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IEROSINĀJUMI

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

1. uzskata, ka jaunai ilgtspējīgai ekonomikai ES ir jānodrošina līdzsvarota ekonomiskā un 
sociālā attīstība, ņemot vērā atsevišķu dalībvalstu specifiku, šo valstu nozaru attīstības 
līmeni, iegūtās zināšanas un nepieciešamību nodrošināt uz tiesībām balstītas darba vietas 
un vides aizsardzību; 

2. 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;

3. uzskata, ka īpaši svarīgi ir nodrošināt jaunu Kopienas sistēmu ar ilgstpējīgu un pietiekamu 
budžetu publiskās pētniecības atbalstam un tās rezultātu vienkāršai pieejamībai bez 
birokrātiskiem šķēršļiem, lai veicinātu mikrouzņēmumu un MVU jauninājumus 
energoefektivitātes, jaunu enerģijas avotu un ražošanas procesu izmantošanas, kā arī 
resursu otrreizējās pārstrādes un efektīvākas izmantošanas jomā un saistībā ar to, lai radītu 
uz tiesībām balstītas darba vietas;

4. joprojām uzskata, ka īpaša uzmanība ir jāpievērš tiem reģioniem, kurus visvairāk ietekmē 
deindustrializācija (reģioni, kuros ievērojamu daļu rūpniecības nozaru ir skārusi krīze, vai 
kurus pamet starptautiskie uzņēmumi), ieviešot tādus atbalsta mehānismus un integrētus 
intervences pasākumus attīstības veicināšanai, kuri ir novatoriski un var radīt uz tiesībām 
balstītas darba vietas un samazināt sociālo nevienlīdzību un reģionālo asimetriju;

5. uzsver — izvēloties nodrošināt energoefektivitāti, ir iespējams palielināt diversifikāciju un 
radīt daudzas uz tiesībām balstītas darba vietas; 

6. uzskata, ka izmaiņas uzņēmumu vai nozaru ražošanas procesos ir jāpapildina ar 
darbinieku mācībām un mūžizglītību un ka arī tādējādi tiks radītas jaunas darba vietas;

7. uzsver, ka publiskajam sektoram ir nozīmīga loma uz tiesībām balstītu darba vietu 
izveidē, jo īpaši tādās jomās kā enerģētika, infrastruktūru un aprīkojuma būvniecība, 
transports un komunikācijas.


