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Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski O-000057/2018 

Komisijai 
Reglamenta 128. pants 

Jerzy Buzek 
Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja komitejas vārdā 

Temats: Rūpniecības politika 

Parlaments atzinīgi vērtē Komisijas atbildi uz 2017. gada 5. jūlija kopīgo rezolūcijas priekšlikumu 
paziņojuma veidā ar nosaukumu “Investīcijas gudrā, novatoriskā un ilgtspējīgā rūpniecībā: atjaunināta 
ES rūpniecības politikas stratēģija” un tam pievienoto sarakstu ar galvenajām darbībām. Tas ir svarīgs 
pirmais solis virzībā uz to, lai attīstītu uz nākotni vērstu ES rūpniecības stratēģiju. Tomēr īsā līdz vidējā 
termiņā: 

1. Kad Komisija sniegs visaptverošu ES rūpniecisko stratēģiju, iekļaujot visus reģionus, kuras mērķis 
ir Eiropas reindustrializācija un kas vērsta uz 2030. gadu un pēc tā, ietverot izmērāmus vidēja 
termiņa un ilgtermiņa stratēģiskos mērķus un mērķrādītājus, kurus papildina rīcības plāns ar 
konkrētiem pasākumiem, tostarp budžeta pasākumiem, kas tiek novērtēti katru gadu, lai izvērtētu 
stratēģijas īstenošanas progresu un veiksmīgu īstenošanu kopumā? 

2. Kādus pasākumus Komisija veiks, lai sniegtu atbalstu nozarēm un svarīgākajām tehnoloģijām, 
kurām ir ļoti liela nozīme kvalitatīvu darbvietu saglabāšanā un radīšanā un ilgtspējīgā izaugsmē? 

3. Kā Komisija nodrošinās, ka jaunie un esošie finanšu instrumenti un pasākumi efektīvi palīdz 
apkarot oglekļa emisiju pārvirzi, jo īpaši energoietilpīgās rūpniecības nozarēs, tā lai novērstu 
turpmākas pārcelšanas un deindustrializāciju ES? 

4. Ņemot vērā to, ka vēl nav sasniegts mērķis apstrādes rūpniecībai līdz 2020. gadam radīt vismaz 
20 % no ES IKP, kādi pasākumi tiks ieviesti, īpašu uzmanību pievēršot tiem, kas ir saderīgi ar 
mikrouzņēmumiem un MVU? Kādus vidēja termiņa mērķus Komisija ir gatava uzņemties sasniegt 
līdz 2030. gadam un kādus konkrētus pasākumus Komisija veiks, lai atbalstītu sieviešu 
uzņēmējdarbību? 

5. Kā Komisija risinās jautājumu par ārvalstīs bāzētiem uzņēmumiem, jo īpaši valsts uzņēmumiem, 
kurus atbalsta šo valstu valdības tādos veidos, kādus ES vienotā tirgus noteikumi ES struktūrām 
aizliedz?  

6. Kā Komisija nodrošinās, ka pētniecība un izstrāde Eiropā sniedz tiešu ieguldījumu ilgtspējīgas 
rūpniecības attīstībā? 

7. Vai Komisija izmantos šo iespēju sniegt visaptverošu ilgtermiņa rūpnieciskās politikas satvaru 
kultūras un radošajām nozarēm, kā to prasīja Parlaments, lai tās varētu īstenot savu potenciālu 
kvalitatīvu darbavietu radīšanā un izaugsmē, uzlabot to piekļuvi finanšu resursiem un 
finansējumam, kā arī palielināt to konkurētspēju? 

8. Kad Komisija sniegs novērtējumu par ietekmi, ko rada rūpniecības politikas iekļaušana ES 
stratēģiskajās iniciatīvās, kuras uzsāktas kopš 2015. gada sākuma? 
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