizavo Gosli 

gamyklą, darbuotojų skaičių sumažindama daugiau kaip 1 600 darbuotojų ir 

reikalaudama, kad likusieji darbuotojai dėtų itin dideles pastangas užtikrindami Gosli 

gamyklos ilgalaikę veiklą; 

9. ragina valstybes nares ir Komisija sukurti konkurencingą bendrą rinką, kuri galėtų 

pritraukti ir išsaugoti privačias investicijas, išsaugotų ES vertės grandines ir kurtų darbo 

vietas; 

10. ragina teisės rengėjus sudaryti tinkamas sąlygas Europos statybos įrangos pramonės 

sėkmei užtikrinant tvarią statybos ir infrastruktūros paklausą ES viduje ir pagerinant 

mūsų pramonės konkurencingumą pasaulio rinkoje; 

11. primena, kad politikos rengėjai atsako už tai, kad būtų pasiekti 2020 m. strategijos 

tikslai, kad ES taptų pačiu konkurencingiausiu regionu pasaulyje ir už pažangaus, 

tvaraus ir integracinio augimo skatinimą; 

12. ragina Komisiją ir Europos Investicijų Banką skirti ypatingą dėmesį tiems regionams, 

kuriuos labiausiai paveikė deindustrializacija ir nedelsiant skirti daugiau paramos 

projektams šiuose regionuose; 
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13. ragina Komisiją parengti realią ilgalaikę Europos pramonės strategiją siekiant 20 proc. 

pramonės bendro vidaus produkto augimo tikslo, kaip išdėstyta strategijoje „Europa 

2020“; 

14. pabrėžia, kad 20 proc. reindustrializacijos tikslas turi būti suderintas su klimato ir 

energetikos tikslais, o nuostatos dėl anglies dioksido nutekėjimo turi būti taip pakeistos, 

kad daug energijos suvartojanti pramonė nebūtų priversta keltis iš Europos ir būtų 

skatinamos naujos investicijos į ES; 

15. ragina Komisiją greitai sutelkti turimas lėšas, visų pirma Europos socialinio fondo ir 

Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšas, siekiant darbuotojus, 

atleistus iš bendrovės „Caterpillar“ Gosli gamyklos ir bendrovės „Alstom“, ir jų 

subrangovus kuo greičiau vėl integruoti į darbo rinką ir teikti jiems reikiamą paramą, 

kad prireikus jie galėtų įgyti naujų įgūdžių; 

16. palankiai vertina Komisijos suburtą darbo grupę, kuri tarpininkaus tarp Belgijos 

valdžios institucijų ir Komisijos; 

17. ragina nacionalines įdarbinimo tarnybas labiau bendradarbiauti nacionaliniu ir 

tarptautiniu lygmeniu siekiant pagerinti informacijos srautus ir darbo pasiūlą geriau 

suderinti su paklausa; 

18. ragina padidinti darbuotojų judumą visoje Europoje padidinant jų įsidarbinimo 

galimybes užtikrinant geresnį tarpvalstybinį įgūdžių ir kvalifikacijos pripažinimą ir 

pagerinant kalbų mokėjimą; 

19. mano, kad galimybės gauti finansavimą ES yra viena pagrindinių problemų, dėl kurių 

pramonė patiria trukdžių konkuruodama pasauliniu mastu; todėl ragina Komisiją ir 

valstybes nares užtikrinti geresnes galimybes gauti ES įmonių finansavimą, visų pirma 

MVĮ ir mikroįmonėms, taip paskatinant jų gebėjimus rengti projektus ir teikti joms 

geresnes konsultacines paslaugas ir techninę pagalbą; 

20. mano, kad mokslinių tyrimų ir pramonės sąsajos itin svarbios skatinant ES pramonės 

konkurencingumą; atsižvelgdamas į tai ragina Komisiją ir valstybes nares aktyviai remti 

ir skatinti intensyvesnį mokslinių tyrimų centrų, universitetų ir įmonių 

bendradarbiavimą taip siekiant skatinti tiek inovacijas, tiek ekonominį augimą; 

21. ragina gerinti mokslinių tyrimų aplinką didinant mokslinių tyrimų ir inovacijų biudžetą, 

labiau įtraukiant pramonę ir geriau susiejant įvairias ES ir nacionalines finansavimo 

programas; 

22. palankiai vertina pasiūlymą dėl reglamento, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) 

Nr. 1316/2013 ir (ES) Nr. 2015/1017 pratęsiant Europos strateginių investicijų fondo 

trukmę ir techniškai patobulinant šio fondo ir Europos investavimo konsultacijų centro 

veiklą; 

23. pabrėžia, kad reikia geriau koordinuoti švietimo ir mokymo programas ir kintančių 

darbo rinkų poreikius; todėl ragina Europos Komisiją ir valstybes nares intensyvinti 

rengimą ir mokymą informacinių ir ryšių technologijų (IRT) ir mokslo, technologijų, 

inžinerijos ir matematikos (MTIM) srityse siekiant suteikti esamiems ir būsimiems 
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darbuotojams atitinkamų skaitmeninių įgūdžių; 

24. pabrėžia, kad būtina vystyti techninius įgūdžius, visų pirma gamybos sektoriuje, ir 

pripažįsta, kad pastaraisiais metais labai susitelkus į švietimą, šie įgūdžiai buvo šiek tiek 

apleisti; todėl ragina rengti ir plėtoti pameistrystės sistemas ir pabrėžia būtinybę 

propaguoti gabių techninių darbuotojų svarbą; 

25. ragina Komisiją užtikrinti aktyvią ES prekybos politiką, suderintą su pramonės tikslais; 

primena, kad reikia greitai pasiekti susitarimą dėl tarptautinės viešųjų pirkimų 

priemonės ir persvarstyti reglamentus dėl prekybos apsaugos priemonių; ragina 

Komisiją užtikrinti daug geresnę Europos pramonės prieigą prie rinkų; prašo Komisijos 

atsižvelgti į tai, kokį socialinį ir ekonominį poveikį ES pramonės konkurencingumui 

turėtų valstybės valdomų ir kitų ne rinkos ekonomikos šalių pripažinimas rinkos 

ekonomikos šalimis; 

26. siekiant sutvirtinti konkurencingumą ragina Komisiją laikytis požiūrio „didelė 

dideliuose dalykuose ir maža mažuose dalykuose“ ir tinkamai gerbti proporcingumo ir 

subsidiarumo principus siekiant be papildomų išlaidų gauti visą bendros rinkos – ES 

augimo variklio – naudą; 

27. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams 

parlamentams. 


