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PASIŪLYMAI

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas ragina atsakingą Užimtumo ir socialinių 
reikalų komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

– atsižvelgdamas į Komisijos 2007 m. gruodžio 14 d. komunikatą dėl ikiprekybinių viešųjų 
pirkimų (COM(2007)799),

– atsižvelgdamas į 2010 m. gegužės 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2010/31/ES1 dėl pastatų energinio naudingumo (nauja redakcija),

– atsižvelgdamas į 2007 m. lapkričio 22 ir 23 d. Tarybos išvadas dėl mokslinės informacijos 
skaitmeniniame amžiuje: prieinamumas, sklaida ir išsaugojimas,

A. kadangi dėl ekonominės ir finansų krizės labai nukentėjo nacionaliniai valstybės 
biudžetai,

B. kadangi, remiantis Žaliosios knygos dėl demografinių pokyčių (COM(2005)94) 
duomenimis, 2005–2030 m. ES stigs 20,8 mln. (6,8 proc.) dirbančių žmonių ir kadangi 
šiuo metu vyresnių negu 60 metų asmenų skaičius didėja dvigubai greičiau negu iki 
2007 m., t. y. kasmet jų padaugėja beveik 2 mln., nors anksčiau šis skaičius kasmet siekė 
1 mln.,

1. yra įsitikinęs, kad įgyvendinant naująją tvarią ES ekonomiką turi būti užtikrinta 
subalansuota ekonominė ir socialinė plėtra; ragina formuoti ambicingą tvarią pramonės 
politiką ypatingą dėmesį skiriant išteklių veiksmingumui; pabrėžia, kad vystant 
ekologišką ekonomiką turi būti siekiama užtikrinti deramą, gerai mokamą darbą ir 
ypatingą dėmesį skirti aplinkos apsaugai;

2. mano, kad gyvybiškai svarbu įgyvendinti ambicingą, patikimą, prognozuojamą ir stabilią 
politiką, ypač energetikos ir kovos su klimato kaita srityse; ragina Komisiją ir valstybes 
nares telkti išteklius siekiant dvigubo tikslo, t. y. kovoti su klimato kaita ir kurti darbo 
vietas bei skatinti augimą, tačiau tuo pat metu laikytis patikimo biudžeto valdymo 
principų; todėl pabrėžia, jog svarbu, kad Europos tikslas iki 2020 m. 20 proc. sumažinti 
vartojamos energijos kiekį būtų įpareigojantis, ir pakartoja, kad pritaria Tarybos 
įsipareigojimui iki 2050 m. 80–95 proc. sumažinti Europoje išmetamą šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekį;

3. vis dėlto mano, kad neatkreiptas dėmesys į daugybę bendrų iššūkių, su kuriais ES 
valstybės narės susiduria srityse, kuriose turi prasmės tik bendros Europos iniciatyvos;

4. pabrėžia, kad būtinybė vystyti naujos tvarios ekonomikos sąlygomis siūlomų kokybiškų 
darbo vietų potencialą reiškia tai, kad būtina spręsti naujovių klausimą siekiant rasti 
svarbiausių visuomenei tenkančių uždavinių, įskaitant nedarbą ir skurdą, klimato kaitą, 
gyventojų senėjimą ir nepakankamus išteklius, sprendimus; atkreipia dėmesį į atviromis 
naujovėmis ir klasteriais grindžiamos pramonės ir mokslinių tyrimų politikos svarbą 
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skatinant įvairius viešus ir privačius ekonomikos subjektus kaupti žinias ir skatinti 
naujoves;

5. pabrėžia, kad svarbu parengti nuoseklią ES strategiją, kuri aprėptų ekonaujoves, ir 
daugiausia dėmesio skiria taršos mažinimui ir veiksmingam išteklių naudojimui vykdant 
gamybos procesus; todėl ragina Komisiją sukurti mažai išteklių naudojančioms pramonės 
įmonėms skirtą Europos technologijų platformą;

6. ragina Komisiją ir valstybes nares toliau reformuoti finansines priemones, kad jos būtų 
ekologiškesnės ir ilgalaikiškesės ir kad būtų pritraukta privačių investicijų, o ateityje 
sukurta daugiau geresnių darbo vietų;

7. pabrėžia, kad apdairus finansavimo mechanizmų ir priemonių naudojimas bei 
orientavimas viešosios politikos klausimais gali padėti sutelkti dar daugiau papildomų 
privačiojo sektoriaus lėšų, reikalingų investicijoms remti ir naujoms darbo vietoms kurti;

8. yra įsitikinęs, kad gyvybiškai svarbu užtikrinti Bendrijos mokslynių tyrimų ir taikomosios 
veiklos programą ir numatyti jai tinkamą ir pakankamą biudžetą siekiant paremti viešojo 
ir privataus sektoriaus mokslinius tyrimus ir paskelbti jų rezultatus prieinama ir 
biurokratinių kliūčių nesuvaržyta forma, kad mikroįmonės ir mažos bei vidutinio dydžio 
įmonės (MVĮ) taikytų naujoves, ypač energijos naudojimo efektyvumo, energijos 
intrastruktūros, naujų atsinaujinančių energijos šaltinių naudojimo ir mažai anglies 
dioksido išmetančios gamybos procesų, perdirbimo ir geresnio išteklių naudojimo srityse, 
taip pat siekdamos kurti deramo, gerai apmokamo darbo vietas, kuriose būtų paisoma 
teisių; dar kartą pabrėžia, kad reikia siekti skirti 3 proc. BVP moksliniam tyrimams ir 
taikomajai veiklai ir užtikrinti, kad atliekant mokslinius tyrimus būtų kuriama Europos 
ekonomikos pridėtinė vertė, nes taip gali būti užtikrinta, kad ES pasiliktų labiausiai 
kvalifikuoti darbuotojai;

9. pabrėžia, kad plėtojant tvarią ekonomiką esminį vaidmenį atlieka MVĮ ir mikroįmonės; 
apgailestauja, kad, stengdamosi nuspėti naujas ekonomikos tendencijas, jos gali susidurti 
su problemomis; ragina Komisiją ir valstybes nares padėti šioms įmonėms nustatyti su 
tvaria ekonomika susijusios potencialios plėtros sritis, ypač kai jos susijusios su 
atsinaujinančia energija ir energijos taupymu, palengvinti prieigą prie mikrokreditų, pvz., 
pagal Europos mikrofinansavimo priemonę „Progress“, ir suteikti joms tinkamą 
informaciją, kur kreiptis dėl šios priemonės;

10. pažymi, kad, jeigu Europos mokslininkai ir įmonės nepajėgs paversti savo mokslinių 
tyrimų rezultatų komerciniais produktais, vystant naujovėmis grindžiamą ekonomiką 
nebus įmanoma užtikrinti reikalingo ekonominio augimo ir, savo ruožtu, didesnio 
užimtumo; atkreipia dėmesį į Komisijos naujovių rezultatų suvestinę, pagal kurią atotrūkis 
nuo JAV naujovių srityje siekia 30 proc., o nuo Japonijos – 40 proc.;

11. ragina Komisiją glaudžiau bendradarbiauti su valstybėmis narėmis siekiant parengti 
vidutinės trukmės ir ilgalaikes prognozes, susijusias su užimtumo rinkai aktualiomis 
kvalifikacijomis, ir paraginti universitetus ir verslo sektoriaus atstovus kurti partnerystes 
siekiant užtikrinti sklandų jaunuolių perėjimą į užimtumo rinką, taip pat padėti kurti 
žiniomis grindžiamą visuomenę, vystyti taikomuosius mokslinius tyrimus ir užtikrinti 
absolventams geresnes perspektyvas darbo rinkoje;
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12. suvokia, kad ES, nacionalinės ir regioninės finansavimo programos ir toliau labai 
nesuderintos, todėl pabrėžia, kad būtina įvairiais lygmenimis geriau derinti programas ir 
paramą, kad būtų užtikrinta didesnė sąveika tarp skirtingų bendrosios politikos priemonių, 
įgyvendinamų naudojant struktūrines, žemės ūkio ir kaimo plėtros lėšas, taikant mokslinių 
tyrimų pagrindų bei konkurencingumo ir naujovių programas, ir pasiekti tausią 
ekonomiką, kurios sąlygomis veiksmingai naudojami ištekliai; kai tai susiję su bendrajai 
žemės ūkio politikai skirtu finansavimu, yra įsitikinęs, jog reikėtų toliau dėmesį skirti 
didesniam perėjimui nuo tiesioginės paramos mechanizmų prie kaimo plėtros ir aplinkos 
apsaugos požiūriu tvaraus žemės ūkio vystymo;

13. pažymi, kad perėjimas prie naujos tvarios ekonomikos yra sudėtingas reiškinys, taigi 
ragina ypatingą dėmesį skirti subjektams, kuriems turėto įtakos deindustrializacija, 
teikiant tinkamą finansinę paramą ir priemones bei integruotą intervenciją, kuriomis 
siekiama skatinti tvarų vystymąsi ir naujoviškesnę ekonomiką, kurios sąlygomis būtų 
galima kurti deramo, gerai apmokamo darbo vietas, kuriose būtų paisoma teisių, ir mažinti 
socialinę nelygybę bei regionų skirtumus; pažymi, kad siekiant šių tikslų svarbi 
partnerystė su socialiniais partneriais;

14. yra įsitikinęs, kad norint spręsti demografinius uždavinius būtina įgyvendinti 
visapusiškesnę strategiją, pagal kurią darbo vietų kūrimas būtų derinamas su siekiu 
atsižvelgti į naujas ir būsimas Europos darbo rinkos reikmes; mano, kad, atsižvelgiant į 
tai, būtina toliau pažangiai gerinti ES darbuotojų, įskaitant mokslininkus ir kitus 
specialistus, judumą ir pasiekti Europos be kliūčių tikslą ES vidaus rinkoje;

15. ragina Komisiją kreiptis į valstybes nares su prašymu persvarstyti pereinamuosius 
sprendimus, pagal kuriuos reguliuojama prieiga prie jų darbo rinkų, kadangi tai būtų 
priemonė išsaugoti užimtumą ES pasaulinės ekonominės krizės sąlygomis;

16. pažymi, kad energijos ir išteklių veiksmingumas ateityje užtikrins lemiamą konkurencinį 
pranašumą; pabrėžia, kad siekiant energijos efektyvumo gali būti paskatintas pramonės 
įvairinimas ir išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažinimas, tačiau taip 
pat gali būti suteikiama socialinių pranašumų ir stambiu mastu kuriamos darbo vietos, 
kuriose būtų paisoma teisių, o tai padėtų valstybėms narėms įveikti esamą ekonomikos 
krizę ir pasiekti tvarų ekonomikos augimą; ragina Komisiją ir valstybes nares rengiant 
savo energetikos strategijas atkreipti dėmesį į sektorius, kuriuose aktyviai skatinamas 
užimtumas;

17. mano, kad perėjimas prie naujos tvarios ekonomikos ir bendrovių ar sektorių gamybos 
procesų pokyčiai turėtų vykti kartu su atitinkamais mokymais, ypač jaunimo profesiniu 
mokymu, ir visą gyvenimą trunkančio mokymosi programomis, visų pirma skirtomis 
pažeidžiamoms vyresnių nei 50-ties metų amžiaus asmenų grupėms, ir kad tai taip pat 
padės sukurti naujų darbo vietų; taigi ragina Komisiją ir valstybes nares stiprinti tokių 
mokymų ir programų teikimą; pabrėžia glaudesnio dialogo svarbą srityse, kuriose 
reikalingi socialiniai pokyčiai, siekiant prisitaikyti prie naujos tvarios ekonomikos – ypač 
įmonėse, kurių veiklai naudojamas iškastinis kuras; ragina Komisiją, valstybes nares ir 
socialinius partnerius užtikrinti, kad šis dialogas įvyktų, o ekologinė transformacija būtų 
vykdoma sąžiningai;

18. ragina valstybes nares bendradarbiauti kovojant su nedeklaruotu darbu, kadangi šešėlinė 
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ekonomika yra susirūpinimą visoje Europoje keliantis klausimas; mano, kad valstybių 
narių ir ES lygmenimis turėtų būti stiprinamos kovos su nedeklaruotu darbu priemonės;

19. ragina Komisiją formuluoti užimtumo gaires, pagal kurias būtų aktyviai remiamas 
didesnis jaunesnių negu 25 metų ir vyresnių negu 50 metų amžiaus darbuotojų užimtumas 
ir ypatingas dėmesys skirtas specifinėms problemoms, su kuriomis susiduria jaunuoliai ir 
vyresnio amžiaus asmenys;

20. ragina Komisiją ir valstybes nares spręsti esamos darbo jėgos kvalifikacijos spragų ir 
naujos tvarios pramonės poreikių klausimą; šiuo požiūriu pabrėžia jaunimui skirtų 
gamybinės praktikos programų subsidijavimo kaip būdo pereiti nuo švietimo prie 
profesinio gyvenimo svarbą; taip pat ragina valstybes nares suteikti skatinamąsias 
priemones darbdaviams, kurie siūlo mokymus žemos kvalifikacijos ar nekvalifikuotiems 
darbuotojams ir galimybes jiems tiesiog darbo vietoje semtis praktinės patirties; pagaliau 
pabrėžia, kad visų ES piliečių skaitmeninis raštingumas ir skaitmeniniai įgūdžiai turėtų 
būti labai remiami vykdant ES ir nacionalinę politiką kaip pagrindiniai įgūdžiai, 
padedantys stiprinti socialinę integraciją ir gerinti Europos darbo jėgos konkurencijos 
pranašumus;

21. pabrėžia viešojo sektoriaus, kuris yra puikus pavyzdys ir kuriame taikomi pažangūs 
pirkimo standartai, užtikrinamos paskatos ir teikiama informacija, ypač energetikos, 
infrastruktūros ir įrenginių kūrimo, taip pat transporto ir ryšių srityse, svarbą kuriant darbo 
vietas, kuriose būtų paisoma teisių; ragina Komisiją ir valstybes nares ne tik skatinti vietos 
gaminių dalies išlygas ir visaapimančios tvarios ekonomikos sąlygomis veikiančias 
įmones, pirmiausia, MVĮ, bet ir aplinkos apsaugos ir socialinių standartų įtrauktį, ypač 
ikiprekybinių pirkimų srityje;

22. taip pat primygtinai pabrėžia privačių investicijų svarbą ir pažymi, kad finansavimo 
reikmės gali būti patenkintos tik su privačių investicijų pagalba; atkreipia dėmesį į tai, kad 
privačių įmonių investicijos į mokslinius tyrimus ir taikomąją veiklą labai skiriasi: 
informacijos ir ryšio technologijų bei farmacijos pramonės įmonės šiuo tikslu skiria 5–
7 proc., o energijos įmonės – apie 1 proc. pelno; ragina ES sudaryti tinkamas sąlygas, kad 
įmonės būtų skatinamos investuoti;

23. dar kartą ragina Komisiją ir valstybes nares įvertinti rekonstrukcijos fondo sėkmę, imtis 
naujos Bendrijos rekonstrukcijos iniciatyvos, įskaitant bandomuosius projektus, ir 
persiorientuoti į naują tvarią ekonomiką;

24. pažymi, kad norint ES veiksmingai suderinti minimalius darbo laiko organizavimo 
reikalavimus, susijusius su darbuotojų sveikata ir sauga, būtina dėti papildomas pastangas;

25. ragina Komisiją ir valstybes nares sukurti specialią, į Europos prisitaikymo prie 
globalizacijos padarinių fondą panašią, paramos priemonę viešajame sektoriuje dirbusiems 
ir dėl ekonominės ir finansų krizės darbo netekusiems asmenims, kuria galėtų pasinaudoti 
nuo globalizacijos ar ekonomikos krizės nukentėjusios ES įmonės.



AD\821467LT.doc 7/7 PE440.014v02-00

LT

GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data 24.6.2010

Galutinio balsavimo rezultatai +:
–:
0:

49
4
0

Posėdyje per galutinį balsavimą 
dalyvavę nariai

Zigmantas Balčytis, Ivo Belet, Bendt Bendtsen, Jan Březina, Reinhard 
Bütikofer, Maria Da Graça Carvalho, Jorgo Chatzimarkakis, Giles 
Chichester, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Ioan Enciu, Adam 
Gierek, Norbert Glante, Fiona Hall, Edit Herczog, Lena Kolarska-
Bobińska, Béla Kovács, Philippe Lamberts, Judith A. Merkies, 
Angelika Niebler, Jaroslav Paška, Anni Podimata, Miloslav Ransdorf, 
Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Paul Rübig, Amalia Sartori, 
Francisco Sosa Wagner, Konrad Szymański, Britta Thomsen, Patrizia 
Toia, Ioannis A. Tsoukalas, Claude Turmes, Niki Tzavela, Marita 
Ulvskog, Vladimir Urutchev, Adina-Ioana Vălean, Alejo Vidal-
Quadras, Henri Weber

Posėdyje per galutinį balsavimą 
dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys 
(-iai)

Ilda Figueiredo, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia Hibner, Yannick Jadot, 
Werner Langen, Marian-Jean Marinescu, Vladko Todorov Panayotov, 
Markus Pieper, Mario Pirillo, Vladimír Remek, Frédérique Ries, 
Hermann Winkler

Posėdyje per galutinį balsavimą 
dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys 
(-iai) (187 straipsnio 2 dalis)

Izaskun Bilbao Barandica, Jan Zahradil


