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IEROSINĀJUMI

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja aicina par jautājumu atbildīgo 
Nodarbinātības un sociālo lietu komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus 
ierosinājumus:

– ņemot vērā Komisijas 2007. gada 14. decembra paziņojumu par publisko iepirkumu 
pirmskomercializācijas posmā (COM(2007)799),

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 19. maija Direktīvu 2010/31/ES 
par ēku energoefektivitāti (pārstrādāta versija)1,

– ņemot vērā Padomes 2007. gada 22. un 23. novembra secinājumus par zinātnisko 
informāciju digitālajā laikmetā: piekļuve, izplatīšana un saglabāšana,

A. tā kā ekonomikas un finanšu krīze smagi skāra valstu budžetus;

B. tā kā Zaļajā grāmatā par demogrāfiskām izmaiņām (COM(2005)094) ir norādīts, ka 
laikposmā no 2005. gada līdz 2030. gadam darbspējas vecuma iedzīvotāju skaits ES 
samazināsies par 20,8 miljoniem (6,8 %), un tā kā, salīdzinot ar laikposmu līdz 
2007. gadam, to iedzīvotāju skaita pieauguma temps, kuri ir vecāki par 60 gadiem, tagad 
ir divkāršojies — aptuveni par diviem miljoniem iedzīvotāju gadā salīdzinājumā ar 
iepriekšējo rādītāju viena miljona apmērā,

1. uzskata, ka jaunai, ilgtspējīgai ekonomikai ES ir jānodrošina līdzsvarota ekonomiskā un 
sociālā attīstība; aicina īstenot mērķtiecīgu un ilgtspējīgu rūpniecības politiku, veltot īpašu 
uzmanību resursu efektīvai izmantošanai; uzsver, ka videi draudzīgai ekonomikai ir 
jānodrošina iespējas pienācīgu un labi apmaksātu darba vietu radīšanai, koncentrējoties uz 
vides aizsardzību;

2. uzskata, ka ir izšķiroši nozīmīgi īstenot vērienīgu, uzticamu, paredzamu un stabilu politiku 
— jo īpaši enerģētikas un klimata jomā; tādēļ aicina Komisiju un dalībvalstis mobilizēt 
resursus, lai īstenotu abus mērķus — ar klimata pārmaiņām saistīto problēmu risināšana 
un darba vietu un ilgtspējīgas izaugsmes veidošana, vienlaikus ievērojot pareizas budžeta 
pārvaldības principus; tādēļ uzsver, ka ir nozīmīgi, lai ES mērķis, proti, par 20 % 
samazināt enerģijas patēriņu līdz 2020. gadam, būtu saistošs, un atkārtoti apstiprina savu 
atbalstu Padomes saistībām — līdz 2050. gadam nodrošināt Eiropā siltumnīcefekta gāzu 
emisijas samazinājumu par 80-95 %;

3. uzskata, ka nav pietiekami ņemts vērā tas, ka ES dalībvalstīm ir vairākas kopīgas 
problēmas, kuru risināšanai racionāli ir izmantot tikai kopīgas Eiropas iniciatīvas;

4. uzsver — lai radītu vajadzīgās kvalitatīvu darba vietu iespējas, ko sniedz jauna ilgtspējīga 
ekonomika, jauninājumi ir jāorientē uz to, lai rastu risinājumus lielākajām sabiedrības 
problēmām, tostarp bezdarbam un nabadzībai, klimata pārmaiņām, sabiedrības 
novecošanai un resursu nepietiekamībai; vērš uzmanību uz tādas rūpniecības un 

                                               
1 OV L 153, 18.6.2010., 13. lpp.
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pētniecības politikas nozīmīgumu, kuras pamatā ir atvērta jauninājumu vide un uzņēmumu 
apvienības, lai sekmētu dažādu publisko un privāto uzņēmēju zināšanu apkopošanu un 
stimulētu jauninājumus;

5. uzsver, ka ir svarīgi ieviest saskaņotu ES stratēģiju, kas ietver ekoinovāciju un ir orientēta 
gan uz piesārņojuma samazināšanu, gan resursu efektīvu izmantošanu ražošanas procesos; 
tādēļ aicina Komisiju izstrādāt Eiropas Tehnoloģiju platformu resurstaupīgām nozarēm;

6. aicina Komisiju un dalībvalstis īstenot rezultatīvus pasākumus finanšu instrumentu 
pārveidošanā, lai tie kļūtu videi draudzīgāki un orientēti uz ilgāku laikposmu un tādējādi 
turpmāk piesaistītu privātā sektora ieguldījumus, kā arī radītu vairāk un labākas darba 
vietas;

7. uzsver, ka finanšu mehānismu un instrumentu pārdomāta izmantošana, kā arī valsts 
politikas vadība var palīdzēt mobilizēt ievērojamus papildlīdzekļus no privātā sektora, lai 
atbalstītu ieguldījumus un radītu jaunas darba vietas;

8. uzskata, ka īpaši svarīgi ir nodrošināt Kopienas sistēmu pētniecībai un attīstībai ar 
ilgstpējīgu un pietiekamu budžetu publiskās un privātās pētniecības atbalstam un tās 
rezultātu vienkāršai pieejamībai bez birokrātiskiem šķēršļiem, lai veicinātu 
mikrouzņēmumu un MVU jauninājumus, jo īpaši energoefektivitātes, 
energoinfrastruktūras, jaunu un atjaunojamo enerģijas avotu un zemas oglekļa emisijas 
ražošanas procesu izmantošanas, kā arī resursu otrreizējās pārstrādes un efektīvas 
izmantošanas jomā un saistībā ar to, lai radītu pienācīgas, labi apmaksātas uz tiesībām 
balstītas darba vietas; atkārtoti uzsver nepieciešamību attiecībā uz ieguldījumiem 
pētniecībā un attīstībā sasniegt 3 % mērķi, tādējādi nodrošinot, ka pētniecība rada 
pievienoto vērtību Eiropas ekonomikā, kas var pozitīvi ietekmēt augsti kvalificēta 
darbaspēka piesaistīšanu ES;

9. uzsver, ka MVU un mikrouzņēmumiem ir izšķirīga nozīme ilgtspējīgas ekonomikas 
attīstībā; pauž nožēlu par to, ka jaunās ekonomikas tendences var radīt problēmas šiem 
uzņēmumiem; aicina Komisiju un dalībvalstis palīdzēt šiem uzņēmumiem noteikt 
iespējamās attīstības jomas, kas saistītas ar ilgtspējīgu ekonomiku, jo īpaši atjaunojamo 
enerģijas avotu un enerģijas ietaupījumu jomā, lai atvieglotu mikrokredītu pieejamību, 
piemēram, no Eiropas mikrofinansēšanas instrumenta PROGRESS, un sniegtu viņiem 
atbilstošu informāciju par to, kā pieteikties šā instrumenta izmantošanai;

10. norāda, ka vajadzīgo ekonomikas izaugsmi un no tās izrietošos ieguvumus nodarbinātības 
jomā uz jauninājumiem balstītā ekonomikā var panākt tikai tad, ja Eiropas pētniecības 
nozares un uzņēmumu pētījumu rezultātus ir iespējams izmantot komerciālos produktos; 
atsaucas uz Komisijas Inovācijas progresa ziņojumu, kurā norādīts uz atšķirībām inovāciju 
jomā 30 % apmērā, salīdzinot ar ASV, un 40 % apmērā, salīdzinot ar Japānu;

11. aicina Komisiju ciešāk sadarboties ar dalībvalstīm, lai izstrādātu vidēja termiņa un 
ilgtermiņa prognozes par darba tirgū pieprasītajām prasmēm un veicināt augstskolu un 
uzņēmējdarbības nozares partnerību, lai sekmētu jauniešu iekļaušanos darba tirgū, 
vienlaicīgi veicinot uz zināšanām balstītu sabiedrību, lietišķo pētījumu attīstību un radot 
labākas izglītības iestāžu absolventu izredzes darba tirgū;
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12. apzinās, ka ES, valsts un reģionālās finansējuma shēmas joprojām ir ļoti nesaskaņotas, 
tādēļ uzsver nepieciešamību uzlabot daudzpakāpju koordināciju starp programmām un 
atbalstīt lielāku sinerģiju starp dažādām kopējām politikām, izmantojot struktūrfondus, 
lauksaimniecības un lauku attīstības fondus, pētījumu pamatprogrammu un 
Konkurētspējas un inovāciju pamatprogrammu (KIP), kas jāizstrādā tā, lai nodrošinātu 
ilgtspējīgu un resurstaupīgu ekonomiku; attiecībā uz kopējās lauksaimniecības politikas 
finansējumu uzskata, ka lielāka uzmanība būtu jāpievērš tam, lai pāreja no tiešā atbalsta 
mehānismiem uz lauku attīstību un vides ziņā ilgtspējīgu lauksaimniecību būtu izteiktāka;

13. norāda, ka pāreja uz jaunu ilgtspējīgu ekonomiku ir sarežģīts process un, lai to īstenotu, 
īpaša uzmanība ir jāpievērš tiem reģioniem, kurus visvairāk ietekmē deindustrializācija, 
ieviešot pienācīgu finanšu atbalstu un mehānismus, kā arī integrētus intervences 
pasākumus, kas ir orientēti uz ilgtspējīgu attīstību un novatoriskāku ekonomiku, kura var 
radīt pienācīgas, labi apmaksātas, uz tiesībām balstītas darba vietas un samazināt sociālo 
nevienlīdzību un reģionālo asimetriju; uzsver sociālo partneru nozīmi šo mērķu 
sasniegšanā;

14. uzskata, ka demogrāfisko problēmu risināšanai ir vajadzīga plašāka stratēģija, kas ietver 
gan darba vietu radīšanu, gan jaunu turpmāko vajadzību nodrošināšanu Eiropas darba 
tirgū; uzskata, ka saistībā ar minēto ir jāturpina centieni ES darba ņēmēju, tostarp pētnieku 
un citu speciālistu, mobilitātes uzlabošanā, lai izveidotu tādu Eiropu, kuras ES iekšējā 
tirgū nav šķēršļu;

15. aicina Komisiju prasīt dalībvalstīm pārskatīt pārejas noteikumus, kas reglamentē pieeju šo 
valstu darba tirgiem, tādējādi saglabājot nodarbinātības līmeni ES pasaules ekonomikas 
krīzes laikā;

16. norāda, ka energoefektivitātei un resursu efektīvai izmantošanai turpmāk būs izšķiroša 
nozīme konkurētspējas uzlabošanā; uzsver — izvēloties nodrošināt energoefektivitāti, ir 
iespējams ne vien palielināt rūpniecisko diversifikāciju un samazināt siltumnīcefekta gāzu 
emisijas līmeni, bet iespējams arī sniegt sociālās priekšrocības un radīt daudzas uz 
tiesībām balstītas darba vietas, tādējādi palīdzot dalībvalstīm pārvarēt pašreizējo 
ekonomikas krīzi un uzsākt ilgtspējīgu ekonomisko izaugsmi; aicina Komisiju un 
dalībvalstis, izstrādājot enerģētikas stratēģijas, ņemt vērā nozarēs vajadzīgo darbaspēka 
apjomu;

17. uzskata, ka pāreja uz jaunu, ilgtspējīgu ekonomiku un izmaiņas uzņēmumu vai nozaru 
ražošanas procesos ir jāpapildina ar atbilstošām mācībām, jo īpaši jauniešu arodizglītības 
jomā, un mūžizglītības programmām, jo īpaši attiecībā uz visneaizsargātāko iedzīvotāju 
grupu, proti, personām, kuras ir vecākas par 50 gadiem, un ka arī tādējādi tiks radītas 
jaunas darba vietas; tādēļ aicina Komisiju un dalībvalstis pastiprināt šādu mācību un 
programmu nodrošināšanu; uzsver, ka sociālu pārmaiņu nepieciešamības gadījumā ir 
svarīgi uzlabot dialogu, lai pielāgotos jaunajai ilgstpējīgajai ekonomikai, jo īpaši 
uzņēmumos, kuru darbība ir balstīta uz fosilo kurināmo; aicina Komisiju, dalībvalstis un 
sociālos partnerus nodrošināt minētā dialoga īstenošanu, lai ekoloģisko pārveidi īstenotu 
taisnīgi;

18. aicina dalībvalstis sadarboties cīņā pret nedeklarēto nodarbinātību, jo ēnu ekonomika 
sagādā raizes visā Eiropā; uzskata, ka dalībvalstu un ES līmenī ir jāpastiprina pasākumi 
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pret nedeklarēto darbu;

19. aicina Komisiju sagatavot nodarbinātības pamatnostādnes, kas ietver efektīvu atbalstu to 
darba ņēmēju nodarbinātības palielināšanai, kas ir jaunāki par 25 un vecāki par 50 gadiem, 
un pienācīgi ņem vērā īpašās problēmas, ar kurām saskaras jaunieši un vecāka 
gadagājuma cilvēki;

20. mudina Komisiju un dalībvalstis risināt problēmas saistībā ar pieejamā darbaspēka 
kvalifikāciju, kas jau tagad neatbilst jauno, ilgstpējīgo nozaru vajadzībām; šajā ziņā 
uzsver, ka ir svarīgi subsidēt jauniešu māceklību, kas nodrošina iespējas pārejas 
īstenošanai no izglītības posma uz darba tirgu; turklāt aicina dalībvalstis sniegt stimulus 
darba devējiem, kuri mazkvalificētiem darba ņēmējiem vai darba ņēmējiem bez 
kvalifikācijas piedāvā apmācības un iespējas tieši darbavietā gūt praktisku pieredzi; 
visbeidzot, uzsver, ka ES un valstu politikas virzienos vajadzētu stingri atbalstīt visu ES 
iedzīvotāju digitālo kompetenču un prasmju pilnveidošanu, jo tās ir nozīmīgas prasmes, 
kas palielina sociālo integrāciju un uzlabo Eiropas darbaspēka konkurences priekšrocības;

21. uzsver, ka publiskajam sektoram, kas, sniedzot piemēru, nosaka progresīvu iepirkuma 
standartu pieņemšanu, sniedz stimulus un informāciju, ir nozīmīga loma uz tiesībām 
balstītu darba vietu radīšanā, jo īpaši tādās jomās kā enerģētika, infrastruktūras un 
aprīkojuma būvniecība, transports un komunikācijas; aicina Komisiju un dalībvalstis, jo 
īpaši publisko iepirkumu pirmskomercializācijas posmā, veicināt vides un sociālo 
standartu iekļaušanu, kā arī vietēja rakstura noteikumu ieviešanu un to uzņēmumu, jo īpaši 
MVU, atbalstīšanu, kas darbojas ilgtspējīgā un solidārā ekonomikā;

22. stingri norāda arī uz privāto ieguldījumu nozīmīgumu un uzsver, ka tikai privātie 
ieguldījumi var nodrošināt finansējuma vajadzības; norāda uz ievērojamajām atšķirībām 
starp privāto uzņēmumu ieguldījumu apjomu pētniecībā un attīstībā, kurš ir robežās no 5-
7% no peļņas IKT nozarē un  farmācijas rūpniecībā līdz aptuveni 1 % energouzņēmumu 
gadījumā; aicina ES izveidot atbilstīgus pamatnosacījumus, lai uzņēmumus stimulētu 
veikt ieguldījumus;

23. atkārtoti aicina Komisiju un dalībvalstis izmantot Rekonstrukcijas fonda sekmīgo pieredzi 
un izveidot jaunu Kopienas iniciatīvu, kas ietver izmēģinājuma projektus, lai īstenotu 
pārmaiņas jaunas un ilgtspējīgas ekonomikas izveidei;

24. norāda, ka jāveic papildu pasākumi, lai ES efektīvi saskaņotu darba laika organizācijas 
prasību minimumu saistībā ar darbinieku veselību un drošību;

25. aicina Komisiju un dalībvalstis personām, kas ir strādājušas publiskajā sektorā un 
ekonomikas un finanšu krīzes dēļ zaudējušas darbu, izstrādāt īpašu atbalsta instrumentu, 
līdzīgu EGF, ko izmanto globalizācijas vai ekonomikas krīzes izraisīto problēmu 
skartajiem ES uzņēmumiem.
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