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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl globalizacijos erai pritaikytos pramonės politikos
(2010/2095(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos 2010 m. spalio XX komunikatą „Globalizacijos erai pritaikyta 
pramonės politika“ (COM(2010)XXXX),

– atsižvelgdamas į savo 2010 m. birželio 16 d. rezoliuciją dėl strategijos „2020 m. Europa“,

– atsižvelgdamas į savo 2010 m. birželio 15 d. rezoliuciją dėl Bendrijos inovacijų politikos 
besikeičiančiame pasaulyje,

– atsižvelgdamas į savo 2008 m. gegužės 22 d. rezoliuciją dėl pramonės politikos 
laikotarpio vidurio peržiūros: ES augimo ir darbo vietų kūrimo strategijos dalis

– atsižvelgdamas į 2010 m. liepos 14 ir 15 d. Konkurencingumo tarybos išvadas,

– atsižvelgdamas į 2010 m. kovo 1 ir 2 d. Konkurencingumo tarybos 2999-ojo posėdžio 
išvadas,

– atsižvelgdamas į xxxx Regionų komiteto nuomonę,

– atsižvelgdamas į xxxx Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę,

– atsižvelgdamas į 2010 m. kovo 3 d. Komisijos komunikatą „2020 m. Europa. Pažangaus, 
tvaraus ir integracinio augimo strategija“ (COM(2010)2020),

– atsižvelgdamas į 2010 m. rugsėjo XX Komisijos komunikatą „Europa 2020. Pavyzdinė 
iniciatyva „Inovacijų sąjunga“: Europos pertvarkymas pasaulyje po krizės“ 
(COM(2010)XXXX),

– atsižvelgdamas į Komisijos Įmonių ir pramonės GD 2010 m. balandžio 26 d. dokumentą 
„ES gamybos pramonė. Kokie yra kitų metų uždaviniai ir galimybės?“,

– atsižvelgdamas į Komisijos darbo dokumentą „Smulkiojo verslo akto įgyvendinimo 
ataskaita“ (COM(2009)0680),

– atsižvelgdamas į 2008 m. liepos 16 d. Komisijos komunikatą dėl tvaraus vartojimo bei 
gamybos ir tvarios pramonės politikos veiksmų plano (COM(2008)0397),

– atsižvelgdamas į 2007 m. liepos 4 d. Komisijos komunikatą „Pramonės politikos vidurio 
laikotarpio peržiūra. ES augimo ir darbo vietų kūrimo strategijos dalis“ 
(COM(2007) 374),

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 48 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto pranešimą ir į 



PE445.790v01-00 4/15 PR\824649LT.doc

LT

Tarptautinės prekybos komiteto, Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto ir Kultūros 
ir švietimo komiteto nuomones (A6-0020/2010),

A. kadangi pasaulinė ekonomikos krizė stipriai paveikė Europos pramonę ir dar labiau 
apsunkino esamus globalizacijos, klimato kaitos, demografinių pokyčių ir žiniomis 
paremtos pramonės iššūkius, turinčius įtakos pramonės plėtrai, darbo jėgai ir ateities 
perspektyvoms,

B. kadangi Europos pramonės pasaulinį pirmavimą galima išlaikyti tik pasitelkus naujas 
technologijas, procesus ir sprendimus, mokslinius tyrimus ir plėtrą, gerai suorganizuotą 
tiekimo grandinę, didesnį efektyvumą, tvirtus žmogiškuosius išteklius bei gerą logistiką ir 
infrastruktūrą, nes išlaidų sumažinimas nėra gera išeitis Europos pramonei,

C. kadangi pramonės pažangos įmanoma pasiekti pasitelkiant protingas, ilgalaikes ir 
subalansuotas taisykles ir rinkos skatinimą bei laikantis pasaulinių tendencijų, kad būtų 
užtikrintos ekologiškos ir tvarios gamybos formos ir prekių paskirstymas, ir kadangi 
vartojimas gali būti naudingas Europos pramonei, jos konkurencingumui ir pasauliniam 
pirmavimui,

Naujas požiūris į tvarią pramonės politiką

1. sveikina, kad Komisija pagaliau „ES 2020 m.“ strategijoje pripažino aktyvios pramonės 
politikos tvariam Europos augimui ir užimtumui teikiamą reikšmę;

2. ragina Komisiją, kartu su Europos Parlamentu ir Taryba nustatyti kokybinius ir, jei 
įmanoma, taip pat ir kiekybinius 2020 m. Europos pramonės tikslus, kuriais siekiama 
ilgalaikio ir tvaraus vystymosi bei nurodomos gairės, tokios kaip energijos bei išteklių 
efektyvumas, siekiant užtikrinti stabilumą, konkurenciją ir darbo vietų kūrimą Europos 
pramonėje;

3. pažymi, kad norint turėti sėkmingą naująją tvarią pramonės politiką reikalingas 
integruotas tarpsektorinis požiūris, paremtas Europos, nacionaliniu ir regioniniu 
lygmenimis vykdomomis horizontaliosiomis ir sektorių iniciatyvomis;

4. pabrėžia, kad siekiant turėti naują integruotą požiūrį, reikalingas labai veiksmingas 
bendradarbiavimas Komisijoje, ir ragina Komisiją įkurti nuolatinę pramonės politikos 
darbo grupę;

5. atkreipia dėmesį į tai, kad nauja, tvari pramonės politika gali būti veiksminga tik tada, 
jeigu ji bus vykdoma glaudžiai derinant su valstybių narių politika, ir todėl ragina 
Komisiją 2011 m. imtis pagal Lisabonos sutarties 173 straipsnio 2 dalį galimų iniciatyvų, 
pasitelkiant rekomendacijas, rodiklius, kontrolės priemones ir vertinimo procedūras;

6. yra įsitikinęs, kad naujos, tvarios pramonės politikos sėkmė priklauso nuo to, ar bus 
įtraukti visi suinteresuoti subjektai, o ypač socialiniai partneriai; ragina Komisiją visose 
srityse ir įgyvendinant visas priemones nustatyti aiškų partnerystės principą; tai taip pat 
apima ir bendrą numatytos pažangos stebėjimą ir vertinimą, o tuo pačiu ir strategijų, 
priemonių ir programų peržiūrą;
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7. ragina Komisiją kuo greičiau parengti konkretų įgyvendinimo stebėsenos tvarkaraštį ir 
kiekvienais metais pateikti pažangos ataskaitą;

Inovacijos

8. atkreipia dėmesį į tai, kad inovacijos yra pagrindinė pramonės politikos varomoji jėga ir 
kad visos inovacijas remiančios iniciatyvos:

 turėtų būti pagrįstos išsamia inovacijų sąvoka, kuri be kita ko apimtų gaminius, 
paslaugas, procesus, organizavimą, kokybę ir valdymą,

 apimtų visą procesų ir vertės kūrimo grandinę ir

 būtų susijusios ne tik su gaminiu, bet ir su paklausa bei naudojimu, kad būtų galima 
integruotai vystyti bei tikslingiau gaminti atsižvelgiant į apčiuopiamą naudą vartotojui, 
įmonei ir visai visuomenei;

9. ragina, kad moksliniams tyrimams kitą finansavimo laikotarpį po 2013 m. pagal 8-ąją 
bendrąją mokslinių tyrimų programą, būtų skirta gerokai daugiau lėšų (ES tikslas 
viešųjų lėšų suma atitinkanti 1 proc. BVP); greta į procesą orientuotų tyrimų ir inovacijų, 
reikalingi įvairių sektorių lygmeniu naudojamų pagrindinių technologijų tyrimai; be to, 
reikia supaprastinti procesus;

10. atkreipia dėmesį į rizikos pasidalijimo finansinės priemonės (angl. RSFF), kaip labai 
svarbios Europos investicijų banko mažosioms ir vidutiniosioms įmonėms teikiamo 
tyrimams skirto finansavimo formos, sėkmę ir primygtinai ragina Komisiją rizikos 
pasidalijimo priemonėms skirti žymiai daugiau lėšų;

11. ragina ir toliau skatinti technologijas siekiant tvaraus vystymosi, kaip tai buvo pradėta 
daryti pagal Aplinkosaugos technologijų veiksmų planą (ETAP), sukūrus tyrimų, 
aplinkosaugos ir ekonominių bei politinių strategijų tinklą, ir prašo sukurti plataus masto 
tolesnę Aplinkos apsaugos technologijų programą;

12. primena, kad viešieji pirkimai Europos Sąjungoje sudaro 17 proc. BVP ir yra svarbi 
inovacijų skatinamoji priemonė; pažymi, kad valstybės konkurentės, tokios kaip Kinija ir 
JAV, yra užsibrėžusios ambicingus siekius pirkti naujoviškas ir ekologines prekes, ir 
ragina Europos Sąjungoje nusistatyti atitinkamus tikslus;

Ištekliai

13. yra įsitikinęs, kad žymiai efektyvesnis išteklių, tokių kaip žaliavų, pagalbinių medžiagų ir 
išteklių panaudojimas stiprina Europos pramonės konkurencinę padėtį pasaulyje, ir todėl 
ragina Komisiją sutelkti dėmesį į išteklių efektyvumą; tai apima šiuos aspektus:

 aiškių rodiklių, skirtų patikrinti, kaip gerinamas išteklių našumas, rengimą ir tolesnį 
atitinkamų standartų tobulinimą,

 pavyzdinį naujų metodų, pvz., susitarimų dėl išteklių, vystymą,
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 geriausių praktinių sprendimų platinimą ir išteklių bei medžiagų našaus naudojimo 
tinklų ir agentūrų skatinimą,

 įmonių tvarumo ataskaitos standarto, kuriame pateikiamas „ekologinis bagažas“ ir taip 
sutaupoma lėšų, padidinamas įmonių konkurencingumas, pateikiami ir suvienodinami 
įpareigojimai ir galimybės teikti ataskaitas (pvz. Europos aplinkosaugos vadybos ir 
audito sistema (angl. EMAS)) ir kuris turėtų būti kaip įmanoma labiau įpareigojantis, 
vystymą; 

14. atkreipia dėmesį į tai, kad norint toliau vystyti Europos pramonę nepaprastai svarbu 
užtikrinti apsirūpinimo žaliavomis galimybes; taigi, Komisija raginama dar 2010 m. 
pateikti išsamią žaliavų strategiją; ši strategija, be kita ko, turėtų apimti:

 žaliavų naudojimo, pasitelkiant ambicingas pakartotinio perdirbimo taisykles, 
stiprinimą, atitinkamą mokslinių tyrimų skatinimą ir žaliavinių atliekų eksporto 
sustabdymą,

 mokslinių tyrimų stiprinimą retųjų žaliavų pakeitimo srityje,

 optimalų ES esamų žaliavų panaudojimą; tam, be kita ko, reikia kuo greičiau sukurti 
Europos geologinę informacinę sistemą, kuri pateiktų ES žaliavų apžvalgą,

 pakankamą sąžiningais prekybos susitarimais bei strategine partneryste paremtą 
žaliavų tiekimo užtikrinimą,

 žaliavų gavybos ir prekybos žaliavomis oligopolizacijai kelią užkertančias priemones.

15. yra įsitikinęs, kad pramonei reikalinga priimtinas energijos kainas ir tiekimo saugumą 
užtikrinanti ilgalaikė energetikos politika, suteikianti galimybę gaminti energiją 
neišmetant klimatui kenksmingų dujų ir užkertanti kelią anglies dioksido šaltinių 
perkėlimui;.energetikos vidaus rinka yra itin svarbi siekiant užtikrinti gamybą ir tiekimą, 
kurių metu išmetama mažai anglies dioksido, taigi turi būti atnaujinta ir išvystyta tinklų 
infrastruktūra bei diegiami pažangieji tinklai;

16. ragina, kad siekiant kvalifikacijos spragų panaikinimo būtų pasitelktos visos pastangos, 
įskaitant:

 švietimo sistemą reguliuojančių valdžios institucijų ir socialinių partnerių dialogą, 
siekiant atnaujinti mokymo programas ir sukurti sėkmingus perėjimo iš mokyklos į 
darbo rinką būdus, 

 suderintas iniciatyvas, skirtas mokymui mokslo, technologijų, inžinerijos ir 
matematikos srityse visais lygmenimis stiprinti, mokymąsi visą gyvenimą, ypač 
moterų švietimą ir keitimąsi geriausios patirties pavyzdžiais,

 kitas, tiek darbdaviui, tiek ir darbuotojui naudingas konkrečias ir tikslines 
kvalifikacijos tobulinimo rūšis; šiuo atveju reikėtų aktyviau naudoti Europos 
socialinius fondus,
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 aukštųjų mokyklų, skirtų inžinierių, informatikų, technikų kvalifikacijos tobulinimui, 
atidarymą ir modernizavimą;

Tvari pramonės kultūra

17. ragina labiau suderinti ES pirmaujančių rinkų politiką, pavyzdžiui, aplinkos apsaugos 
pramonės politiką (apie 3,5 mln. darbuotojų, 300 mlrd. eurų apyvarta, iki 50 proc. 
pasaulinės rinkos dalies); atkreipia dėmesį į tai, kad daugeliui „tradicinių“ rinkų būdingas 
aukštas inovacinis pajėgumas (pvz., plieno pramonė, automobiliai, laivų statyba) ir (arba) 
jos pasižymi santykiniais pranašumais, kuriais reikėtų pasinaudoti; be to, reikėtų plėtoti su 
gaminiais susijusių nuostatų, pavyzdžiui, ekologinio dizaino direktyvą, ir kurti 
skatinamąsias iniciatyvas, pavyzdžiui, ekologiškų automobilių iniciatyvą;

18. ragina, kad Bendroji konkurencingumo ir inovacijų programa (KIP) būtų tęsiama ir po 
2013 m. ir kad ji būtų dar labiau išplėsta;

19. ragina dėti didesnes pastangas siekiant kuo greičiau sukurti Bendrijos patentą, kad būtų 
patobulintos bendrosios intelektinės nuosavybės teisių nuostatos, įgyvendinta 
standartizacijos normų reforma ir kad pirmaujančių technologijų apsaugos srityje būtų 
užtikrintas tarptautinių standartų sukūrimas;

20. ragina įsteigti restruktūrizuojamąją veiklą vykdančią darbo grupę ir stiprinti Europos 
struktūrinių fondų vaidmenį restruktūrizavimo procesuose, kad darbuotojų ir įmonių 
atžvilgiu būtų išvystyta nauja perspektyva; turi būti stiprinamas reorganizavimo procesų 
tyrimas ir vystymas;

21. pripažįsta regioninius pramonės vystymosi skirtumus, visų pirma kalbant apie naujų 
valstybių narių pramonės restruktūrizacijos procesus ir ragina juos taip pat įtraukti į naują 
tvarią pramonės politiką ir taip sustiprinti teritorinę sanglaudą;

22. atkreipia dėmesį į MVĮ pramonei teikiamą didelę svarbą ir ragina Komisiją:

 pagreitinti „Smulkaus verslo akto“ (angl. „Small Business Act“) įgyvendinimą ir 
panaikinti trūkumus taikant priimtas gaires ir įgyvendinant konkrečias priemones 
(pvz., sumažinant administracinę naštą, atliekant MVĮ tyrimą),

 toliau siekti geresnių galimybių gauti geresnį MVĮ finansavimą, o ypač vystyti 
veiksmingas rizikos kapitalo galimybes ir kuriant naują finansų rinką stiprinti MVĮ 
finansavimo galimybes ir jų priimtiniausius finansavimo šaltinius;

23. mano, kad pagalbos politika neturėtų būti apibrėžiama remiantis vien tik konkurencine 
teise, nes Europos tikslas yra pagalbos politikos naudojimas taikant aiškiai nustatytas 
taisykles, aktyviai stiprinant inovacijas, pateikiant į rinką ir restruktūrizuojant pramonę;

24. ragina ateityje sudaryti tokius prekybos susitarimus, kurie būtų pramonės politikos 
strategijos, grindžiamos sąžininga konkurencija išsivysčiusiose ir besivystančiose pasaulio 
šalyse, dalis; turi būti visiškai įgyvendintas tvaraus vystymosi principas ir į prekybos 
susitarimus įtraukiami socialiniai ir ekologiniai standartai; reikia užtikrinti, kad 
nesąžiningomis priemonėmis Europos pramonei nebūtų keliama grėsmė, kokia šiuo metu 
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keliama saulės energijos sektoriuje;

25. atkreipia dėmesį į tai, kad reorganizuojant pramonę turėtų būti pasitelkiamos darbuotojų 
idėjos ir įgūdžiai, todėl pažymi, kad turi būti užtikrintas kaip įmanoma aktyvesnis 
dalyvavimas, viršijantis minimalias nuostatas (pvz., nustatytas pagal direktyvas 
2002/14/EB ir 2009/38/EB);

Sektoriai

26. yra įsitikinęs, kad modernizuojant ir stiprinant konkurencingumą reikalinga ne tik 
horizontalioji politika, bet ir į su specifinėmis atskiromis šakomis susijusios sektorių 
iniciatyvos, ir ragina:

 dalyvaujant Komisijai ir visoms suinteresuotoms šalims, atnaujinti esamus sektorių 
metodus (darbo grupes, aukšto lygio organizacijas, inovacijų platformas, pvz., 
CARS 21), panašiai vystyti toliau ir suteikti aiškų strateginį turinį, 

 kaip įmanoma tinkamiau įgyvendinti rezultatus,

 visų pirma vystyti Europos pagrindinius sektorius, pvz., automobilių, atsinaujinančios 
energijos, oro transporto, chemijos, maisto ir kūrybos sektorius,

 nuolat teikti Komisijai pažangos ataskaitas;

Atsakomybė

27. mano, kad iš šių politinių pastangų ir gerų sąlygų naudos gaunanti Europos pramonė 
turėtų prisiimti daugiau atsakomybės už tvarų užimtumo ir augimo Europoje stiprinimą; 
prisiimdama įsipareigojimus, pramonė turėtų labiau orientuotis į Europos investicijas, 
skatinti savo pažangą mokslinių tyrimų srityje, prisidėti prie naujos kvalifikacijų kultūros 
kūrimo, išvystyti dar daugiau ilgalaikių ir gaminių ir procesų inovacijų ir, kur įmanoma, 
Europoje plėtoti strategines partnerystes;

Regionai

28. pabrėžia, kad regioninės struktūros yra labai svarbios stiprinant Europos pramonę; 
konkurencingos inovacinės grupės ir inovaciniai tinklai (įmonės, universitetai ir mokslinių 
tyrimų centrai) bei sąsajos tarp įmonių (papildomą vertė kuriančios grandinės, sinergija) ir 
tarp kitų subjektų yra labai svarbūs investavimo sprendimams; atsižvelgiant į tai, reikia:

 dar labiau remti naujovių grupes ir tinklus, siekiant skatinti koordinuotą žinių 
perdavimo ir mokslinių tyrimų plėtrą, kvalifikacijos tobulinimą bei infrastruktūrą, kaip 
svarbiausią Europos regioninės plėtros fondų prioritetinę sritį;

 ES lėšomis remti regionines tinklų struktūras, tokias kaip metropolių zonos, kadangi 
jos yra pramonės pagrindas;

 padedant Europos investicijų bankui stiprinti ryšį tarp pramonės politikos ir teritorinės 
sanglaudos;
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o

o o

29. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai ir valstybėms narėms.
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AIŠKINAMOJI DALIS

EUROPOS PRAMONĖS APŽVALGA

ES pramonė sudaro beveik trečdalį ES bendrosios pridėtinės vertės, beveik ¾ Europos 
eksporto sudaro pramoninės prekės, o iš to pragyvena beveik trečdalis darbuotojų, t.y. beveik 
57 milijonai asmenų. Jeigu atsižvelgtume į pramonės sektoriaus poveikį darbo vietų 
gausėjimui – , kiekvienas pramoninis darbas sukuria apytikriai dvi papildomas su juo 
susijusias darbo vietas, tai matytume, kad jo poveikis užimtumui yra dar svarbesnis.

ES-27 pramonė (Eurostatas)
% Bendroji 

pridėtinė vertė 
(2008)

Užimtumas (2008)
% viso            milijonų

# įmonių '000s 
(2007)

Kasyba ir karjerų 
eksploatavimas

1 0.4 0.8 21.4

Gamyba 16.8 16.8 37.0 2 323
Elektra, dujos ir vandens 
tiekimas

2.3 0.8 1.7 36.0

Statyba 6.4 8.4 17.0 3 090
IŠ VISO: 26.5 26.4 56.5 5 470.4

EUROPOS PRAMONĖS ATKŪRIMAS

Pastarojo meto ekonomikos krizė stipriai paveikė Europos pramonę. Tačiau ši krizė atskleidė 
pramonės svarbą Europos Sąjungos ekonomikai ir parodė, kad buvo imtasi nepakankamai 
priemonių, jog būtų visapusiškai atskleisti jos poreikiai esant dabartinei probleminei padėčiai.
Šiuo metu pramonei dažnai skiriama mažiau dėmesio negu diskusijų šerdimi tapusiems 
paslaugų ir finansų sektoriams. ES pramonės politikoje ilgą laiką vyravo nuomonė, kad rinkos 
turėtų reguliuoti pačios save ir iki šiol ši politika buvo vykdoma taikant pavienes priemones ir 
beveik nebuvo koordinuojama tarp valstybių narių. Tai greičiau buvo reakcija į besikeičiančią 
padėtį, o ne veiksmai, grindžiami ankstesniais tyrimais.

DABARTINĖS PROBLEMOS

Pramonės restruktūrizacijos procesas prasidėjo dar prieš įsibėgėjant ekonomikos krizei. Dabar 
jis susiduria su įvairiais abipusiai stiprėjančiais išbandymais:

a) Visą laiką pramonė buvo stipriai veikiama sparčių pasaulio ekonomikos sukeltų 
pokyčių. Ribos tarp išsivysčių ir besivystančių šalių ir jų tradiciniai dominavimo 
sektoriai diena iš dienos keičiasi dėl didėjančios konkurencijos. Paklausa pasaulinėje 
rinkoje greitai evoliucionuoja ir reikalauja verslo perorientavimo bei perkvalifikavimo.
Naujas darbo pasidalijimas su šalimis, kuriose sparčiai auga ekonomika, tokiomis kaip 
Kinija, Indija, Brazilija ir Rusija, visame pasaulyje sustiprino globalizacijos keliamą 
įtampą.
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b) Naujoji globalizacijos forma vystosi kartu su pasaulio žinių visuomenės progresavimu, 
kurioje inovacijos ir moksliniai tyrimai svarbesni už darbo jėgą ir rankų darbą, kaip 
augimą ir konkurencingumą skatinančias varomąsias jėgas.

c) Klimato kaita yra negrįžtamas ir neišvengiamas procesas. Protrūkis pasaulio 
ekonomikos lenktynėse stipriai apribojo visų rūšių išteklius. Turint omenyje poreikį 
švelninti klimato kaitą ir saugoti biologinę įvairovę, kai žaliavų vis mažėja, paklausa 
vis didėja, pramonė turi stengtis pereiti prie gamybos, kai išmetama mažai anglies 
dioksido ir taupomi ištekliai.

d) Demografiniai pokyčiai visiškai pakeitė tiek vartotojo, tiek ir tiekėjo profilį.
Nuolatinis amžiaus vidurkio didėjimas reikalauja naujų produktų, transporto formų ir 
darbo organizavimo. Gali atsirasti kvalifikuotos darbo jėgos stygius.

e) Sparti urbanizacija kelia naujus iššūkius mobilumo, pastatų ir logistikos atžvilgiu.

BENDROJO POŽIŪRIO Į PRAMONĖS POLITIKĄ SPRENDIMAS

Pirmą kartą 2020 m. Europos strategijoje atkreipiamas dėmesys naujojo požiūrio poreikį, 
laikantis šio požiūrio turi būti pateikta pavyzdinė iniciatyva Išmušė valanda, kai Europos 
Sąjunga turi iki galo pasinaudoti bendromis galimybėmis siekti tvaraus pramonės pagrindo 
atsinaujinimo ir tolesnio jo vystymo ir kurti kokybiškas darbo vietas. Pagrindinėse sferose 
Europos pramonė turi išlikti lyderio pozicijoje, o ne sekti kitiems įkandin. Išmušė valanda, kai 
Europos Sąjunga gali pati pasirinkti ateities pramonės kūrimo būdą. ES turi užtikrinti, kad 
pridėtinė vertė būtų sukuriama pačioje Europos Sąjungoje.

Aišku, kad sėkminga pramonės politika turi būti paremta:

 nauja finansų sektoriaus struktūra ir
 savitu ekonomikos makroekonominiu koordinavimu, į augimą ir užimtumą orientuota 

fiskaline ir biudžeto politika, kurioje nebūtų fiskalinio dempingo (pvz. įmonių 
mokesčių suderinimas).

Finansų rinkų savireguliacijos paradigmos žlugimas turi vesti į naują visapusę reguliavimo 
sistemą, galinčią grąžinti finansų sistemai jos esmę: panaudoti santaupas pelningai 
investuojant, ypač pramonės srityje ir mažosiose ir vidutinėse įmonėse.

Reikėtų įvertinti ir ES sutarties 173 straipsnyje įtvirtintas galimybes. Nuoseklią ir 
nedviprasmišką pramonės politiką ir aiškią strategiją bei sėkmingą stebėseną užtikrinančius 
rodiklius turėtų vystyti ES ir jai priklausančios valstybės narės. Skirtingos pramonės politikos 
tendencijos (protekcionizmas, vadovavimas, skatinimas, konkurencija) negali likti 
nekontroliuojamos.

NAUJA INTEGRUOTA IR TVARI ES PRAMONĖS POLITIKA
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Europos Sąjungos pramonės politika turėtų būti orientuota tiek į tvarų, ekonominiu požiūriu 
veiksmingą ir pasauliniu mastu konkurencingą pramoninės bazės atnaujinimą, tiek ir į tvarų 
perėjimą nuo iš esmės gaminančios prie žiniomis paremtos pramonės. Visų ES politikos 
krypčių integracija, sujungiant visus aspektus su pramonei daromu poveikiu yra nepaprastai 
svarbi. Tam reikalingas naujas bendradarbiavimo su Komisija ir su visais suinteresuotais 
dalyviais lygmuo.

Todėl pranešėjo manymu, požiūris į naują Europos pramonę turėtų remtis penkiolika ramsčių:

1) Inovacijų grandinės kūrimas

Mums reikalinga mokslu, inovacijų plėtra ir taikymu paremta pramonė, t.y. visa inovacijų 
grandinė. Inovacija, tai daugiau nei vien tik technologinė inovacija. Tai yra organizacinė 
inovacija, verslo modelio inovacija, gaminio dizainas ir kokybė. Siekdami skatinti inovacijas, 
turime sukurti joms palankią, iš normų, standartų, patentų ir intelektinės nuosavybės teisių 
apsaugos susidedančią sistemą. Reikėtų skirti ypatingą dėmesį naujoms pagrindinėms įvairių 
sektorių lygmenyje esančioms technologijoms (pvz. informacinėms ir ryšio technologijoms 
judumo, energetikos, bio- ir nanotechnologijoms) ir jas vystyti. Mums reikalingos nuoseklios 
strategijos, sudarančios palankesnes bendradarbiavimo tarp įvairių naujoves diegiančių 
sektorių sąlygas. Europos Sąjungos inovacijų politika turėtų būti nukreipta į vertės grandinėje 
esančias spragas. Pasitelkus naujus sprendimus, reikėtų spręsti su pagrindinėmis ateities 
sritimis, tokiomis kaip tvarumas, demografiniai pokyčiai ir urbanizacija, susijusius klausimus.

2) Išteklių naudojimo efektyvumo didinimas

Per pastaruosius dešimtmečius darbo jėgos produktyvumas vystėsi daug greičiau negu išteklių 
produktyvumas (energija ir medžiagos). Pramonėje darbo sąnaudos sudaro maždaug 20%, o 
išteklių sąnaudos 40%. Itin padidinus išteklių naudojimo efektyvumą, paremtą ES standartais, 
skatinamosiomis priemonėmis, bendraisiais ir įmonių tikslais geriausių turimų technologijų 
sistemų skatinimu, padidėtų Europos pramonės tvarumas ir visuotinis konkurencingumas, 
atsivertų naujos rinkų perspektyvos pasaulinės vertės grandinėse ir būtų išsaugotos darbo 
vietos Europos. Privalomoje tvarumo ataskaitoje turėtų būti pateikiamas suskaičiuotas įmonių 
„ekologinis bagažas“.

3) Aiškūs tvariems gaminiams nustatyti tikslai

Tvari gamyba turėtų būti plėtojama taikant koordinuojamus ekologiniu požiūriu naujoviškų 
produktų standartus, grindžiamus būvio ciklo analize (pvz. Ekologinio projektavimo 
direktyva, pastatams ir automobiliams taikomi standartai).

4) Dalyvavimas viešuosiuose konkursuose

Viešieji konkursai turėtų būti priemonės, padedančios pateikti naujus ir tvarius gaminius ir 
paslaugas tiek viešajame, tiek ir privačiajame sektoriuose. Atitinkamai turėtų būti naudojamos 
Direktyvoje 2004/181 numatytos galimybės. Be to, ateityje reikia siekti geresnio tikslinio 

                                               
1 OL L 134, 2004 4 30, p. 114-240.



PR\824649LT.doc 13/15 PE445.790v01-00

LT

viešo investicijų panaudojimo, visų pirma – žinių apie ekonomines ir pramonines inovacijas 
skleidimo.

5) Netaršios energijos gamybos didinimas

Energetikos ir pramonės politika yra glaudžiai susijusios. Geras energijos tiekimas yra 
būtinas, nes atsinaujinanti energija – tai naujos augančios rinkos, kuriančios naujas, 
kokybiškas darbo vietas. Pramonės politika turi būti orientuota į ilgalaikę energetikos politiką, 
užtikrinančią klimato kaitos politiką, priimtinas energetikos kainas ir tiekimo patikimumą, 
siekiant išvengti įmonių perkėlimo atvejų.  

6) Įtikinama su žaliavomis susijusi strategija

Europos pramonė priklauso nuo atitinkamos žaliavų strategijos, kuri kelia vis daugiau 
rūpesčių. Be sąžiningų garantijų, kad bus užtikrinamas pakankamas žaliavų tiekimas, taip pat 
išlieka poreikis tuo pat metu vykdyti tinkamą didelės esamų išteklių procentinės dalies 
perdirbimo politiką (t.y. EEĮ direktyva) ir sustabdyti atliekų eksportą, o tai įmanoma padaryti 
tik atlikus būtinus mokslinius tyrimus ir plėtojant technologijas. Sąžiningą tarptautinę prekybą 
pagrindinėmis pramonėje naudojamomis žaliavomis veikiančios kliūtys turėtų būti nuolat 
šalinamos.

7) Reformuota sąžiningo sambūvis ir tvarios gamybos prekyba

Tarptautinės prekybos politika yra labai svarbi užtikrinant tvarią gamybą. Pati prekyba nėra 
vertinama kaip tikslas, o tik kaip pramoninės strategijos dalis. Prekybos politika turi 
garantuoti sąžiningą prieigą prie pagrindinių ir augančių rinkų. Daugiašalė PPO taisyklėmis 
pagrįsta sistema, įskaitant ginčų nagrinėjimą, yra veiksmingiausia ir visiškai teisėta priemonė 
skaidriai tvarkyti ir plėtoti prekybos ryšius. Tvariai gamybai reikia tinkamos darbo aplinkos, 
darbo užmokesčio bei privalomų aplinkos apsaugos standartų. Tai turėtų būti nustatyta 
prekybos susitarimuose.

8) Privalomos tarpšakinės pramonės politikos apibrėžimas

Siekiant skatinti ilgalaikę plėtrą, įvairūs sektoriuose taikomi požiūriai (darbo grupės, aukšto 
lygio patariamosios grupės, inovacijų platformos, t.y. vadovavimas, Cars 21, IRT darbo 
grupė, aukšto lygio chemijos pramonės grupė), turėtų turėti aiškų pagrindą ir strateginį turinį, 
į kurį įeitų poveikio įvertinimas bei veiksmų planai.

9) MVĮ įtraukimas

MVĮ turėtų būti stiprinamos, kadangi jos yra lyg Europos pramonės stuburas, padedantis 
gerinti technologijų perdavimą, suteikiantis galimybę pasinaudoti finansavimu, t. y. bankų 
paskolomis, rizikos kapitalu, o taip pat ir Bendrijos finansavimu pagal pagrindų programas.
Taip pat reikėtų remti MVĮ, kad jos dalyvautų viešuosiuose pirkimuose ir sudaryti geresnes 
sąlygas veikti tarptautiniu mastu.

10) Regioninių veiklos sričių vystymas
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Pagal ES politiką turėtų būti labiau remiamos naujovių grupės siekiant koordinuotai plėtoti 
žinių perdavimą, mokslinius tyrimus, kvalifikacijos vystymą ir infrastruktūras. Europos 
konkurencingumo skatinimo centrų kūrimas ir naujas skirtingų inovacinių vienetų 
suskirstymas (bendrovės, universitetai, mokslinių tyrimų centrai – „ekosistemos“) bei 
pramonės tinklai, kuriuose apstu informacijos, taip pat daugelio dalyvių įtraukimas yra labai 
svarbūs priimant investicinius sprendimus. Europos investicijų bankas privalo sutvirtinti 
pramonės politikos ir teritorinės sanglaudos ryšį.

11) Ankstyvų pramonės pokyčių anticipacijos užtikrinimas

Pramonės politika turi vis labiau siekti iš anksto parengti ir pradėti permainas vystant 
ilgalaikes strategijas. Mums reikalinga nauja priemonė, kurią taikant būtų aktyviai įtraukiami 
socialiniai partneriai.

12) Restruktūrizavimo taikymas

Reikėtų parengti koncepcijas, skirtas darbuotojams ir įmonėms, kuriuos palietė dėl 
struktūrinių pokyčių ar globalizacijos padarinių vykdyta restruktūrizacija, perspektyvas. Tai 
reikėtų padaryti sukuriant restruktūrizavimo darbo grupę ir suteikiant svarbesnį vaidmenį 
Europos Sąjungos struktūriniams fondams, kai taikomos restruktūrizavimo procedūros. Turint 
omenyje regionų skirtumus, būtent naujosiose valstybėse narėse reikėtų taikyti 
deindustrializacijos procesą.

13) Kvalifikacijos kėlimas

Siekiant restruktūrizuoti ir atnaujinti Europos pramonę reikia daugiau tinkamai kvalifikuotos 
darbo jėgos. Siekiant sukurti praktinius sprendimus perėjimui iš mokyklos į darbo rinką ir 
rengiant tolesnius kvalifikacijos procesus naudingiausiu tiek darbdaviams, tiek ir 
darbuotojams būdu, reikėtų pradėti dialogą tarp švietimo sistemą reguliuojančių valdžios 
institucijų ir socialinių partnerių. Inovacijas ir kvalifikaciją reikia toliau plėtoti universitetų 
lygmeniu.

14) Darbuotojų dalyvavimo priimant sprendimus skatinimas

Aktyvesnis darbuotojų dalyvavimas sprendimų priėmimo procese užtikrina kokybės gerinimą 
ir užkerta kelią netinkamoms darbo sąlygoms atsinaujinimo procese. Taikant įmonių 
socialinės atsakomybės sistemas remiamas socialinis ir tvarus įmonių vystymasis.

15) Ilgalaikė politika

Be integruoto požiūrio į Europos pramonės politiką, investavimo sprendimams ir inovacijos 
ciklams pramonėje reikalinga ilgalaikė teisinė orientacija.

Integruota ir tvari pramonės politika yra viena medalio pusė; kita medalio pusė yra aiškus 
pramonės įsipareigojimas investuoti Europos Sąjungos mastu, didinti mokslinių tyrimų 
pajėgumus, prisidėti kuriant naują kvalifikacijos kultūrą, tausių išteklių naudojimu 
pasižyminčius produktus ir gamybos būdus bei užmegzti strateginę ES įmonių partnerystę.
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