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PASIŪLYMAI

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas ragina atsakingą Pramonės, mokslinių tyrimų ir 
energetikos komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. pabrėžia, kad visa ryžtinga ES pramonės politika turėtų būti paremta socialinės rinkos 
ekonomika ir turi būti grindžiama stipria vidaus rinka tiek Sąjungos viduje, tiek išorės 
aspektu ir kad turėtų būti stengiamasi sumažinti operacijų išlaidas siekiant Europoje 
skatinti konkurencingą ir tvarią pramonę; taigi mano, kad būtina derinti visas pramonės 
politikos priemones (pvz., mokslinių tyrimų ir plėtros politiką, regioninę ir sanglaudos 
politiką, konkurencingumo politiką, prekybos politiką ir vadinamąjį sumanųjį 
reglamentavimą) siekiant išnaudoti globalizacijos galimybes ir spręsti dėl jos kylančias 
problemas; 

2. mano, kad ES pramonės politika taip pat turėtų būti paremta praktiniais projektais, kurie 
duotų apčiuopiamų rezultatų Europos įmonėms ir piliečiams, pvz., Pasaulinė aplinkos ir 
saugumo stebėsenos sistema (GMES), „Galileo“ ir tarptautinis termobranduolinis 
eksperimentinis reaktorius (ITER);

3. pabrėžia, kad ES pramonės politika turėtų būti nustatoma ir įgyvendinama taikant 
nuostatas, kuriose būtų numatomas su pramonės atliekų, ypač nuodingų atliekų, šalinimu 
susijusių sąlygų ir šių atliekų paskirties nagrinėjimas, siekiant užtikrinti, kad pramonės 
atliekos netaptų našta nei ES, nei trečiųjų šalių bendruomenėms aplinkos apsaugos, 
ekonomikos ar socialiniu aspektais;

4. atkreipia dėmesį į tai, kad siekiant Europos pramonės konkurencingumo ir augimo būtina 
galutinai sukurti vidaus rinką; pabrėžia, kad Europos įmonėms reikalinga tinkama sistema, 
pagal kurią jos galėtų Europos lygmeniu kurti ir plėtoti prekes ir paslaugas, ir 
atsižvelgdamas į tai džiaugiasi Bendrosios rinkos akte pateiktais pasiūlymais; ragina 
Komisiją nustatyti veiksmingumą stiprinančio derinimo ir geresnio valdymo apimtį 
atsižvelgiant į Bendrosios rinkos aktą, ypač PVM, intelektinės nuosavybės ir ES patento, 
pasaulinės standartizacijos, ženklinimo ir specifinių sektoriams taikomų standartų srityse;

5. ragina valstybes nares proaktyviau dalyvauti valdant bendrąją rinką ir gerinti nacionalinių 
valdžios institucijų bendradarbiavimą bei vietoje stiprinti bendrosios rinkos taisyklių 
perkėlimą, taikymą ir laikymąsi; prašo valstybių narių sumažinti operacijų sąnaudas 
taikant papildomas priemones, pavyzdžiui, veiksmingesnę valdyseną internetu;

6. pabrėžia, kad būtina, jog viešosios valdžios institucijos remtų pagrindinių technologijų 
plėtrą, ir kad reikia sparčiau rengti standartus, kurie yra gyvybiškai svarbūs siekiant 
išsaugoti ES pramonės konkurencingumą ir paskatinti naują augimą, ypač standartus, 
kurie padėtų skatinti inovacijas, susijusias su iškylančiais aplinkos apsaugos ir socialiniais 
sunkumais;

7. pažymi, kad Europos standartizacijos sistema labai padėjo sukurti vidaus rinką ir padaryti 
Europos pramonę konkurencingą; vis dėlto ragina Komisiją pasiūlyti priemones, kuriomis 
būtų siekiama dar labiau pagerinti Europos standartų kokybę ir paspartinti standartizavimo 
procedūras siekiant užtikrinti, kad naujos technologijos padėtų greičiau sukurti 
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naujoviškus produktus, kuriuos būtų galima parduoti visoje vidaus rinkoje; pažymi, kad 
atliekant tolesnius patobulinimus standartų nustatymo procesas turi būti glaudžiai susijęs 
su rinkomis ir turi būti skatinamas MVĮ dalyvavimas ir galimybės;

8. pabrėžia poreikį taikant Europos standartizacijos sistemą atsižvelgti į MVĮ ir amatininkų 
įmonių ypatumus, ypač sąnaudų, susidarančių siekiant atitikti standartus, mažinimo, 
standartų skleidimo (skelbiant santraukas) ar finansinės paramos teikimo aspektais; 
pabrėžia, kad valstybinės standartizavimo įstaigos turi atlikti pagrindinį vaidmenį 
skatinant ir stiprinant MVĮ ir amatininkų įmonių dalyvavimą standartizavimo procese, 
kuris turi vykti laikantis vadinamojo nacionalinio delegavimo principo;

9. pabrėžia MVĮ ir amatininkų gamybos įmonių ekonominę svarbą Europos pramonės 
tinklui; taigi pabrėžia poreikį vykdant naująją ES pramonės politiką daugiausia dėmesio 
skirti principui „pradėk nuo mažo“, kurio laikytis skatinama Smulkiojo verslo akte, 
siekiant užtikrinti, kad rengiant ir taikant šią politiką būtų atsižvelgiama į šių įmonių 
ypatumus;

10. pabrėžia, kad vykdant Europos pramonės politiką turi būti atsižvelgiama į visą tiekimo 
grandinę, kuri labai priklauso nuo MVĮ; ragina Komisiją ir valstybes nares išplėtoti ir 
pagerinti iniciatyvas, tokias kaip Europos įmonių tinklas, siekiant geriau informuoti MVĮ 
apie galimą tarpvalstybinio bendradarbiavimo naudą ir padidinti MVĮ, kurioms teikiama 
parama siekiant patekti į naujas rinkas, skaičių, apsirūpinti naujomis technologijomis ir 
užtikrinti ES finansavimą ar lėšas;

11. mano, kad veiksminga rinkos priežiūra yra gyvybiškai svarbi siekiant apsaugoti Europos 
pramonę nuo nesąžiningos konkurencijos; ragina Komisiją pateikti ryžtingus pasiūlymus, 
kurių tikslas būtų reformuoti dabartinę rinkos priežiūros sistemą stiprinant ES vaidmenį 
nacionalinių už rinkos priežiūrą atsakingų valdžios institucijų ir muitinių koordinavimo 
srityje bei užtikrinant, kad visoms valstybėms narėms būtų suteikiami pakankami ištekliai;

12. ragina Komisiją toliau taikyti geresnio reglamentavimo strategiją ir gerinti bendrosios 
rinkos valdyseną kuriant vadinamąsias vieno langelio sistemas ir skatinant su 
administravimu internetu susijusius tarpvalstybinius sprendimus bei atsižvelgiant į 
specifinius MVĮ poreikius; ragina Komisiją atliekant poveikio vertinimus daugiau 
dėmesio skirti naujų teisės aktų poveikiui pramonės konkurencingumui ir šiuo požiūriu 
patikrinti esamus teisės aktus;

13. atkreipia dėmesį į tai, kad ikiprekybiniai viešieji pirkimai gali būti lemtingas pradinis 
postūmis naujoms rinkoms kurti inovacines ir ekologiškas technologijas ir gali taip pat 
padėti pagerinti viešųjų paslaugų veiksmingumą ir kokybę; ragina Komisiją ir valstybes 
nares pagerinti bendravimą su viešosiomis valdžios institucijomis esamų galimybių, 
susijusių su ikiprekybiniais viešaisiais pirkimais, klausimais;

14. mano, kad reikėtų pakankamai įvertinti viešųjų pirkimų svarbą skatinant sukurti inovacinį 
pramonės pagrindą; taigi ragina valstybes nares išnaudoti visą ikiprekybinių viešųjų 
pirkimų potencialą kaip inovacijų skatinimo ir MVĮ dalyvavimo viešuosiuose pirkimuose 
gerinimo priemonę, kuri padeda nustatyti ir veiksmingai skatinti Europos verslo 
eksperimentines rinkas;
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15. mano, kad inovacijos yra bet kokios pramonės politikos pagrindas; ragina Komisiją ir 
valstybes nares skatinti pagrindines technologijas kuriant naujovėms palankias ir 
technologiniu požiūriu neutralias sistemas ir užtikrinant pagarbą intelektinės ir 
pramoninės nuosavybės teisėms; taigi mano, kad viešieji pirkimai galėtų atlikti svarbų 
vaidmenį, jeigu juos vykdant daugiau dėmesio būtų teikiama inovacijų ir tvarių produktų 
skatinimui, ypač plėtojant ikiprekybinius viešuosius pirkimus, t. y. sritį, kurioje ES labai 
atsilieka nuo savo pagrindinių konkurentų; ragina valstybės institucijas remiantis 
moksliniais įrodymais skatinti visuomenės imlumą naujoms technologijoms; mano, kad 
itin svarbu stiprinti žmogiškąjį kapitalą, ypač naudojant priemones, kuriomis būtų 
siekiama išvengti protų nutekėjimo iš Europos ir skatinant grupių kūrimąsi inovacinėse 
srityse, kad būtų galima užtikrinti ES augimą ir pramonės konkurencingumą, ypač 
skatinant viešojo ir privačiojo sektorių partnerystes;

16. pabrėžia, kad intelektinės nuosavybės teisių apsauga turi lemiamą svarbą siekiant 
apsaugoti Europos praktinę patirtį ir skatinti inovacijas Sąjungoje – visa tai daroma ypač 
stiprinant kovą su klastojimu ir mažinant Europos patentų kainas; taigi ragina valstybes 
nares ir Europos Komisiją toliau dėti pastangas siekiant kuo greičiau sukurti Europos 
Sąjungos patentą ir pritaikytą ginčų sprendimo sistemą, taip pat sustiprinti tam skirtus 
išteklius ir muitinių bei valdžios institucijų, atsakingų už rinkos priežiūrą, koordinavimą, 
kad būtų galima kuo veiksmingiau nustatyti suklastotų produktų patekimą į bendrąją 
rinką;

17. ragina valstybes nares ir Europos Komisiją tuo atveju, jei būtų neįmanoma sudaryti 
Europos lygmens susitarimo, toliau siekti sukurti Europos Sąjungos patentą sukuriant 
sustiprintą bendradarbiavimą, kad būtų galima parengti konkurencingą ir inovacinę 
Europos Sąjungos pramonės politiką;

18. atkreipia dėmesį į tai, kad dėl greitai stiprėjančio kylančios ekonomikos šalių spaudimo 
pasaulinės paklausos srityje didelę papildomą vertę turinčios ES pramonės šakos turi vis 
mažiau galimybių gauti žaliavų (tokių, kaip spalvotieji metalai); pabrėžia, kad ES žaliavų 
perdirbimo politika turėtų būti plėtojama kaip prioritetinė ir turėtų būti rengiama siekiant 
remti ES pramonės politiką kovojant su sunkumais, susijusiais su atliekų perdirbimu, ir 
kuo labiau skatinant pakartotinį atliekų naudojimą; ragina Komisiją vadovauti rengiant 
naują tvarios gamybos organizacinį modelį atsižvelgiant į ciklinius procesus, kurie jau 
vyksta daugelyje sektorių, pvz., iš aliuminio gaminamų produktų gamybos sektoriuje;

19. pabrėžia, kad įmonių, ypač MVĮ, galimybės gauti finansavimą vis dar nepakankamos ir 
kad Europos Sąjunga turėtų diegti naujoves siekdama realiosios ekonomikos srityje 
sudaryti palankesnes pagrindines investicijų plėtros sąlygas; mano, kad biudžeto krizės 
aplinkybėmis ypač reikia ištirti naujus finansavimo būdus, ypač mažinant rizikos kapitalų 
rinkos susiskaidymą, plėtojant inovacines viešojo ir privačiojo sektorių partnerystes, pvz., 
bendras technologijų iniciatyvas, ir stiprinant EIB vaidmenį; pabrėžia, kad būtina 
pagerinti ir palengvinti MVĮ galimybes gauti finansinėse rinkose įmanomą finansavimą;

20. mano, kad konkurencijos politika turi atitikti ryžtingos pramonės politikos poreikius ir 
nepažeisti vidaus rinkos taisyklių;

21. pabrėžia, kad socialiniai partneriai yra aukščiausios kvalifikacijos ir labiausiai tinka 
administruojant atitinkamus pokyčius, kurių atsirado po ekonomikos krizės, bei džiaugiasi 
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Bendrosios rinkos akte pateiktu pasiūlymu pradėti bendrą konsultavimąsi su socialiniais 
partneriais siekiant parengti Europos įmonių restruktūrizavimo išankstinio planavimo 
sistemą, kurią taikant būtų stengiamasi veiksmingiau panaudoti restruktūrizavimui 
skiriamas lėšas;

22. atkreipia dėmesį į tai, kad Europos pramonė vis labiau priklauso nuo įmonėms teikiamų 
paslaugų ir kad todėl būtina ypatingą dėmesį skirti visoms gamybos grandinės grandims; 
taigi džiaugiasi, kad Komisija parodė norą daugiau dėmesio skirti šiai tarpusavio 
priklausomybei;

23. dar kartą patvirtina poreikį padaryti greitą pažangą Europos įmonių registrų tinklo srityje 
siekiant užtikrinti ir vartotojams, ir gamintojams teikiamos informacijos skaidrumą ir 
patikimumą;

24. ragina Komisiją Europos pramonei užtikrinti lygias sąlygas pasaulio lygmeniu, suderinant 
reguliavimo reikalavimus, ir užtikrinti patekimą į mūsų partnerių rinkas, ypač viešųjų 
pirkimų požiūriu, bei parengti strategiją, skirtą MVĮ internacionalizavimui remti; mano, 
kad vykstant globalizacijai visos ryžtingos ekonominės ir socialinės ES strategijos iš 
tikrųjų turi apimti išorinį aspektą; laikosi nuomonės, kad Europa turėtų užtikrinčiau ir 
galvodama apie abipusiškumą bei abipusę naudą ginti savo interesus ir savo vertybes. 
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