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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl pramonės politikos laikotarpio vidurio peržiūros. ES augimo ir darbo vietų kūrimo 
strategijos dalis 
(2007/2257(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą pavadinimu „Pramonės politikos laikotarpio 
vidurio peržiūra. ES augimo ir darbo vietų kūrimo strategijos dalis“ (COM(2007)0374) ir 
prie jo pridedamą tarnybų darbinį dokumentą (SEC(2007)0917),

– atsižvelgdamas į 2007 m. lapkričio 22 ir 23 d. Konkurencingumo tarybos išvadas,

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą pavadinimu „Mažosios ir vidutinės įmonės –
pagrindiniai augimo ir darbo vietų kūrimo veiksniai. Šiuolaikinės MVĮ politikos 
laikotarpio vidurio peržiūra“ (COM(2007)0592),

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą pavadinimu „Europos pirmaujančios rinkos 
iniciatyva“ (COM(2007)0860),

– atsižvelgdamas į savo 2006 m. liepos 5 d. rezoliuciją dėl politikos nuostatų gamybai 
stiprinti siekiant labiau integruoto požiūrio į pramonės politiką1,

– atsižvelgdamas į savo 2006 m. lapkričio 30 d. rezoliuciją pavadinimu „Metas judėti 
sparčiau. Naujoji partnerystė vystymosi ir užimtumo labui“2,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 45 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto pranešimą, 
Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto bei Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto 
nuomones (A6-0000/2008), 

A. kadangi Komisijai atliekant pramonės politikos laikotarpio vidurio persvarstymą 
įvertinama pažanga, padaryta 2005 m. taikant integruotą požiūrį į pramonės politiką, ir 
išdėstomos priemones, kurias reikia vykdyti ateityje,

B. kadangi pramonė Europos Sąjungoje skiria daugiau nei 80 proc. privataus sektoriaus 
moksliniams tyrimams ir plėtrai skiriamų lėšų, o novatoriški pramonės gaminiai sudaro 
apie tris ketvirčius ES eksporto, taigi jos vaidmuo svarbus siekiant paversti Europos 
Sąjungos ekonomiką žiniomis pagrįsta ekonomika,

C. kadangi palyginus su tokiais regionais kaip JAV arba Azija, pramonė Europos Sąjungoje 

                                               
1  OL C 303 E, 2006 12 13, psl. 646.

2 OL C 316 E, 2006 12 22, psl. 378.
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vis dar pakankamai lėtai prisitaiko prie kintančių rinkos realijų ir naujų technologinių 
tendencijų, nes rinka griežtai reglamentuojama įvairiomis taisyklėmis,

D. kadangi tokios tendencijos kaip globalizacija, technologijų kaita ir tvari plėtra suteikia 
svarbių ir dar nepanaudotų galimybių Europos Sąjungos pramonės sektoriui,

1. džiaugiasi dėl Komisijos komunikato, kuriame peržvelgiama pažanga, pasiekta taikant 
integruotą pramonės politiką; 

2. atkreipia dėmesį į pažangą, pasiektą tiek horizontaliais, tiek ir specifiniais veiksmais 
kiekviename sektoriuje, bei pritaria naujoms sektorinėms iniciatyvoms dėl maisto 
apdorojimo ir elektros inžinerijos; 

3. mano, kad pagrindinis ES pramonės politikos vaidmuo yra sukurti pagrindą siekiant 
užtikrinti tinkamas įmonių plėtros, investicijų į pramonę, naujovių ir darbo vietų kūrimo 
sąlygas, ypatingą dėmesį atkreipiant į mažų ir vidutinių įmonių (MVĮ) poreikius;

4. ragina Komisiją paspartinti savo pastangas naikinant nereikalingas administracines kliūtis, 
kurios trukdo lengvai patekti į vidaus rinką, supaprastinti ir patobulinti reglamentavimo 
aplinką ir sumažinti įmonėms tenkančias administracinę naštą, inter alia, užtikrinant, kad 
visose Komisijos veiksmų plane išdėstytose 13-koje prioritetinių sričių bus daroma 
pažanga mažinant administracines kliūtis ir įgyvendinant antrąjį spartesnių priemonių 
paketą, skirtą administracinių kliūčių mažinimui;

5. primygtinai ragina valstybes nares daryti pažangą nustatant ir siekiant ambicingų 
nacionalinių tikslų, skirtų administracinėms kliūtims mažinti, ypač tokių tikslų, kurie 
skatintų MVĮ augimą ir plėtrą, pvz., supaprastinti ataskaitų teikimo reikalavimai ir 
išimtys;

6. ragina Komisiją vadovautis visose ES politikos srityse MVĮ atžvilgiu vadovautis 
nuosekliu metodu taikant taip vadinamą „pradėk nuo mažo“ principą;

7. aktyviai remia vadinamąjį būsimą smulkiojo verslo teisės aktą; mano, kad tai turėtų būti 
pasiūlymas dėl teisės akto, kuris apimtų naujas konkrečias iniciatyvas, skirtas MVĮ 
tenkančiai reglamentavimo naštai mažinti, jų prieigai prie vidaus rinkos ir viešųjų pirkimų 
procedūros lengvinti, bei užtikrinti, kad joms bus suteikta atitinkama prieiga prie 
finansavimo šaltinių bei mokslinių tyrimų infrastruktūros; 

8. pabrėžia II Bazelio susitarimo svarbą1 darant poveikį bankų elgesiui ir jų pasirengimui 
skolinti pakankamai didelės rizikos klientams, įskaitant MVĮ; šią veiklą laiko paramos 
priemone, kuria MVĮ skatinamos investuoti ir vykdyti į verslą nukreiptus mokslinius 
tyrimus;

9. mano, kad ES aplinkosauginiai tikslai turėtų būti laikomi ne grėsme pramonei, o galimybe 
                                               
1 Tarptautinė kapitalo matų ir kapitalo standartų konvergencija – peržiūrėti pagrindai. Bazelio bankų priežiūros 
komitetas, 2004 m. birželis.
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pasinaudoti pirmenybės suteikiamais privalumais ir pramonę Europos Sąjungoje paversti 
pasauliniu lyderiu ekologiškų ir socialiai priimtinų technologijų, gaminių ir paslaugų 
srityje; 

10. mano, kad pagal Komisijos pasiūlytą tvarios pramonės politikos veiksmų planą turėtų būti 
sukurtas pagrindas palaipsniui pereiti prie anglies dvideginio kiekius mažinančios bei 
energiją ir išteklius efektyviai naudojančios pramonės; mano, kad pirmaujančios rinkos 
iniciatyva čia galėtų suvaidinti svarbų vaidmenį;

11. ypač pabrėžia tvarios ir subalansuotos plėtros visoje Europos Sąjungoje poreikį, tiek 
geografiniu požiūriu, tiek atsižvelgiant į projektų apimtis; mano, kad iš tiesų 
subalansuotas požiūris yra vienintelis būdas skatinti pramonės vystimąsi Europos 
Sąjungoje, suteikti naujų galimybių darbo vietų kūrimui ir Europos Sąjungoje skatinti 
sėkmingus regionus;

12. nurodo, kad trumpalaikiu laikotarpiu, siekiant išvengti anglies dvideginio patekimo į kitas 
šalis ir nedarbo, reikia atsižvelgti į ES daug energijos sunaudojančių pramonės šakų 
poveikį tarptautinio masto konkurencingumui; šiuo klausimu primygtinai ragina Komisiją 
aktyviai skatinti ir remti viso sektoriaus bendrų susitarimų sudarymą, kurie galėtų 
sumažinti tam tikrų pramonės šakų poveikį aplinkai visame pasaulyje, tuo pat metu 
užtikrinant vienodas sąlygas;

13. atkreipia dėmesį į pastarojo meto tendencijas dėl prieigos prie žaliavų; atkreipia dėmesį į 
tai, kad ES yra visiškai priklausoma nuo kelių rūšių metalų importo bei ragina Komisiją 
pasiūlyti integruotą metodą, skirtą nuolatinei prieigai prie žaliavų užtikrinti;

14. primena apie svarbius struktūrinius pokyčius, kuriais buvo siekiama paskatinti užimtumą 
su pramonėje susijusių paslaugų srityse; todėl remia paskelbtą pramonės ir paslaugų 
iniciatyvą, kuria bus analizuojami paslaugų sektoriai ir jų poveikis pramonės 
konkurencingumui; ypač atkreipia Komisijos dėmesį į kokybės gerinimą, produktyvumo 
ir pramonei siūlomų paslaugų (ypač daug žinių reikalaujančių verslo paslaugų) vertės 
didinimą;

15. pabrėžia faktą, kad naujoviški gaminiai žymiai sustiprina ES konkurencinius privalumus ir 
sudaro 73 proc. Europos Sąjungos eksporto; tačiau pažymi, kad Europos Sąjunga vis dar 
atsilieka nuo Jungtinių Amerikos Valstijų arba Japonijos naujovių, o ypač į mokslinius 
tyrimus ir plėtrą orientuoto verslo srityse; todėl mano, kad Bendrijos finansavimo 
programų, pvz., Septintosios bendrosios mokslinių tyrimų, technologijų plėtros ir 
demonstravimo veiklos programos bei Konkurencingumo ir inovacijų bendrosios 
programos, taip pat Europos inovacijų ir technologijų instituto galimybės turėtų būti 
panaudotos kaip įmanoma daugiau; šiuo klausimu pritaria pirmaujančios rinkos iniciatyvai 
kaip indėliui atveriant rinkos potencialą novatoriškiems gaminiams ir paslaugoms;

16. mano, kad norint visoje Europos Sąjungoje paskatinti naujoves būtina remti su išradimų 
ieškojimu susijusią veiklą ir apsaugoti šios veiklos rezultatus; todėl atkreipia dėmesį į 
skaidrios ir supaprastintos intelektinės nuosavybės teisių politikos svarbą ir į tai, kad 
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svarbu užtikrinti jos vykdymą; ragina Tarybą imtis veiksmų kaip galima greičiau įvesti 
Europos patentą ir ragina Komisiją ir toliau kovoti su klastotėmis bei dirbti siekiant 
bendrų sprendimų šioje srityje, kurie daugiausiai būtų paremti Europai įprastais modeliais;

17. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai.
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AIŠKINAMOJI DALIS

Norint visiškai išnaudoti ES ekonominį potencialą ir pasiekti Lisabonos tikslus būtina stipri ir 
klestinti pramoninė bazė. ES pramonė padengia daugiau nei 80 % privataus sektoriaus tyrimų 
ir taikomosios veiklos išlaidų, o jos sukurti inovaciniai produktai sudaro apie 75 % ES 
eksporto; taigi pramonė atlieka pagrindinį vaidmenį mūsų ekonomiką transformuojant į žinių 
ekonomiką. 

Apskritai ES pramonė yra stipri ir dinamiška, tačiau jai kyla svarbių iššūkių, pvz., sparti 
technologijų kaita, didelis ir stiprėjantis konkurencinis spaudimas, poreikis prisidėti prie 
Europos aplinkosaugos uždavinių.

Todėl 2005 m. buvo parengta politinė sistema, teikianti konkrečias rekomendacijas, kokie 
sektorių veiksmai skatintų augimą, produktyvumą ir konkurencingumą. Buvo pradėtos 
septynios pagrindinės sektorius jungiančios politikos iniciatyvos (intelektinės nuosavybės 
teisių ir kovos su klastojimu iniciatyva, konkurencingumo klausimų aukšto lygio grupė, 
energija ir aplinka, konkurencingumo ir patekimo į rinką išorės aspektai, nauja teisės aktų 
leidybos supaprastinimo programa, gebėjimų gerinimas sektoriuose, gamybos struktūrinių 
pokyčių valdymas, integruotas Europos požiūris į pramoninius mokslinius tyrimus ir 
naujoves). Taip pat pasiūlytos septynios sektoriams skirtos iniciatyvos (farmacijos produktų 
forumas, gyvosios gamtos mokslų ir biotechnologijos strategijos laikotarpio vidurio peržiūra, 
aukšto lygio grupė chemijos pramonės klausimais, aukšto lygio grupė gynybos pramonės 
klausimais, Europos kosmoso programa, IRT konkurencingumo darbo grupė, mašinų 
gamybos politikos dialogas).

Šiame komunikate apibendrinta pažanga, pasiekta įgyvendinant horizontaliuosius ir sektorių 
veiksmus, nurodytus 2005 m. Pagal šią laikotarpio vidurio peržiūrą iš esmės keisti politikos 
nereikia, tačiau Komisija numato stiprinti kai kuriuos šiuo metu įgyvendinamus projektus ir 
pradėti tam tikras naujas iniciatyvas, kuriomis sieks spręsti neseniai iškilusius iššūkius. 
Komunikate paskelbtos tokios naujos horizontaliosios priemonės: 

 branduolių iniciatyva,
 pirmaujančios rinkos iniciatyva,
 pavyzdinių priemonių programa,
 tvarios pramonės politikos veiksmų planas,
 pramonė ir paslaugos.

Be to, bus imtasi dviejų naujų sektorių iniciatyvų: 

 maisto pramonė,
 Electra (elektrotechnika).

Šiam komunikatui galima pritarti. Pagrindinis pramonės politikos vaidmuo ES lygmeniu yra 
kurti įmonių vystymuisi, pramonės investicijoms, naujovėms ir darbo vietų kūrimui tinkamą 
aplinką, tačiau įvairiuose sektoriuose ši aplinka galėtų skirtis. Nuoširdžiai pritariama sektorių 
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iniciatyvoms, kuriose atsižvelgiama į skirtingas kiekvieno sektoriaus sąlygas ir siūloma 
specialiai pritaikytų politikos priemonių visuma, atitinkanti konkrečias galimybes ir iškilusius 
iššūkius. Šias sektorių iniciatyvas turėtų stiprinti horizontalusis požiūris, kurį taikant 
šalinamos kliūtys, su kuriomis ES pramonė susiduria kurdama didesnės vertės ir aukštesnės 
kokybės produktus. Pranešėja norėtų sutelkti dėmesį į šiuos tris horizontaliuosius klausimus: 

Geresnis reglamentavimas:
Viena didžiausių pramonei išliekančių kliūčių – apsunkinta reglamentavimo aplinka ir 
nereikalinga biurokratija. Pirmiausia tai liečia mažąsias ir vidutines įmones (MVĮ), nes jos 
pirmosios kenčia dėl per didelės biurokratijos (nustatyta, kad smulkiojo verslo sektoriuje 
kiekvienam darbuotojui vidutiniškai tenka apie 10 kartų daugiau reglamentavimo pareigų nei 
didelėje įmonėje). Tokiomis aplinkybėmis geresnio reglamentavimo darbotvarkė labai svarbi, 
keliant Europos pramonės konkurencingumą. Komisija turėtų didinti pastangas, šalinant 
nebūtinas (administracines) kliūtis patekti į vidaus rinką, paprastinant ir gerinant 
reglamentavimo aplinką, taip pat mažinant administracinę įmonių naštą (t. y. užtikrinant, kad
bus pasiekta pažanga 13 prioritetinių sričių, numatytų Komisijos veiksmų plane, siekiant iki 
2012 m. įvykdyti 25 % uždavinių ir įgyvendinant priemonių, greitinančių administracinių 
kliūčių šalinimą, antrąją dalį). Tačiau geresnio reglamentavimo darbotvarkė negali būti 
įgyvendinta tiktai Europos lygmeniu. Norint garantuoti apčiuopiamą ekonominę naudą ES 
verslui, valstybės narės taip pat turėtų siekti pažangos, iškeldamos ambicingus nacionalinius 
tikslus ir siekdamos mažinti administracinę naštą, ypač srityse, kurios skatintų mažųjų ir 
vidutinių įmonių steigimąsi ir plėtojimąsi (t. y. supaprastinti atskaitomybės reikalavimai ir 
atleidimas nuo mokesčių).

Mažosios ir vidutinės įmonės (MVĮ):
MVĮ, kurioms būdingas naujovių potencialas, dinamika ir lankstumas, yra vienas pagrindinių 
Europos ekonominį augimą ir konkurencingumą skatinančių veiksnių, todėl svarbu skatinti jų 
kūrimąsi. Tai gali būti atliekama užtikrinant galimybę naudotis finansavimo šaltiniais (rizikos 
kapitalas) ir mokslinių tyrimų infrastruktūra (branduolių politika). Taip pat ši pagalba galėtų 
būti teikiama pačioms MVĮ nuosekliai taikant ES politiką įvairiose srityse (t. y. formuojant 
politiką teisingai vadovautis principu „pradėk nuo mažo“). MVĮ gali būti sunkiau patekti į 
rinkas nei didelėms bendrovėms, todėl joms ypač svarbios standartizavimo ir intelektinės 
nuosavybės teisių apsaugos iniciatyvos, taip pat galimybė lengvai gauti informaciją. Labai 
svarbi iniciatyva, skirta padėti MVĮ, yra Smulkiojo verslo aktas. Šiame akte turėtų būti 
įrašytos naujos konkrečios iniciatyvos, kuriomis siekiama mažinti MVĮ reguliavimo naštą, 
lengvinti jų patekimą į vieną bendrą rinką ir galimybę dalyvauti viešuosiuose pirkimuose, taip 
pat padėti MVĮ spręsti su globalizacija ir klimato pokyčiais susijusius iššūkius, pvz., teikiant 
jų vystymuisi ir kaitai būtinus finansinius ir žmogiškuosius išteklius. Kalbant apie pagalbą, 
skirtą MVĮ augimui, svarbu apibendrinti kai kurių valstybių narių pasiekimus, pavyzdžiui, 
kuriant nacionalines bendradarbiavimo priemones, kurios skirtos įgyvendinti, stebėti ir 
vertinti pagalbos MVĮ politiką. Šiuo atžvilgiu labai sveikintina Tarybai pirmininkaujančios 
Slovėnijos iniciatyva 2008 m. organizuoti konferenciją, kurios tikslas – gerąją nacionalinę 
patirtį taikyti Europos lygmeniu. 

Tvarus vystymasis: 
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ES pramonės konkurencingumą skatina laipsniškas perėjimas prie anglies dvideginio kiekį 
mažinančios ir energijos bei išteklių vartojimo požiūriu efektyvios ekonomikos. 
Aplinkosaugos tikslai, susiję su šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimu bei 
energijos naudojimu efektyvumu, neturėtų būti vertinami kaip keliantys grėsmę pramonei. 
Išnaudodama savo, kaip pradininkės, pranašumą Europos pramonė galėtų pirmauti pasaulyje, 
kuriant ekologiškas ir socialiniu požiūriu priimtinas technologijas, produktus ir paslaugas. Šią 
puikią progą turėtų išnaudoti tiek ES pramonės įmonės, tiek politikos formuotojai. Todėl 
paskelbtas veiksmų planas dėl tvarios pramonės politikos turėtų parengti sistemą, kuri 
greitintų ekologinių naujovių diegimą ir naujų rinkų vystymą (tam tikru laipsniu prie šio 
tikslo prisideda pirmaujančios rinkos iniciatyva). Artimiausiu metu reikėtų apsvarstyti ES 
energijai imlių pramonės šakų įtaką tarptautiniam konkurencingumui, kad ES netaptų 
valstybių sandrauga, „eksportuojančia teršalus ir importuojančia nedarbą“. To būtų galima 
siekti remiant pasaulio sektorių susitarimus, kurių tikslas – pasauliniu mastu mažinti 
konkrečių pramonės šakų poveikį aplinkai ir tuo pat metu užtikrinti vienodas sąlygas. Be to, 
įgyvendinant tvarų vystymąsi reikėtų prisiminti, jog kalbama apie proporcingą visos Europos 
raidą, tai reiškia, kad reikėtų remti ne tik dideles įmones ir projektus, bet taip pat ir mažąsias 
įmones bei nedidelius projektus. 

Galiausiai esama esminės sąsajos su Lisabonos strategija. Pramonės politika yra ir turėtų būti 
labiau priskiriama nacionalinei kompetencijai. Siekiant, kad šios politikos kryptys būtų 
veiksmingos, reikia stiprinti ryšį tarp pramonės politikos veiksmų nacionaliniu bei Europos 
lygmeniu, todėl per kitą Lisabonos ciklą 2008–2010 m. daugiau dėmesio turėtų būti skirta 
pramonės politikai, MVĮ ir verslumui.
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