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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. teigiamai vertina tai, kad pramonės politika šiuo metu pateko į ES politinio dėmesio 
centrą; pabrėžia, kad tvirta realioji ekonomika būtina turtingai, konkurencingai ir 
ekonomikos požiūriu sėkmingai Sąjungai ir tai taip pat geriausia priemonė prieš recesiją;

2. iš esmės kritiškai vertina tai, kad Komisija atrankos būdu nustatė šešias prioritetines 
investicijų ir inovacijų rinkas; labiau pabrėžia tai, kad svarbu pagerinti pagrindines 
mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros sąlygas ir pagrindinį naujai įsteigtų įmonių bei 
MVĮ, kaip Europos inovacijų varomosios jėgos, vaidmenį;

3. mano, kad siekiant skatinti inovacijas ir didinti Europos konkurencingumą, labai svarbu 
smarkiai padidinti mokslinių tyrimų ir technologinė plėtros Europoje pajėgumus;

4. pabrėžia, kaip svarbu plėtoti ekonomikos tvarumo aspektą, kad būtų įvykdyti 2020 m. ES 
strategijos uždaviniai, ir ragina vykdant Europos pramonės politiką tvarumo klausimui 
skirti pagrindinį dėmesį; pažymi, kad reikėtų skatinti gamybą, kurią vykdant 
atsižvelgiama į aplinką, ilginti vartojimo prekių naudojimo laiką, skatinti antrinį 
perdirbimą, taip pat dar labiau didinti vidaus rinkoje pagamintų prekių energijos 
vartojimo efektyvumą.

5. pažymi, kad pramoninė gamyba ES periferijoje labai mažėja; ragina Komisiją imtis
priemonių, kurios sudarytų palankias tolygaus pramoninės gamybos paskirstymo 
Europoje sąlygas;

6. laikosi nuomonės, kad tik vykdant iniciatyvią, integruotą pramonės politiką, pagrįstą 
moksliniais tyrimais, inovacijomis ir bendrąja rinka ir kuri apimtų skirtingas politikos 
sritis ir efektyvus išteklių naudojimo metodus, įskaitant vartotojų politiką ir darbo rinkos 
politiką, ES įmonėms gali būti sudarytos palankios ekonominės sąlygos, leisiančios 
padidinti savo konkurencingumą ir laukia, kada bus parengtas Pramonės produktų vidaus 
rinkos reformos planas;

7. mano, kad turimų gamybos pajėgumų išsaugojimas dabartinės krizės laikais turėtų būti 
vienas iš pagrindinių bet kokios pramonės politikos prioritetų; mano, kad tai galima 
pasiekti tik tuomet, jei bus imtasi prevencinių veiksmų ir įmonių restruktūrizavimo 
priemonių, kurias įgyvendinant visapusiškai ir aktyviai dalyvaus darbuotojai;

8. primena investicijų vaidmenį skatinant inovacijas ir augimą ir pabrėžia poreikį labiau 
remti verslumą kuriant geresnes sąlygas verslui;

9. ragina Komisiją parengti pasiūlymų dėl Europos branduolių politikos, pagal kurią būtų 
siekiama susijusių įmonių, tiekėjų, paslaugų teikėjų ir mokslinių tyrimų įstaigų 
bendradarbiavimo; atkreipia dėmesį į tai, kad šių branduolių jau seniai esama regioniniu 
ir nacionaliniu lygmenimis (tačiau šiuo lygmeniu jų privalumai buvo skatinami tik 
politiškai) – taip jie prisidėjo ir prie šalių ekonominės konkurencijos Europos lygmeniu; 
mano, kad jų privalumų išnaudojimas taip pat Europos lygmeniu bendrai naudojant 
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išteklius ir technines žinias įmonėms, darbuotojams ir regionams būtų priemonė skatinti 
tolygesnį pramonės ir prekybos vystymąsi;

10. mano, kad aiškus ir stabilus teisinis pagrindas yra būtina sąlyga siekiant skatinti augimą ir  
kad  ši papildoma ir svarbi priežastis svarbi pagerinti Europos rinkos priežiūros teisės 
aktus siekiant užtikrinti produktų saugumą ir sąžiningos konkurencijos sąlygas; 

11. pabrėžia, kad siekiant, jog pramonės politika būtų sėkminga, svarbūs atitinkami teisės 
aktai ir kad taip pat kad nebūtų priemonių, kurios ilgainiui iškraipytų konkurenciją, ypač 
dėl neproporcingos tiesioginės finansinės įtakos, ypač svarbu teisės aktais įtvirtinti 
tinkamą požiūrį;

12. pažymi, kad vidaus rinka vis dar turi milžiniškų nepanaudotų konkurencingumo ir 
kokybinio augimo ES didinimo galimybes, taigi ragina Komisiją ir valstybes nares dėti 
daugiau pastangų, kad ES vartotojų, darbuotojų ir įmonių, ypač MVĮ, naudai būtų 
panaikintos likusios kliūtys; Be to, pažymi, kad būtina kurti ir stiprinti prognozavimo ir 
finansavimo priemones (draudimo, mokėjimo garantijų ir pan.) srityse, kad MVĮ būtų 
sudarytos sąlygos plėsti veiklą tarptautiniu mastu;

13. pabrėžia, kad pramoniniai gamybos procesai vis dažniau grindžiami žiniomis ir kad dėl to 
pramonės pajėgumas iš esmės priklauso nuo aukštos kvalifikacijos specialistų; todėl 
ragina pramonės politiką glaudžiai koordinuoti su profesinio mokymo ir kvalifikacijos 
kėlimo priemonėmis;

14. ragina Komisiją remti nacionalinių MVĮ skirtų investicinių bankų kūrimą ir imtis 
priemonių, kuriomis esamiems MVĮ skirtiems investiciniams bankams būtų sudarytos 
galimybės išplėsti savo veiklą į kitas valstybes nares laikantis šiose valstybėse narėse 
taikomų sąlygų, kad tokiu būdu būtų galima remti pramoninę gamybą;

15. ragina ES ir valstybes nares siekti, kad būtų iki galo įgyvendintas Smulkiojo verslo aktas, 
kuriame numatyta nuosekli MVĮ augimo skatinimo priemonių sistema ir kuris turėtų būti 
neatskiriamas nuo Europos Sąjungos naujos ir stiprios pramonės politikos;

16. mano, kad senkantys ištekliai yra ne vien tvarumo klausimas, bet vis labiau svarbus 
konkurencingumo klausimas Europai ir jos įmonėms; pabrėžia efektyvaus išteklių 
naudojimo, kaip pagrindinio Europos reindustrializacijos darbotvarkės principo, svarbą; 
atsižvelgdamas į tai, ragina:

– plačiu mastu įgyvendinti visas Komisijos parengto efektyvaus išteklių naudojimo 
Europos plano nuostatas;

– plačiai įdiegti pakopinio išteklių naudojimo sąvoką į visų sričių politiką, užtikrinant, 
kad būtų išnaudotas visas mūsų menkų žaliavų potencialas;

– Komisiją ir valstybes nares – parengti ir pradėti taikyti išteklių apskaitą, kuri būtų 
integruota į visus ES ir nacionalinių biudžetų skyrius (atitinkančius atskiras veiklos 
sritis); šie skyriai gali būti suskaidyti į straipsnius, kurie savo ruožtu prireikus gali 
būti suskaidyti į punktus, siekiant užtikrinti veiksmingą efektyvaus išteklių 
naudojimo klausimo integraciją į politikos formavimo procesą;
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17. pripažįsta gaminių atsekamumo svarbą, nes jis suteikia galimybę vartotojams rinktis 
produktus turint daugiau informacijos ir padeda įvertinti vietos gamybos įmones už per 
daugelį amžių surinktas žinias ir patirtį;

18. laikosi nuomonės, kad pramonės politika turėtų apimti strateginius tikslus, kurie itin 
svarbūs konkurencingumui, tokius kaip veiksmingos ir tarpusavyje sujungtos transporto 
infrastruktūros sukūrimas, aukšto lygio skaitmeninis tinklas ir Europos energetikos 
politika;

19. mano, kad didelės investicijos į mokslinius tyrimus, kurie skirti struktūrų ir produktų 
atnaujinimui, yra būtinas pramonės politikos elementas;

20. mano, kad tam, jog Europos pramonė galėtų augti, būtinas investicijų planas ir ryžtingos 
priemonės, kurios palengvintų prieigą prie kreditų; 

21. pabrėžia, kad pramonės politikoje reikėtų vadovautis principu „vienodas užmokestis už 
vienodą darbą“, siekiant darbo vietose užtikrinti lyčių lygybę ir vienodas sąlygas 
skirtingų formų sutartims;

22. mano, kad tolesnis laisvo darbuotojų judėjimo vystymasis, pasitelkiant tokias priemones 
kaip abipusis profesinių kvalifikacijų pripažinimas ir mokymasis visą gyvenimą, visų 
pirma pažeidžiamiems darbuotojams, turi gali labai prisidėti prie kvalifikuotų darbuotojų 
trūkumo sumažinimo ir įtraukiojo augimo skatinimo;

23. pripažįsta, kad dualinis profesinis mokymas gerokai prisideda prie kokybiškos 
pramoninės gamybos ir tvaraus augimo Europoje, ir ragina Komisiją ir valstybes nares 
toliau skatinti šią sritį ir įtvirtinti ją Europos mastu;

24. ragina valstybes nares kuo greičiau įgyvendinti Direktyvą dėl kovos su pavėluotais 
mokėjimais, nes tai ypač veikia gamybos įmones;

25. ragina toliau plėtoti pranešimo tvarkos, išdėstytos direktyvoje 98/34/EB, galimybes ir 
siūlo valstybėms narėms įtraukti vadinamąjį konkurencingumo tikrinimą (angl. 
competitiveness proofing) į poveikio vertinimus, atliekamus rengimo etapais vykstant 
nacionaliniams teisėkūros procesams, atsižvelgiant į platesnį bendrosios rinkos 
patikrinimo, kurį buvo raginama atlikti 2013 m. vasario 7 d. Europos Parlamento 
rezoliucijoje su rekomendacijomis Komisijai dėl bendrosios rinkos valdymo, kontekstą;

26. pabrėžia Europos piliečių informavimo apie pagrindinį pramonės politikos vaidmenį 
skatinant ekonomikos augimą Europoje svarbą;

27. pabrėžia, kad stipri pramonės politika turėtų būti derėti su optimalia mūsų gaminių rinkos 
padėtimi ir kad todėl labai svarbu daug dėmesio skirti gaminių kokybei; taip pat pabrėžia, 
kad svarbu išlaikyti, įvertinti ir toliau plėtoti amatų išmanymą Europoje;

28. pabrėžia aukščiausios klasės produktus gaminančių įmonių indėlį į augimą, užimtumą ir 
konkurencingumą Europos Sąjungoje, kadangi šis sektorius sudaro 3 proc. BVP, jo 
metinė apyvarta viršija 400 mlrd. EUR ir jis sukuria beveik 1,5 mln. tiesioginių ir 
netiesioginių darbo vietų Europoje, kaip teigiama 2012 m. rugsėjo 26 d. paskelbtame 
Europos Komisijos tarnybų darbiniame dokumente dėl Europos aukščiausios klasės 



PE504.038v04-00 6/7 AD\935412LT.doc

LT

produktus gaminančios pramonės konkurencingumo;

29. pritaria tam, kad būtų labiau koordinuojamas įmonių apmokestinimas ES, t. y. nustatyta 
vienoda mokesčio bazė.
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