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IEROSINĀJUMI

Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Rūpniecības, 
pētniecības un enerģētikas komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. uzskata, ka vissekmīgāk ekonomisko krīzi ir pārdzīvojušas dalībvalstis, kas priekšroku 
devušas spēcīgam sociālajam dialogam un aktīvai nodarbinātības politikai, kura veidota ar 
mērķi radīt un saglabāt pēc iespējas vairāk darbvietu, kā arī uz šo mērķi orientētiem 
nākotnes ieguldījumiem, piemēram, sociālajiem ieguldījumiem un ieguldījumiem 
ekoloģiskās pārejas nozarēs; uzskata, ka šīs prioritātes ir jāizskata un jāizmanto kā 
vadlīnijas, lai no jauna industrializētu Eiropu, par pamatu izmantojot stabilitāti, 
konkurētspēju, integrāciju, noturību un daudzveidību; šajā sakarībā uzsver, ka ir svarīga 
sociālas un solidāras ekonomikas attīstība (jo īpaši rūpniecības kooperatīvos), kā arī 
aprites ekonomika, izmantojot pārstrādi un pārveidi;  šajā nolūkā uzskata, ka ir jānosaka 
konkrēti mērķi un precīzi grafiki;

2.  uzskata, ka ieguldījumiem jābūt dažādotiem gan pētniecībā, gan jaunajās tehnoloģijās, 
papildus norāda, ka ir arī jāatjauno mūsu rūpnieciskā mantojuma dinamika, piemēram, 
tērauda, autobūves, tekstilizstrādājumu un aviācijas nozarēs, lai uzlabotu ražošanas 
līdzekļus, kas ļautu mums apgūt jaunus tirgus un saglabāt konkurētspēju starptautiskā 
līmenī;

3. uzsver, ka rūpniecības nozares ļauj pārvarēt krīzes, ar savu produkciju radot arī saistītu 
pakalpojumu ekonomiku;

4. norāda, ka Komisijas priekšlikumi būtu jāpapildina ar konkrētu ieguldījumu plānu līdz 
EUR 30 miljardiem gadā, lai veicinātu pievienoto vērtību radošu rūpniecības nozaru un ar 
tām saistīto pakalpojumu saglabāšanu un sociālekoloģisko atjaunošanu, tādējādi radot 
spēcīgāku rūpniecību nākotnē;

5.  iesaka ieguldīt cilvēkresursos un uzlabot apstākļus tādu tiesību īstenošanai, kas attiecas uz 
izglītību, apmācību, jo īpaši saistībā ar darbu, kvalifikāciju un mūžizglītību, noteikt 
indivīdu tiesības uz izglītības iegūšanu, vienlaicīgi padarot dažādas izglītības sistēmas 
elastīgākas, lai prognozētu vajadzības pēc kvalificēta darbaspēka, piemēram, rūpniecībā, 
kas vērsta uz jaunajām tehnoloģijām, zaļo ekonomiku un mazāku energoietilpību, un 
apmierinātu šīs vajadzības, atbalstot centienus pētniecībā un izstrādē un veicinot 
inovāciju; uzsver, ka ir svarīgi izveidot kopējas struktūras, lai MVU un mikrouzņēmumi 
varētu piedāvāt šāda veida apmācību; aicina sekmēt stiprāku sadarbību starp 
uzņēmumiem, universitātēm un augstskolām; uzsver, ka šiem centieniem ir jābūt vērstiem 
uz visu ražošanas ķēdi, tostarp nozarēm ar zemāku pievienoto vērtību, kuras tomēr ir 
vajadzīgas, lai nodrošinātu to nozaru ilgtspējību, kurām ir augsta pievienotā vērtība;

6.  iesaka Savienībai un dalībvalstīm veikt nozīmīgus ieguldījumus pētniecībā un izstrādē, jo 
īpaši, lai veicinātu pāreju uz rūpniecību ar mazāku energoietilpību un saskaņā ar 
Savienības mērķiem vides jomā, kuri jāņem vērā vienlīdz ar tās rūpnieciskajiem mērķiem;

7.  aicina algot vairāk pētniecības, attīstības un inovācijas darbu veikšanai piemērotu 
darbinieku un veikt ieguldījumus, lai nodrošinātu, ka darbinieku izglītība, kā arī darba un 
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pētniecības apstākļi un instrumenti atbilstu pēc iespējas augstākam līmenim;

8. aicina darbavietās veicināt labvēlīgu gaisotni un tādas atalgojuma sistēmas, kas palīdz 
pilnībā izmantot visu darbinieku pieredzi un radošumu darba metožu un ražošanas procesu 
racionalizācijai un iekārtu efektivitātes palielināšanai;

9.  uzsver nozares sociālā dialoga nozīmi attiecībā uz Eiropas rūpniecības nozaru 
pārorientēšanu, priekšroku dodot uzņēmumu sociālās atbildības veidošanai un sociālā 
marķējuma zīmes izstrādei, par pamatu izmantojot kopīgu kritēriju kopumu, lai iesaistītu 
darbiniekus to uzņēmuma nākotnes veidošanā un nodrošinātu apstākļus līdzsvarotas 
elastdrošības attīstībai, kas veicina pienācīgu, ilgtspējīgu un kvalitatīvu darbavietu izveidi; 
īpaši uzsver nepieciešamību veicināt un uzlabot darba ņēmēju un viņu pārstāvju 
informēšanu, konsultācijas un līdzdalību lēmumu pieņemšanā, īpaši gadījumos, kad veic 
uzņēmumu pārstrukturizēšanu; īpaši atsaucas uz Eiropas Parlamenta 2013. gada 
15. janvāra rezolūciju ar ieteikumiem Komisijai par darbinieku informēšanu un 
uzklausīšanu un pārstrukturēšanas paredzēšanu un pārvaldību (2012/2061(INI));

10. uzsver, ka pašu resursu izveide Eiropas Savienības budžetā varētu veicināt Eiropas 
rūpniecības atjaunošanu;

11. atgādina, ka ir svarīgi pieņemt pasākumus, kas veicinātu inovatīvu nozaru veidošanos un 
atbalstu tām, veicinot MVU piekļuvi finansējumam, samazinot to nodokļu un 
administratīvo slogu, attīstot uzņēmumu, izglītības un pētniecības iestāžu sadarbību un 
izmantojot iespējas, kuras sniedz digitālais vienotais tirgus;

12. uzsver, ka MVU un tradicionālās ražošanas nozares, tostarp energoietilpīgās rūpniecības 
nozares, būtu īpaši jāatbalsta ilgtspējīgu uzņēmējdarbības modeļu izstrādē un jāveicina 
inovācijas, kas uzlabo resursu izmantošanas efektivitāti;

13. iesaka labāk izmantot Uzņēmējdarbības un inovāciju programmu (EIP) un Uzņēmumu 
konkurētspējas un mazo un vidējo uzņēmumu programmu (COSME);

14. uzskata, ka vienotā Eiropas patenta izveide ļautu mūsdienīgajām Eiropas rūpniecības 
nozarēm kļūt konkurētspējīgākām pasaules mērogā un iekarot jaunus tirgus, kas radītu 
jaunas darbavietas;

15. iesaka vairāk saskaņot mūsu tirdzniecības politiku, konkurences politiku un rūpniecības 
politiku, lai palīdzētu MVU darboties ārpus savas reģistrācijas valsts un veicinātu to 
piekļuvi tirgiem;

16. atgādina, ka būtiska prasība ir ievērot sociālās normas iepirkuma procedūrās liela apjoma 
publiskajiem iepirkumiem;

17. iesaka mobilizēt visus pieejamos finanšu un normatīvos instrumentus, lai veicinātu 
ekonomikas pārvietošanu, un aicina izveidot informācijas centrus, ar kuru palīdzību 
uzņēmēji tiktu informēti par iespējām saglabāt savu darbību Eiropas teritorijā vai pārcelt 
to uz Eiropu, jo īsākas piegādes ķēdes varētu likt izmantot vietējos produktus un 
paaugstināt efektivitāti ražošanas nozarē, vienlaikus veicinot vietējās nodarbinātības 
iespējas; aicina pēc iespējas efektīvāk izmantot EURES atbalstu, lai izmantotu to jauno 
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eiropiešu zināšanas, kuri meklē darbu, kā arī aicina dalībvalstis veikt uzlabojumus 
Pakalpojumu direktīvas īstenošanā un likvidēt sociālo dempingu;

18. aicina Komisiju padziļināti un katrā nozarē atsevišķi pētīt Eiropas rūpnieciskās ražošanas 
pievienoto vērtību pasaules ražošanas ķēdēs, lai noteiktu dažādu rūpniecības nozaru 
iesakņošanos dažādās dalībvalstīs un efektīvāk izstrādātu kopēju stratēģiju Eiropas 
rūpniecības interešu aizsardzībai;

19. iesaka Komisijai novērtēt, kādā ziņā pasaules līmeņa grupas atteikums nodot kādu vietu, 
kuru tā nolēmusi slēgt, citai grupai, kura to varētu pārņemt, vai publiskai struktūrai 
sabiedriskas pagaidu izmantošanas nolūkā, ir saskaņā ar Eiropas tiesību aktiem 
konkurences jomā;

20. uzsver, ka Savienībai ir jāpievērš uzmanība savām rūpnieciskajām interesēm tirdzniecības 
attiecībās, gan izstrādājot tirdzniecības nolīgumus vai tiesību aktus par trešo valstu 
uzņēmumu piekļuvi publiskajam iepirkumam, gan izmantojot līdz šim nepietiekami 
īstenotos aizsardzības pasākumus pret trešo valstu uzņēmumu negodīgu konkurenci;

21. iesaka Komisijai un dalībvalstīm ieviest nepieciešamos mehānismus tādas Eiropas 
rūpniecības politikas radīšanai, kuru nevājinātu dalībvalstu pašreizējā savstarpējā 
konkurence; šajā nolūkā iesaka valstu standartu augšupēju konverģenci sociālajā jomā, kā 
arī nodokļu sistēmas saskaņošanu;

22. aicina dalībvalstis, ja līgumos tiek veikti grozījumi, izveidot kopēju rūpniecības politiku, 
kura pēc vēriena un līdzekļiem līdzinātos kopējai lauksaimniecības politikai, t. i., patiesai 
starptautiskai saskaņotībai kopējas stratēģijas nolūkā ar vērā ņemamiem finanšu 
līdzekļiem un tirgu regulēšanas instrumentiem, kādi ir pieejami citām lielām tirdzniecības 
zonām pasaulē, piemēram, monetārais instruments vai rūpniecībai pielāgoti noteikumi par 
valstu palīdzību, vienlaikus ievērojot starptautiskos tiesību aktus.
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