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PASIŪLYMAI

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas ragina atsakingą Pramonės, mokslinių tyrimų ir 
energetikos komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. mano, kad valstybės narės, kurios buvo atspariausios ekonomikos krizei, pirmenybę teikė 
tvirtam socialiam dialogui ir aktyviai užimtumo politikai, kurios tikslas buvo sukurti ir 
išsaugoti kuo daugiau darbo vietų, taip pat šiam tikslui pritaikytoms ateities investicijoms, 
pavyzdžiui, socialinėms investicijoms ir investicijoms į sektorius, pereinančius prie 
ekologiškos ekonomikos; laikosi nuomonės, kad šie prioritetai turi būti išnagrinėti ir jie 
turėtų būti tvirtos, konkurencingos, įtraukios, pakeliamos ir įvairialypės Europos 
reindustrializacijos gairės; todėl pabrėžia, kad svarbu plėtoti socialinę ir solidarią 
ekonomiką (būtent pramonės kooperatyvus), taip pat žiedinę, perdirbimo ir apdirbimo 
ekonomiką; todėl mano, kad reikia nustatyti pagrįstus tikslus ir tikslias jų įgyvendinimo 
darbotvarkes;

2.  mano, kad investicijos turi būti įvairios, nukreiptos ir į mokslinius tyrimus, ir į naująsias 
technologijas; tačiau taip pat turime iš naujo aktyvinti savo pramoninį paveldą, 
pavyzdžiui, plieno, automobilių, tekstilės, aeronautikos pramonę, kad būtų pagerintos 
gamybos priemonės, kuriomis galėtume užimti naujas rinkas, ir kad būtume 
konkurencingi tarptautinėje arenoje;

3. pabrėžia, kad pramonės sektoriai padeda kovoti su krize, taip pat naudojantis paslaugų, 
susijusių su jų gamyba, ekonomika;

4. pažymi, kad kartu su Komisijos pasiūlymais reikėtų pateikti konkretų 30 mlrd. EUR per 
metus investicijų planą, kuriuo būtų siekiama skatinti socialinę ir ekologinę pertvarką ir 
išsaugoti pramonės vertės grandines bei jų paslaugas, taip pramonės ateičiai suteikiant 
daugiau galimybių;

5.  rekomenduoja investuoti į žmogiškuosius išteklius ir sudaryti geresnes sąlygas naudotis 
teise į mokymą ir profesinį rengimą, ypač pakaitinį, taip pat sudaryti sąlygas įgyti 
kvalifikaciją ir mokytis visą gyvenimą, nustatyti asmens teisę į tolesnį švietimą, taip pat 
sudarant sąlygas sąveikauti įvairioms mokymo sistemoms, siekiant numatyti ir patenkinti, 
pvz., į naująsias technologijas, ekologišką ekonomiką orientuotos, o ne energijai imlios 
pramonės, kvalifikuotos darbo jėgos poreikius, stiprinant mokslinius tyrimus ir 
technologinę plėtrą, taip pat tinkamai panaudojant inovacijas; pažymi, kad svarbu sukurti 
bendras struktūras, kad MVĮ ir labai mažos įmonės galėtų teikti šių tipų paslaugas; ragina 
įmones ir universitetus bei aukštąsias profesinio mokymo mokyklas glaudžiau 
bendradarbiauti; pabrėžia, kad šios pastangos turi būti dedamos visoje gamybos 
grandinėje, įskaitant mažiau papildomos naudos duodančias pramonės šakas, kurios vis 
dėlto yra būtinos siekiant didinti daug papildamos naudos duodančių pramonės šakų 
tvarumą;

6.  rekomenduoja Sąjungai ir valstybėms narėms taip pat aktyviai investuoti į mokslinius 
tyrimus ir technologinę plėtrą, visų pirma siekiant sudaryti geresnes sąlygas pereiti prie 
mažiau energijos vartojančios pramonės, suderinamos su Sąjungos aplinkosaugos siekiais, 
kurie turi būti derinami su Sąjungos siekiais pramonės srityje;
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7.  ragina įdarbinti daugiau personalo, kuris dirbtų mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir 
inovacijų srityje, taip pat ragina investuoti į darbuotojų mokymus, kad jie pasiektų kuo 
aukštesnį lygį, taip pat sudaryti jiems kuo geresnes sąlygas ir suteikti priemones darbui ir 
moksliniams tyrimams atlikti;

8.  rekomenduoja skatinti darbo vietose sukurti teigiamą atmosferą ir nuopelnų pripažinimo 
sistemą, nes tai padeda pritraukti patirties ir kūrybingumo, kurio turi visi darbuotojai, 
siekiant pagrįstai naudoti darbo metodus ir vykdyti gamybos procesą bei padidinti įrangos 
veiksmingumą;

9.  pabrėžia sektorių socialinio dialogo svarbą, kad ES pramonė būtų perorientuota 
pirmenybę teikiant įmonių socialinės atsakomybės didinimui ir bendrais kriterijais grįsto 
socialinio ženklo plėtojimui, kad darbuotojai būtų įtraukti į sprendimų dėl savo įmonės 
ateities priėmimą ir būtų sudarytos sąlygos darbo rinkos lankstumo ir užimtumo garantijų 
pusiausvyros, kuria pagrįstas tinkamų, tvarių ir kokybiškų darbo vietų kūrimas, 
plėtojimui; pabrėžia būtinybę stiprinti ir gerinti darbuotojų informavimą, konsultavimąsi 
su jais ir darbuotojų bei jų atstovų įtraukimą į valdymą, ypač restruktūrizuojant įmones; 
nurodo visų pirma 2013 m. sausio 15 d. Europos Parlamento rezoliuciją su 
rekomendacijomis Komisijai dėl darbuotojų informavimo ir konsultavimosi su jais, 
restruktūrizacijos numatymo ir valdymo (2012/2061(INI));

10.  pabrėžia, kad sukūrus nuosavus ES biudžeto išteklius jie galėtų būti naudingi 
reindustrializuojant ES;

11. primena, kad reikia skubiai imtis palankių priemonių, skirtų inovacinėms pramonės 
šakoms kurti ir remti sudarant palankesnes sąlygas MVĮ gauti finansavimą, mažinant 
mokesčių ir administracinę naštą, kuri jas slegia, vystant įmonių, mokymo įstaigų ir 
mokslinių tyrimų laboratorijų bendradarbiavimą ir išnaudojant bendrosios skaitmeninės 
rinkos teikiamas galimybes;

12. pabrėžia, kad kuriant tvaraus verslo modelius visų pirma reikėtų remti MVĮ ir klasikinės 
gamybos šakas, įskaitant energijai imlios pramonės sektorius, ir pradėti diegti inovacijas, 
kurios padeda efektyviau naudoti išteklius;

13. rekomenduoja geriau išnaudoti Verslininkystės ir inovacijų programą (pranc. PIE), taip 
pat Įmonių konkurencingumo ir mažųjų bei vidutinių įmonių programą (COSME); 

14. mano, kad, jei būtų sukurtas bendras ES patentas, pažangiosios pramonės šakos galėtų 
būti konkurencingesnės pasaulio mastu ir užimti naujas, darbo vietas kuriančias rinkas;

15. siūlo geriau suderinti mūsų prekybos, konkurencijos ir pramonės politikos rūšis, siekiant 
padėti MVĮ veikti jų kilmės šalyje ir sudaryti sąlygas joms patekti į rinkas;

16. primena, kad svarbu paisyti reikalavimo laikytis socialinių normų didelės apimties viešųjų 
pirkimų atvirųjų konkursų srityje;

17. siūlo sutelkti visas turimas finansines priemones ir norminius aktus siekiant gerinti 
ekonomikos perkėlimą ir ragina įsteigti informacijos centrus, kurie verslininkams suteiktų 
informacijos apie jų veiklos išlaikymo Europoje ar perkėlimo Europos viduje teikiamus 
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privalumus, nes naudojantis trumpesnėmis tiekimo grandinėmis produktai tiekiami vietos 
lygmeniu ir didėja gamybos sektoriaus veiksmingumas ir kartu plėtojamos vietos 
užimtumo galimybės; siūlo optimizuoti naudojimąsi EURES, kad būtų galima panaudoti 
darbo ieškančio Europos jaunimo įgūdžius, taip pat ragina valstybes nares geriau 
įgyvendinti vadinamosios Paslaugų direktyvos nuostatas ir panaikinti socialinio dempingo 
atvejus;

18. siūlo Komisijai išsamiai išnagrinėti kiekvieno ES sektoriaus pramoninės gamybos 
pridėtinę vertę pasaulio mastu, kad būtų galima nustatyti, kaip įvairūs pramonės sektoriai 
įsitvirtinę įvairiose valstybėse narėse, ir veiksmingiau sukurti bendrą ES pramonės 
interesų gynybos strategiją;

19. siūlo Komisijai įvertinti, ar pasaulinio masto grupės atsisakymas galimai jos veiklą 
perimančiai grupei arba valdžios institucijai laikinam perkėlimui užleisti vietą teritorijoje, 
kurią ji nusprendė užverti, yra suderinamas su ES konkurencijos teise;

20. pabrėžia, kad Sąjunga turi užtikrinti savo pramonės interesus prekybos ryšių srityje, 
rengdama prekybos susitarimus ar teisės aktus dėl trečiųjų šalių įmonių galimybių 
dalyvauti jos viešuosiuose pirkimuose, taip pat ji pernelyg retai naudoja apsaugos 
priemones, skirtas kovai su trečiųjų šalių įmonių nesąžininga konkurencija;

21. rekomenduoja Komisijai ir valstybėms narėms sukurti reikalingas priemones, kad galėtų 
veikti ES pramonės politika, kurios negalėtų silpninti tokia valstybių narių konkurencija, 
kokia egzistuoja dabar; todėl rekomenduoja skatinti nacionalinių normų konvergenciją, 
nukreiptą į viršų socialinėje srityje, taip pat ragina suderinti mokesčių sistemas;

22. ragina valstybes nares, jeigu būtų iš dalies pakeistos Sutartys, sukurti bendrą pramonės 
politiką, kurios užmojai ir priemonės būtų panašios į bendros žemės ūkio politikos, t. y. 
sukurti tikrą susitarimą tarpvalstybiniu lygmeniu dėl bendros strategijos, didelių finansinių 
priemonių ir rinkų reguliavimo priemonių, kurias turi kitos pasaulinio masto didelės 
prekybos zonos, pavyzdžiui, piniginę priemonę ar taisykles dėl valstybės pagalbos, 
pritaikytos mūsų pramonės poreikiams, taip pat laikantis tarptautinių teisės aktų.
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