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PASIŪLYMAI

Tarptautinės prekybos komitetas ragina atsakingą Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos 
komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. atkreipia dėmesį į Europos pramonės sektoriaus nuosmukį – nuo 2008 m. dėl pasaulinės 
pramonės raidos šiame sektoriuje prarasta 3 mln. darbo vietų ir gamyba sumažėjo 
10 proc., nepaisant to, kad šis sektorius yra vienas iš svarbiausių Europos ekonomikos 
augimo veiksnių; ragina Komisiją siekiant išsaugoti Europos konkurencingumą pasauliniu 
mastu nedelsiant parengti bendrą tvarią ir ilgalaikę strategiją, paremtą Europos pramonės 
skatinimu, garsinimu ir patrauklumo didinimu, kuri būtų pagrįsta konkrečiomis 
priemonėmis; primena, kad bendra prekybos politika pramonei yra esminis veiksnys;

2. palankiai vertina tai, kad Komisija savo raginimu pramonės sektoriaus pridėtinės vertės 
dalį BVP iki 2020 m. padidinti iki 20 proc. davė svarbų politinį signalą; tačiau pabrėžia, 
kad toks tikslas gali būti realistinis tik jei jis bus pagrindžiamas atitinkamomis 
priemonėmis;

3. prašo Komisijos vykdyti įsipareigojimą parengti rodiklius, kurie sudarytų galimybes 
stebėti ir vertinti reindustrializacijos procesą; pabrėžia, kad šie rodikliai turi būti ne tik 
kiekybiniai, bet ir kokybiniai, kad būtų galima užtikrinti, kad procesas būtų tvarus ir 
suderinamas su aplinkos apsauga;

4. apgailestauja, kad Komisijoje vis dar nevykdoma integruota pramonės politika ir vis dar 
netaikomas Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 173 straipsnis dėl Sąjungos pramonės 
politikos ir valstybių narių pramonės politikos koordinavimo;

5. prašo, kad vykdant Europos pramonės politiką būtų remiami augimą skatinantys ir 
pridėtinę vertę kuriantys sektoriai, kuriuose Europa jau pirmauja arba turi galimybių 
pirmauti, ir užtikrinti, kad aeronautikos, chemijos, automobilių, žemės ūkio produktų, 
tekstilės ir drabužių ir mašinų gamybos sektoriai išliktų konkurencingi; ragina, kad ES 
institucijos, valstybės narės ir privatūs partneriai geriau koordinuotų veiksmus siekiant 
aktyviau investuoti į stambius tvarius transporto ir judumo, atsinaujinančiosios 
energetikos ir telekomunikacijų, taip pat pirmaujančios ekologiškos gamybos, pavyzdžiui, 
ekologiškų automobilių ir laivų ar technologijų, kuriomis mažinamas gamybos proceso 
poveikis aplinkai, infrastruktūros objektus ir kurtų naujoviškas finansavimo priemones; 
primena, kad svarbu skatinti vietos išteklių naudojimą, kad tikra reindustrializacija būtų 
palanki ir būtų sukuriama darbo vietų; 

6. primygtinai teigia, kad ES pramonės politika turi remtis valstybių narių koordinuota ES 
strategija siekiant stiprinti ES energetikos rinkos integraciją, plėtoti ES energetikos 
infrastruktūrą ir sumažinti energijos kainą ES, taip pat mažinti Sąjungos priklausomybę 
nuo energiją tiekiančių trečiųjų šalių;

7. pabrėžia, kad moksliniai tyrimai ir inovacijos labai svarbūs siekiant Europos įmonių 
konkurencingumo pasaulio rinkose; primygtinai ragina Europos Sąjungą ir jos valstybes 
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nares skirti daugiau lėšų moksliniams tyrimams ir technologinei plėtrai; prašo Komisijos 
skatinti pramonės sektorių, kurie pagrįsti naujomis technologijomis, gamina didelės 
pridėtinės vertės produktus ir taupiai naudoja energijos išteklius, kūrimą siekiant geriau 
kovoti su klimato kaita; prašo, kad taip pat būtų skatinama naujos veiklos, kurioje ES turi 
technologinių pranašumų, plėtra, pavyzdžiui, atsinaujinančioji energija ir kūrybos 
pramonė; primygtinai ragina įmones geriau numatyti trečiųjų šalių rinkos poreikius, kad 
būtų galima tinkamai dalyvauti tarptautinėje rinkoje;

8. pabrėžia, kad norint toliau vystyti Europos pramonę nepaprastai svarbu užtikrinti 
apsirūpinimo žaliavomis galimybes, ir įspėja, kad, neturint tam tikrų pagrindinių žaliavų, 
ateityje nebus įmanomas daugelio strateginių Europos pramonės sektorių (branduolinė, 
kosminės erdvės, aeronautikos, medicinos, IT, naujų medžiagų, karinės įrangos pramonė 
ir t. t.) vystymasis;

9. taigi ragina Komisiją stiprinti savo strategiją, kaip apginti Sąjungos interesus, susijusius su 
žaliavų tiekimo saugumu, atsižvelgiant į prekybos susitarimus (laisvosios prekybos 
susitarimus, ekonominės partnerystės susitarimus ir t. t.); mano, kad įgyvendinant šią 
strategiją bus galima panaikinti eksporto apribojimus, kuriuos taiko kai kurios valstybės, ir 
bus galima tinkamai tiekti žaliavas sudarant tinkamus prekybos susitarimus ir kuriant 
strategines partnerystes;

10. palankiai vertina tai, kad įsigalios Europos patentas, kuriuo ES įmonėms bus užtikrinama 
tvirta intelektinės nuosavybės apsauga ir bus mažiau išankstinių formalumų, kuriuos reikia 
atlikti norint patekti į naujas rinkas; palankiai vertina 2013 m. kovo mėn. Komisijos 
paskelbtą iniciatyvą, kuria siekiama didinti ES MVĮ konkurencingumą tarptautiniu mastu 
supaprastinant prekės ženklo registravimo užsienyje sistemą; 

11. prašo, kad Europos Sąjunga įgyvendintų judumo ir profesinio mokymo politiką ES 
rinkoje, ypač kalbų ir informacinių technologijų srityse, siekiant gerinti ES pramonės 
konkurencingumą ir darbuotojų kompetenciją;

12. pažymi, kad aiškus ir stabilus teisinis pagrindas yra itin svarbus siekiant skatinti 
investicijas į pramonę; ragina Komisiją ir valstybes nares skatinti Europos MVĮ vystymąsi 
ir internacionalizavimą, sudarant joms palankesnes galimybes gauti finansavimą, kad jos 
galėtų investuoti ir diegti naujoves, nes šios įmonės yra svarbiausi ateities pramonės 
politikos subjektai; primena, kad viešieji pirkimai atlieka esminį vaidmenį remiant MVĮ 
plėtrą ir augimą; prašo taikyti vieno langelio principą MVĮ sprendžiant su vidaus ir su 
išorės rinka susijusius klausimus; ragina Komisiją siekti, kad patentais būtų užtikrinta 
finansinė ir technologinė nauda;

13. mano, kad geresnės, mažiau išlaidų reikalaujančios ir spartesnės MVĮ galimybės laikytis 
antidempingo procedūrų yra veiksmingesnės MVĮ apsaugos nuo prekybos partnerių 
nesąžiningų veiksmų pagrindas; ragina Europos Sąjungą į tai atsižvelgti įgyvendinant 
prekybos apsaugos priemonių reformą;

14. siūlo įsteigti MVĮ ir didžiųjų Europos įmonių tinklą, kad MVĮ galėtų pasinaudoti šių 
įmonių patirtimi ir eksporto bei inovacijų pajėgumais; primygtinai ragina valstybes nares 
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ir Komisiją skatinti MVĮ, universitetų ir mokslininkų partnerysčių vystymąsi ir sudaryti 
palankesnes sąlygas jas finansuoti siekiant kurti naujas technologijas;

15. pabrėžia, kad sėkmingai Europos reindustrializacijai svarbi jos tarptautinė konkurencinė 
padėtis; todėl ragina Komisiją teikiant visus būsimus pasiūlymus dėl teisėkūros procedūra 
priimamo akto atsižvelgti į atitinkamų sektorių tarptautinę konkurencinę padėtį ir 
nemažinti jų konkurencingumo, kad Europos pramonė galėtų įsitvirtinti pasaulinės 
konkurencijos sąlygomis;

16. ragina Komisiją užtikrinti, kad Sąjungos prekybos ir konkurencijos politika tarnautų 
Europos pramonės politikos tikslams; ragina Komisiją pirmenybę teikti didesnei valstybių 
narių fiskalinei, socialinei ir biudžetinei konvergencijai, kad būtų lengviau kurti bendrus 
pramonės projektus; pageidauja, kad Komisija atliktų bendrus ex ante ir ex post poveikio 
vertinimus nustatant laisvosios prekybos susitarimų, kurie jau sudaryti ir dėl kurių 
deramasi, poveikį ES pramonės politikai, ir visą susitarimų įgyvendinimo laikotarpį 
išanalizuotų jų atitiktį ES industrializacijos tikslams;

17. mano, kad ES direktyva dėl įmonių perėmimo pasiūlymų turi būti persvarstyta, siekiant 
suteikti ES priemonių nepritarti projektams, kurie gali būti žalingi pramonės ir 
ekonominiu požiūriu; mano, kad Sąjunga turi turėti galimybę nepritarti perėmimo 
pasiūlymams, kuriuos teikia įmonės, nesilaikančios socialinės atsakomybės ir (arba) gero 
valdymo reikalavimų, taip pat nepritarti numatomiems perėmimo pasiūlymams 
sektoriuose, kuriuos Sąjunga ir valstybės narės laiko strateginiais;

18. mano, kad ES pramonės politika turi sudaryti palankias sąlygas kurtis ES pramonės 
grupėms pasaulio mastu tose srityse, kuriose ES pramonė šiuo metu pirmauja, ir srityse, į 
kurias ji nuspręs investuoti ateityje;

19. primena, kad standartai ir techninis reglamentavimas atlieka esminį vaidmenį siekiant 
užtikrinti Europos Sąjungos pirmavimą novatoriškiausiuose sektoriuose, įskaitant 
ekologiškas technologijas; taigi ragina Komisiją gerinti bendradarbiavimą su 
pagrindinėmis trečiosiomis šalimis, visų pirma sparčiai augančios ekonomikos šalimis, 
kad būtų sukurti bendri techniniai standartai, ir gerbti skirtingas su šiais standartais 
siejamas visuomenines preferencijas;

20. ragina Komisiją užtikrinti Europos įmonėms galimybę patekti į tarptautines rinkas; 
tvirtina, kad būtina užtikrinti abipusiškumą prekybos santykių ir ypač patekimo į viešųjų 
pirkimų rinkas klausimu, apsaugoti Europos įmonių pramoninės nuosavybės teises ir 
padidinti Sąjungos prekybos apsaugos priemonių veiksmingumą ir jų suderinamumą su 
Sąjungos prekybos ir reindustrializacijos strategijomis;

21. mano, jog itin svarbu, kad Sąjunga sukurtų tokias priemones, kurias taikant būtų galima:
– vykdyti aktyvesnę antidempingo politiką ir reaguoti, be kita ko, į netinkamą eksporto 

finansavimą, vykdomą kai kuriose ne ES šalyse;
– vykdyti realią valiutų kurso politiką, ginant ES komercinius interesus;
– užtikrinti, kad būtų laikomasi sąžiningos prekybos principo, pagrįsto abipusiu 

socialinių, aplinkos ir kultūrinių standartų, taip pat standartų, susijusių su pagarba 
žmogaus teisėms tarptautinės prekybos srityje, laikymusi;
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22. atkreipia dėmesį į Komisijos prekybos apsaugos priemonių, kurios yra esminiai pramonės 
politikos elementai, modernizavimo projektą; pageidauja, kad vykdant modernizavimą 
būtų gerinamas priemonių efektyvumas; šiuo tikslu prašo Komisijos nei de jure nei de 
facto nesilpninti šių priemonių poveikio, bet, priešingai, jas stiprinti siekiant veiksmingiau 
ir sparčiau užtikrinti ES įmonių, koks bebūtų jų dydis, apsaugą nuo neteisėtos arba 
nesąžiningos komercinės praktikos;

23. primena poreikį kiekvieną kartą, kai to reikalauja aplinkybės, naudoti prekybos apsaugos 
priemones prieš tokias šalis, kurios nesilaiko tarptautinių prekybos taisyklių arba 
laisvosios prekybos susitarimų su Sąjunga;

24. palankiai vertina pasiūlymą dėl reglamento dėl Europos Sąjungos teisių taikyti 
tarptautines prekybos taisykles ir užtikrinti šių taisyklių vykdymą; mano, kad geriau 
įgyvendinant šias teises būtų galima atkurti patikimumą ir užtikrinti prekybos santykių 
pusiausvyrą;

25. apgailestauja, kad nepakankamai saugomos intelektinės nuosavybės teisės kai kurių 
prekybos partnerių teritorijose ir apgailestauja, kad nėra pakankamai konkrečių priemonių, 
kuriomis galėtų naudotis ES įmonės, ypač MVĮ, kad galėtų veiksmingai kovoti su šių 
teisių pažeidimais; ragina Komisiją ir valstybes nares didinti muitinių bendradarbiavimą 
Europos Sąjungoje ir su trečiosiomis šalimis suklastotų prekių konfiskavimo srityje ir 
supaprastinti muitinės procedūras; prašo Komisijos ir valstybių narių glaudžiau 
bendradarbiauti su trečiosiomis šalimis sprendžiant autorių teisių ir licencijų išdavimo 
klausimus;

26. primena Komisijai, kad maži atlyginimai ir netinkama aplinkos apsauga vis dar yra labai 
svarbūs tarptautinės konkurencijos veiksniai ir kad svarbu toliau didinti šiuos standartus, 
kad Sąjunga galėtų tikrai vykdyti reindustrializaciją; todėl ragina Komisiją derėtis dėl 
privalomų įsipareigojimų darbuotojų teisių ir aplinkos apsaugos srityse sudarant laisvosios 
prekybos susitarimus su trečiosiomis šalimis; taip pat prašo Komisijos sukurti privalomas 
gaminių atsekamumo sistemas, kad būtų galima įrodyti, jog jie atitinka tarptautines 
normas darbuotojų teisių ir aplinkos apsaugos srityse;

27. ragina Europos Sąjungą geriau panaudoti savo pramoninę gamybą suteikiant vartotojams 
tikslesnę informaciją, įpareigojant privalomai nurodyti Sąjungos produktų ir iš trečiųjų 
šalių importuotų produktų kilmę ir įpareigojant laikytis ES maisto produktų geografinių 
nuorodų sistemos trečiosiose šalyse;

28. prašo, kad visiems iš trečiųjų šalių įvežamiems gaminiams būtų taikomi Sąjungos 
aplinkosaugos, sanitariniai ir socialiniai standartai, kurių laikomasi pasaulinėje rinkoje, 
kad ES pramonės gamintojai būtų apsaugoti nuo nesąžiningos konkurencijos.
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