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IEROSINĀJUMI

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Rūpniecības, 
pētniecības un enerģētikas komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. atzinīgi vērtē to, ka rūpniecības politika ir kļuvusi par galveno politikas jomu Eiropas 
Savienībā; uzsver, ka stipra reālā ekonomika ar spēcīgu rūpniecības bāzi ir Savienības 
labklājības, konkurētspējas un plaukstošas ekonomikas pamats, kā arī vislabākais veids, 
kā atveseļoties no ekonomiskās lejupslīdes;

2. kopumā kritiski vērtē Komisijas īstenoto selektīvo pieeju, nosakot sešus prioritāros tirgus 
ieguldījumiem un inovācijām; daudz vairāk uzsver to, cik būtiski ir uzlabot pētniecības 
un izstrādes pamatnosacījumus, un norāda uz svarīgo lomu, kāda jaunizveidotiem 
uzņēmumiem un MVU ir kā Eiropas inovācijas dzinējspēkam; 

3. uzskata, ka priekšnoteikums ir būtiski palielināt Eiropas pētniecības un izstrādes 
veiktspēju, lai sekmētu inovāciju un uzlabotu Eiropas konkurētspēju;

4. uzsver, cik būtiski ir panākt, lai mūsu ekonomika kļūtu ilgtspējīga nolūkā sasniegt 
stratēģijas „Eiropa 2020” mērķus, un prasa, lai ilgtspējību noteiktu par Eiropas 
rūpniecības politikas pamatelementu; norāda, ka ir jāveicina videi draudzīga ražošana, 
jāpanāk, ka patēriņa preču ekspluatācijas mūžs kļūst garāks, jāveicina otrreizējā pārstrāde 
un vēl vairāk jāuzlabo iekšējā tirgo ražoto preču energoefektivitāte;

5. konstatē, ka rūpnieciskā ražošana Savienības attālākajos reģionos strauji samazinās; prasa 
Komisijai veikt pasākumus, ar kuriem veicinātu līdzsvarotu rūpnieciskās ražošanas 
izplatību Eiropā;

6. uzskata, ka vienīgi proaktīva, integrēta rūpniecības politika, kuras pamatā ir pētniecība, 
inovācija un vienotais tirgus un kura saista dažādas politikas jomas un resursefektīvas 
stratēģijas — ietverot patērētāju aizsardzības politiku un darba tirgus politiku, — var radīt 
labvēlīgus ekonomiskos apstākļus ES uzņēmumiem nolūkā uzlabot to konkurētspēju, un 
ar cerībām gaida, kad tiks iesniegts rūpniecības produktu iekšējā tirgus reformas plāns;

7. uzskata, ka krīzes laikā ikvienas rūpniecības politikas priekšnoteikums ir pašreizējās 
ražošanas jaudas saglabāšana; uzskata, ka to var panākt tikai ar progresīvu rīcību un 
restrukturizācijas pasākumiem, kas ieviesti, pilnībā un aktīvi iesaistot darba ņēmējus;

8. atgādina par ieguldījumu nozīmi inovācijas stimulēšanā un izaugsmes veicināšanā un 
uzsver, ka uzņēmējdarbībai ir jāsniedz lielāks atbalsts, radot labākus apstākļus 
uzņēmējdarbības veikšanai;

9. aicina Komisiju iesniegt priekšlikumus par Eiropas uzņēmumu puduru veidošanas 
politiku, ar ko paredz sadarbību starp saistītiem uzņēmumiem, piegādātājiem, 
pakalpojumu sniedzējiem un pētniecības centriem; norāda — lai gan reģionālā un 
dalībvalstu līmenī šāda politika pastāv jau sen (kaut arī politiski tās spēcīgās puses līdz 
šim sekmētas tikai minētajā reģionālajā un dalībvalstu līmenī), šī politika ir sekmējusi arī 
konkurenci starp tautsaimniecībām Eiropas mērogā; uzskata, ka priekšrocības, ko 
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uzņēmumiem, darbiniekiem un reģioniem varētu nodrošināt kopīga resursu un zināšanu 
izmantošana arī Eiropas mērogā, būtu viens no veidiem, kā veicināt līdzsvarotāku 
rūpniecības un tirdzniecības attīstību;

10. uzskata, ka skaidrs un stabils tiesiskais regulējums ir galvenais priekšnoteikums 
izaugsmes veicināšanai un nozīmīgs papildu nosacījums Eiropas tiesību aktu uzlabošanai 
tirgus uzraudzības jomā nolūkā nodrošināt produktu nekaitīgumu un taisnīgus 
tirdzniecības nosacījumus; 

11. uzsver — lai rūpniecības politika būtu sekmīga, izšķiroša nozīme ir atbilstīgiem tiesību 
aktiem, un ir jāizvairās no ilgtermiņa pasākumiem, kas kropļo konkurenci, jo īpaši 
piešķirot neproporcionālu tiešo finansējumu;

12. norāda, ka iekšējam tirgum joprojām ir milzīgs, neizmantots potenciāls, ar ko veicināt 
konkurētspēju un kvalitatīvu izaugsmi Eiropas Savienībā, un tāpēc mudina Komisiju un 
dalībvalstis censties vairāk, lai likvidētu atlikušos šķēršļus, tādējādi uzlabojot ES 
patērētāju, darba ņēmēju, uzņēmumu un jo īpaši MVU situāciju; turklāt uzsver, ka ir 
jāizveido un jānostiprina prognozēšanas un finansēšanas instrumenti (apdrošināšana, 
maksājumu garantijas u. c.), lai MVU varētu attīstīties starptautiskā mērogā;

13. uzsver, ka ražošanas procesi arvien vairāk tiek balstīti uz zināšanām un ka līdz ar to 
rūpniecības stiprums ir būtiski atkarīgs no speciālistu kvalifikācijas līmeņa; tāpēc prasa 
nodrošināt ciešu saskaņu starp rūpniecības politiku un apmācību;

14. aicina Komisiju atbalstīt MVU paredzētu investīciju banku izveidi dalībvalstīs un veikt 
pasākumus, ar kuriem nolūkā veicināt rūpniecisko ražošanu pašreizējās MVU paredzētās 
investīciju bankas varētu paplašināt savu darbību citās dalībvalstīs saskaņā ar šajās 
dalībvalstīs spēkā esošajiem nosacījumiem;

15. mudina ES un dalībvalstis censties pilnībā īstenot Eiropas Mazās uzņēmējdarbības aktu, 
kas ir saskaņots regulējums pasākumiem, ar kuriem veicināt MVU izaugsmi, un šā akta 
nozīmei jābūt izšķirīgai Eiropas Savienības jaunajā, spēcīgajā rūpniecības politikā;

16. uzskata, ka resursu trūkuma saasināšanās ir ne tikai ilgtspējības jautājums, bet aizvien 
biežāk tas kļūst par Eiropas un tās uzņēmumu galveno konkurētspējas jautājumu; uzsver, 
ka resursu efektivitātei ir izšķirīga nozīme kā Eiropas reindustrializācijas programmas 
pamatprincipam; šajā ziņā aicina:

– pilnībā un visaptveroši īstenot Komisijas ceļvedi resursu efektīvai izmantošanai 
Eiropā;

– visās būtiskākajās politikas jomās piemērot resursu pakāpjveida izmantošanas 
principu, nodrošinot, ka maksimāli tiek izmantots mūsu ierobežoto izejmateriālu 
potenciāls;

– Komisiju un dalībvalstis izstrādāt un attiecīgi ieviest resursu uzskaites metodi, kas ir 
jāintegrē visās ES un dalībvalstu budžetu nodaļās (tā, lai viena nodaļa atbilst vienai 
darbībai), kuras savukārt var iedalīt pantos, kurus vajadzības gadījumā attiecīgi var 
iedalīt posteņos, lai nodrošinātu, ka politikas izstrādē efektīvi tiek integrēti resursu 
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efektivitātes apsvērumi;

17. atzīst, ka ir būtiski nodrošināt ražojumu izsekojamību, lai patērētāji iepērkoties varētu 
izdarīt informētāku izvēli un novērtēt vietējo ražošanas uzņēmumu gadsimtu gaitā 
uzkrāto zinātību;

18. uzskata, ka rūpniecības politikā ir jāiekļauj konkurētspējai izšķirīgi stratēģiskie mērķi, 
tādi kā efektīvas un savstarpēji savienotas infrastruktūras izveide, augsti attīstīts digitālais 
tīkls un Eiropas enerģētikas politika;   

19. uzskata, ka būtisks rūpniecības politikas priekšnoteikums ir lielu ieguldījumu stimulēšana 
un mobilizācija pētniecībā, kuras mērķis ir sekmēt strukturālo un ražojumu inovāciju; 

20. uzskata, ka Eiropas rūpniecības izaugsmi var panākt tikai tad, ja īsteno ieguldījumu 
plānu, ko papildina ar vērienīgiem pasākumiem kredītu pieejamības uzlabošanai; 

21. uzsver, ka rūpniecības politikas pamatā ir jābūt principam „vienāds atalgojums par tādu 
pašu darbu”, lai saistībā ar dažādu veidu līgumiem darba ņēmējiem nodrošinātu gan 
dzimumu līdztiesību darbavietā, gan vienlīdzīgus nosacījumus;

22. uzskata, ka turpmākai darba ņēmēju pārvietošanās brīvības sekmēšanai — izmantojot 
tādus instrumentus kā profesionālās kvalifikācijas savstarpēja atzīšana un mūžizglītība, jo 
īpaši attiecībā uz mazāk aizsargātiem darba ņēmējiem, — ir lielas iespējas mazināt 
kvalificētā darbaspēka trūkumu un veicināt iekļaujošu izaugsmi;

23. atzīst, ka duālā apmācības sistēma ievērojami veicina kvalitatīvu rūpniecisko ražošanu un 
ilgtspējīgu izaugsmi Eiropā, un aicina Komisiju un dalībvalstis turpināt atbalstu šajā jomā 
un to izvērst visā Eiropā;

24. prasa dalībvalstīm pēc iespējas drīz īstenot direktīvu par maksājumu kavējumu 
novēršanu, jo tā sevišķi skar ražošanas uzņēmumus;

25. mudina padziļināti izmantot Direktīvā 98/34/EK noteiktās paziņošanas procedūras 
iespējas un ierosina dalībvalstīm ieviest iedarbības uz konkurētspēju analīzi ietekmes 
novērtējumos, kurus izstrādā valsts likumdošanas procesu sagatavošanas posmos, plašākā 
mērogā integrējot tā dēvēto vienotā tirgus pārbaudi, ko Eiropas Parlaments prasīja īstenot 
2013. gada 7. februāra rezolūcijā ar ieteikumiem Komisijai par vienotā tirgus pārvaldību;

26. uzsver, cik svarīgi ir Eiropas pilsoņus informēt par rūpniecības politikas būtisko nozīmi 
nolūkā sekmēt ekonomikas izaugsmi Eiropā;

27. uzsver, ka spēcīga rūpniecības politika ir jāpapildina ar pasākumiem mūsu ražojumu 
tirgus situācijas uzlabošanai, un līdz ar to ir būtiski uzsvērt mūsu ražojumu kvalitāti; 
turklāt uzsver, ka ir jāsaglabā, jāpaaugstina un jāattīsta amatniecības zinātība Eiropā;

28. uzsver luksusa preču ražošanas uzņēmumu ieguldījumu Eiropas Savienības izaugsmē, 
nodarbinātībā un konkurētspējā, jo saskaņā ar 2012. gada 26. septembrī publicēto 
Komisijas dienestu darba dokumentu par Eiropas luksusa preču ražošanas uzņēmumu 
konkurētspēju šī nozare rada 3 % no ES IKP, tās gada apgrozījums ir EUR 400 miljardi 
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un tieši un netieši tā rada gandrīz 1,5 miljonus darbvietu Eiropā;

29. atbalsta uzņēmumu nodokļu sistēmu labāku koordinēšanu Eiropas Savienībā, ieviešot 
saskaņotas nodokļu bāzes.
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