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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 pramoninė bazė būtina turtingai ir ekonomikos požiūriu 
sėkmingai Sąjungai, tai taip pat geriausia priemonė prieš recesiją; 

2. laikosi nuomonė, kad tik vykdant iniciatyvią, integruotą pramonės politiką, kuri apimtų 
skirtingas politikos sritis, įskaitant vartotojų politiką ir darbo rinkos politiką, ES įmonėms 
gali būti sudarytos palankios ekonominės sąlygos, leisiančios padidinti savo 
konkurencingumą; 

3. pažymi, kad vidaus rinka vis dar turi milžiniškų nepanaudotų konkurencingumo ir 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;

4. pabrėžia, kad pramonės politikoje reikėtų vadovautis principu „vienodas užmokestis už 
vienodą darbą“; mano, kad profesinės kvalifikacijos ir sąžiningo atlyginimo klausimai 
priklauso ne vien tik socialinės politikos sričiai – tai yra ir išankstinės augimo, inovacijų ir 
investicijų sąlygos; 

5. mano, kad tolesnis laisvo darbuotojų judėjimo vystymasis, pasitelkiant tokias priemones 
kaip abipusis profesinių kvalifikacijų ir kvalifikacijos kėlimo pripažinimas, visų pirma 
žemos kvalifikacijos ir neįgaliesiems darbuotojams, turi gali labai prisidėti prie 
kvalifikuotų darbuotojų trūkumo sumažinimo ir įtraukiojo augimo skatinimo;

6. ragina toliau plėtoti pranešimo tvarkos, išdėstytos 1998 m. birželio 22 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos 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.


