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IEROSINĀJUMI

Starptautiskās tirdzniecības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Rūpniecības, pētniecības 
un enerģētikas komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. konstatē lejupslīdi Eiropas rūpniecības nozarē, kas kopš 2008. gada ir zaudējusi 
3 miljonus darbvietu un tās ražošana samazinājusies par 10 %, jo situācija šajā nozarē ir 
mainījusies visā pasaulē, tomēr tā ir viens no galvenajiem Eiropas izaugsmes 
virzītājspēkiem; aicina Komisiju — nolūkā saglabāt Eiropas rūpniecības konkurētspēju 
pasaules mērogā — nekavējoties ieviest stabilu un ilgtermiņa stratēģiju, kura būtu 
paredzēta, lai Eiropas rūpniecību sekmētu, celtu tās vērtību un padarītu to pievilcīgu, un 
kuras pamatā būtu konkrēti instrumenti; atgādina, ka kopējā tirdzniecības politika ir 
rūpniecībai izšķiroša;

2. atzinīgi vērtē Komisijas spēcīgo politisko signālu, pieprasot palielināt rūpniecības devumu 
IKP līdz 20 % 2020. gadā; tomēr uzsver, ka šis mērķis ir reāls tikai tad, ja tam sekos 
attiecīgi pasākumi;

3. prasa Komisijai ievērot savu apņemšanos izstrādāt rādītājus, kas ļautu uzraudzīt un 
novērtēt reindustrializācijas procesu; uzsver, ka šiem rādītājiem jābūt ne tikai 
kvantitatīviem, bet arī kvalitatīviem, lai nodrošinātu, ka process ir ilgtspējīgs un atbilst 
vides aizsardzības standartiem;

4. pauž bažas par to, ka Komisijai joprojām nav integrētas rūpniecības politikas un netiek 
piemērots Līguma par Eiropas Savienības darbību 173. pants par Savienības un 
dalībvalstu rūpniecības politikas koordināciju;

5. prasa, lai Eiropas rūpniecības politikā tiktu atbalstītas nozares, kuras veicina izaugsmi un 
sniedz pievienoto vērtību un kurās Eiropa jau ieņem vai tai ir potenciāls ieņemt vadošo 
vietu, un lai tiktu sekots līdzi tam, lai tādas nozares kā aviācija, ķīmija, autobūve, pārtika, 
tekstilizstrādājumi, apģērbi un mašīnbūve joprojām būtu konkurētspējīgas; aicina Eiropas 
iestādes, dalībvalstis un privātos partnerus panākt labāku koordināciju, lai paātrinātu 
investīcijas lielajās transporta un ilgtspējīgas mobilitātes, atjaunojamās enerģijas un 
telekomunikāciju infrastruktūrās, kā arī videi nekaitīgos ražošanas produktos vai 
tehnoloģijās, kas samazina ražošanas procesu ietekmi uz vidi, un izstrādāt inovatīvus 
finanšu instrumentus; atgādina, ka ir svarīgi priekšroku dot vietējo resursu izmantošanai, 
lai patiesa reindustrializācija būtu izdevīga un radītu darbvietas; 

6. uzsver, ka Eiropas rūpniecības politikai ir jābalstās uz dalībvalstu starpā saskaņotu 
Eiropas stratēģiju, lai palielinātu integrāciju Eiropas enerģijas tirgū, attīstītu Eiropas 
enerģētikas infrastruktūru un samazinātu enerģijas izmaksas, kā arī Savienības atkarību no 
enerģijas piegādātājiem trešās valstīs;

7. uzsver pētniecības un inovācijas lomu Eiropas uzņēmumu konkurētspējas nodrošināšanā 
pasaules tirgos; prasa, lai Eiropas Savienība un dalībvalstis palielinātu pētniecībai un 
izstrādei atvēlēto līdzekļu apjomu; aicina Komisiju — nolūkā sekmīgāk risināt problēmas 
saistībā ar klimata pārmaiņām — sekmēt tādu jaunu rūpniecības nozaru attīstību, kas 
balstītas uz jaunajām tehnoloģijām, kuras ļauj ražot produktus ar lielu pievienoto vērtību 
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un mazu energoresursu patēriņu; prasa, lai tiktu veicināta arī jaunu virzienu attīstība, 
piemēram, atjaunojamo enerģijas avotu jomā un radošās nozares, kurās Eiropa 
tehnoloģiski ir vadošā pozīcijā; uzstāj uz to, ka mūsu uzņēmumiem labāk jāprognozē trešo 
tirgu vajadzības, lai reaģētu uz starptautisko pieprasījumu;

8. uzsver, ka izejvielu pieejamībai ir vissvarīgākā ietekme uz Eiropas rūpniecības turpmākās 
attīstības iespējām, un brīdina par to, ka noteiktu svarīgāko izejvielu neesamības gadījumā 
nebūs iespējama attīstība vairumā Eiropas stratēģisko nozaru (kodolenerģijas, kosmosa, 
aeronautikas, medicīnas, informācijas, jaunu materiālu, militārā aprīkojuma u.c. nozarēs);

9. tādēļ aicina Komisiju stiprināt stratēģiju, lai aizsargātu Savienības intereses izejvielu 
apgādes drošības jomā plašākā mērogā tirdzniecības nolīgumos (brīvās tirdzniecības 
nolīgumos, ekonomisko partnerattiecību nolīgumos utt.); uzskata, ka šai stratēģijai 
jāizbeidz eksporta ierobežojumi, ko praktizē dažas valstis, un jānodrošina pietiekama 
apgāde ar izejvielām, izmantojot taisnīgus tirdzniecības nolīgumus un stratēģiskās 
partnerības;

10. atzinīgi vērtē Eiropas patenta drīzo stāšanos spēkā, jo tas Eiropas uzņēmumiem 
nodrošinās augsta līmeņa intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzību, vienlaikus samazinot 
formalitātes pirms to ieiešanas jaunos tirgos; atzinīgi vērtē Komisijas 2013. gada martā 
izziņoto iniciatīvu, kuras mērķis ir padarīt Eiropas MVU konkurētspējīgākus starptautiskā 
mērogā, vienkāršojot sistēmu preču zīmju reģistrācijai ārzemēs; 

11. prasa Eiropas Savienībai īstenot Eiropas tirgū mobilitātes un profesionālās apmācības 
politikas, jo īpaši valodu un informācijas tehnoloģiju jomā, lai uzlabotu Eiropas 
rūpniecības konkurētspēju un darba ņēmēju prasmes;

12. uzstāj, ka investīciju veicināšanai rūpniecībā ir svarīgi nodrošināt skaidru un stabilu 
tiesisko regulējumu; mudina Komisiju un dalībvalstis veicināt Eiropas MVU — nākotnes 
rūpniecības politikas galveno dalībnieku — attīstību un paplašināšanu starptautiskā 
mērogā un nodrošināt labāku piekļuvi finansējumam, lai tie varētu investēt un nodrošināt 
inovāciju; atgādina publisko iepirkumu būtisko nozīmi MVU attīstības un izaugsmes 
atbalstā; pieprasa izveidot mazo un vidējo uzņēmumu „vienas pieturas aģentūru”, kurā tie 
varētu vērsties ar jautājumiem gan saistībā ar vietējo tirgu, gan ārējiem tirgiem; mudina 
Komisiju atbalstīt patentu finansiālās un tehnoloģiskās vērtības celšanu;

13. uzskata, ka ir nepieciešams atvieglot, paātrināt un padarīt lētāku MVU piekļuvi 
antidempinga procedūrām, lai nodrošinātu to efektīvāku aizsardzību pret tirdzniecības 
partneru negodīgu praksi; aicina Eiropas Savienību šo punktu ņemt vērā, reformējot 
tirdzniecības aizsardzības instrumentus;

14. ierosina izveidot tīklu starp MVU un lielajiem Eiropas uzņēmumiem, lai MVU gūtu 
labumu no to pieredzes, eksporta jaudas un inovācijas spējām; mudina dalībvalstis un 
Komisiju veicināt attīstību un atvieglot partnerību starp MVU, universitātēm un 
pētniekiem finansēšanu, lai izstrādātu jaunas tehnoloģijas;

15. uzsver Eiropas starptautiskās konkurētspējas lomu veiksmīgā reindustrializācijas 
veikšanā; attiecīgi aicina Komisiju nodrošināt, ka visos turpmākajos likumdošanas 
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priekšlikumos tiek ņemta vērā starptautiskās konkurences situācija attiecīgajās nozarēs, un 
nemazināt konkurētspēju, lai Eiropas rūpniecība varētu dominēt globālās konkurences 
apstākļos;

16. aicina Komisiju ar Savienības tirdzniecības un konkurences politikas palīdzību atbalstīt 
Eiropas rūpniecības politiku; prasa Komisijai dot priekšroku lielākai konverģencei starp 
dalībvalstīm nodokļu, sociālajā un budžeta jomā, lai veicinātu kopīgu rūpniecības projektu 
izstrādi; vēlas, lai Komisija veiktu visaptverošus ex ante un ex post ietekmes novērtējumus 
par to, kā noslēgtie vai apspriešanā esošie brīvās tirdzniecības nolīgumi ietekmē Eiropas 
rūpniecības politiku, un lai tā visā nolīgumu īstenošanas gaitā analizētu to saderību ar 
Eiropas rūpniecības mērķiem;

17. uzskata, ka jāpārskata Eiropas direktīva par pārņemšanas piedāvājumiem, lai ES spētu 
iebilst pret projektiem, kas varētu kaitēt tās rūpniecībai un tirdzniecībai; uzskata, ka 
Savienībai jāspēj iestāties pret tādu uzņēmumu pārņemšanas piedāvājumiem, kas nāk no 
uzņēmumiem, kuri nav sociāli atbildīgi un/vai neatbilst labas pārvaldības prasībām, kā arī 
pret tādiem pārņemšanas piedāvājumiem, kas paredzēti nozarēs, kuras Savienība un 
dalībvalstis uzskata par stratēģiskām;

18. uzskata, ka Eiropas rūpniecības politikai jāsekmē tādu Eiropas rūpniecības grupu izveide, 
kas darbojas visā pasaulē jomās, kurās Eiropas rūpniecībai šobrīd ir vadošā loma un kurās 
tā nolems ieguldīt nākotnē;

19. atgādina, ka standartiem un tehniskajiem noteikumiem ir būtiska nozīme, lai nodrošinātu 
Eiropas Savienības vadošo lomu visnovatoriskākajās nozarēs, tostarp videi nekaitīgās 
tehnoloģijās; mudina arī Komisiju uzlabot sadarbību ar galvenajām trešām valstīm, jo 
īpaši jaunietekmes valstīm, lai izveidotu kopējus tehniskus standartus, ievērojot dažādas 
sabiedrības vēlmes saistībā ar šiem standartiem;

20. mudina Komisiju nodrošināt Eiropas uzņēmumiem piekļuvi starptautiskajiem tirgiem; 
uzsver, ka ir būtiski nodrošināt savstarpējību tirdzniecības attiecībās un jo īpaši 
savstarpēju piekļuvi publiskajam iepirkumam, aizsargāt Eiropas uzņēmumu rūpnieciskā 
īpašuma tiesības, stiprināt Savienības tirdzniecības aizsardzības instrumentu efektivitāti un 
uzlabot to saskaņu ar Savienības tirdzniecības un reindustrializācijas stratēģijām;

21. uzskata par svarīgu, ka Savienība pati nodrošinās ar instrumentiem, kas tai ļauj:
– īstenot aktīvāku antidempinga politiku un reaģēt arī uz pārkāpumiem eksporta 

finansēšanā, ko praktizē dažās trešās valstīs,
– īstenot patiesu valūtas maiņas kursa politiku, aizsargājot Eiropas tirdzniecības intereses,
– atbalstīt „godīgas tirdzniecības” koncepciju, kas pamatojas uz savstarpēju sociālo, 

vides, kultūras vai cilvēktiesību ievērošanu starptautiskajā tirdzniecībā;

22. pieņem zināšanai Komisijas ierosināto Eiropas Savienības tirdzniecības aizsardzības 
instrumentu modernizāciju, kuri ir izšķiroši svarīgi rūpniecības politikas elementi; vēlas, 
lai ar šo modernizāciju tiktu uzlabota minēto instrumentu efektivitāte; šajā sakarībā prasa, 
lai Komisija šos instrumentus nevājinātu ne de jure, ne de facto, bet tieši otrādi tos 
nostiprinātu, lai pēc iespējas efektīvāk un drīzāk Eiropas uzņēmumus neatkarīgi no to 
lieluma pasargātu no nelikumīgas vai negodīgas tirdzniecības prakses;
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23. uzsver vajadzību katru reizi, kad to attaisno apstākļi, izmantot tirdzniecības aizsardzības 
instrumentus pret valstīm, kas neievēro starptautiskos tirdzniecības noteikumus vai ar 
Savienību noslēgtos brīvās tirdzniecības nolīgumus;

24. atzinīgi vērtē priekšlikumu regulai par Savienības tiesību īstenošanu starptautiskās 
tirdzniecības noteikumu piemērošanai un izpildei; uzskata, ka labākas reaģēšanas spējas 
attiecībā uz mūsu tiesību īstenošanu atjaunos uzticamību un līdzsvaros mūsu tirdzniecības 
attiecības;

25. pauž nožēlu par nepietiekamu intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzību dažu tirdzniecības 
partneru teritorijās un par to, ka trūkst konkrētu Eiropas uzņēmumiem pieejamu līdzekļu, 
īpaši maziem un vidējiem uzņēmumiem, lai efektīvi cīnītos pret šo tiesību pārkāpumiem; 
aicina Komisiju un dalībvalstis aktivizēt muitas sadarbību Savienībā un ar trešām valstīm 
attiecībā uz viltotu preču konfiskāciju, kā arī vienkāršot muitas procedūras; aicina 
Komisiju un dalībvalstis ciešāk sadarboties ar trešām valstīm autortiesību jautājumu un 
licencēšanas jomā;

26. atgādina Komisijai, ka zems algu līmenis un vides aizsardzība joprojām ir ļoti svarīga 
starptautiskās konkurences daļa un ka ir steidzami jāveic pielāgošana augstākajiem 
standartiem, lai Savienība patiešām varētu veikt reindustrializāciju; tāpēc prasa Komisijai 
saistībā ar brīvās tirdzniecības nolīgumiem ar trešām valstīm pārrunāt darba tiesību un 
vides aizsardzības saistības; prasa Komisijai arī izstrādāt obligātas produktu izsekojamības 
sistēmas, lai pierādītu to atbilstību darba ņēmēju tiesību un vides aizsardzības 
starptautiskajiem standartiem;

27. aicina Eiropas Savienību uzlabot rūpnieciskos ražojumus, nodrošinot precīzāku 
informāciju patērētājiem, padarot obligātas norādes par Savienības un no trešām valstīm 
ievestu produktu izcelsmi un liekot trešām valstīm ievērot ģeogrāfiskās izcelsmes norādes 
Eiropas pārtikas produktiem;

28. prasa attiecībā uz visiem no trešām valstīm importētiem produktiem ievērot vides 
aizsardzības, sanitāros un sociālos standartus, ko piemēro Savienība un atbalsta pasaules 
tirgū, lai aizsargātu Eiropas rūpnieciskos ražotājus no negodīgas konkurences.
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