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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Par rūpniecības politiku globalizācijas laikmetā 
(2010/2095(INI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā 2010. gada XX. oktobra Komisijas paziņojumu „Rūpniecības politika 
globalizācijas laikmetā” (COM (2010) XXXX),

– ņemot vērā 2010. gada 16. jūnija rezolūciju par stratēģiju „ES 2020”1,

– ņemot vērā 2010. gada 15. jūnija rezolūciju par Kopienas inovāciju politiku mainīgajā 
pasaulē2,

– ņemot vērā 2008. gada 22. maija rezolūciju par rūpniecības politikas termiņa vidusposma 
pārskatu — ieguldījums ES izaugsmes un nodarbinātības stratēģijā3,

– ņemot vērā Konkurētspējas padomes 2010. gada 14. un 15. jūlija neoficiālo sanāksmi,

– ņemot vērā Konkurētspējas padomes 2010. gada 1. un 2. martā notikušās 2999. sanāksmes 
secinājumus,

– ņemot vērā Reģionu komitejas xxx atzinumu,

– ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas xxx atzinumu,

– ņemot vērā Komisijas 2010. gada 3. marta paziņojumu „Eiropa 2020 — stratēģija gudrai, 
ilgtspējīgai un integrējošai izaugsmei” (COM(2010)2020),

– ņemot vērā Komisijas 2010. gada XX. septembra paziņojumu „Eiropa 2020 —
pamatiniciatīva „Inovācijas Savienība” — pārveidojot Eiropu pēckrīzes pasaulei” 
(COM(2010)XXXX),

– ņemot vērā Uzņēmējdarbības un rūpniecības ģenerāldirektorāta sagatavoto Komisijas 
2010. gada 26. aprīļa dokumentu „ES apstrādes rūpniecība — kādi ir nākamo gadu 
uzdevumi un iespējas?”4,

– ņemot vērā Komisijas darba dokumentu „Ziņojums par Eiropas Mazās uzņēmējdarbības 
akta īstenošanu” (COM(2009)0680),

– ņemot vērā Komisijas 2008. gada 16. jūlija paziņojumu par ilgtspējīga patēriņa un 
ražošanas un ilgtspējīgas rūpniecības politikas rīcības plānu (COM(2008)0397),

– ņemot vērā Komisijas 2007. gada 4. jūlija paziņojumu „Rūpniecības politikas termiņa 
                                               
1 Pieņemtie teksti, P7_TA-PROV(2010)0223.
2 Pieņemtie teksti, P7_TA-PROV(2010)0209.
3 OV C 279E, 19.11.2009., 65. lpp.
4 Skatīt:  
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/document.cfm?action=display&doc_id=5784&userservice_id=1
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vidusposma pārskats. Ieguldījums ES izaugsmes un nodarbinātības stratēģijā” 
(COM(2007)374),

– ņemot vērā Reglamenta 48. pantu,

– ņemot vērā Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas ziņojumu, kā arī 
Starptautiskās tirdzniecības komitejas, Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas 
un Reģionālās attīstības komitejas atzinumus (A7–0000/2010),

A. tā kā pasaules ekonomikas krīze smagi skārusi Eiropas rūpniecību, vēl vairāk saasinot 
pašlaik noritošos sarežģītos globalizācijas, klimata un demogrāfisko pārmaiņu procesus, 
kā arī norises, kas saistītas ar pāreju uz zināšanām balstītu rūpniecību, un šie faktori 
būtiski ietekmē rūpniecības attīstību, darbaspēku un nākotnes perspektīvas;

B. tā kā Eiropas rūpniecība vadošo pozīciju pasaulē var saglabāt tikai ar jaunām 
tehnoloģijām/procesiem/risinājumiem, pētniecību un izstrādi, mūsdienīgam piegādes 
ķēdēm, lielāku efektivitāti, spēcīgiem cilvēkresursiem, labu loģistiku un infrastruktūru, jo 
izmaksu samazināšana nav veids, kā attīstīt Eiropas rūpniecību;

C. tā kā rūpniecības progresu iespējams sasniegt ar gudru, ilgtermiņa un līdzsvarotu 
regulējumu un tirgus stimulāciju, kā arī pasaules mēroga virzību uz videi draudzīgiem un 
ilgtspējīgiem ražošanas un izplatīšanas veidiem, un tā kā patēriņu var gudri izmantot par 
labu Eiropas rūpniecībai, tās konkurētspējas un pasaules līderpozīcijas nodrošināšanai;

Jauna pieeja ilgtspējīgai rūpniecības politikai

1. atzinīgi vērtē to, ka stratēģijā „ES 2020” Komisija beidzot atzīst, cik svarīga ir aktīva 
rūpniecības politika ilgtspējīgai izaugsmei un nodarbinātībai Eiropā;

2. prasa Komisijai kopā ar Eiropas Parlamentu un Padomi izstrādāt kvalitatīvus un, ja 
iespējams, arī kvantitatīvus mērķus Eiropas rūpniecībai 2020. gadā, kuros tiktu ņemta vērā 
ilgtermiņa un ilgtspējīga attīstība un sniegti orientieri, piemēram, energoefektivitātei un 
resursu efektīvai izmantošanai, lai tādējādi radītu stabilitāti, konkurētspēju un līdz ar to arī 
jaunas darbavietas Eiropas rūpniecībā;

3. uzsver, ka jauna ilgtspējīga rūpniecības politika var būt sekmīga tikai tad, ja tiek īstenota 
integrēta starpnozaru pieeja, kuras pamatā ir horizontālas un nozaru iniciatīvas un 
pasākumi Eiropas, valstu un reģionālā līmenī;

4. uzsver, ka jaunajai integrētajai pieejai nepieciešama ļoti laba sadarbība Komisijas 
iekšienē, un tāpēc mudina Komisiju izveidot pastāvīgu rūpniecības politikas darba grupu;

5. uzsver, ka jauna ilgtspējīga rūpniecības politika būs iedarbīga tikai tad, ja tā tiks īstenota 
ciešā saskaņā ar dalībvalstu politiku, un tādēļ aicina Komisiju 2011. gadā īstenot saskaņā 
ar Lisabonas līgumu (173. panta 2. punkts) iespējamās iniciatīvas, nosakot 
pamatnostādnes un rādītājus un veicot apsekošanu un izvērtēšanu;

6. pauž pārliecību, ka jaunas ilgtspējīgas rūpniecības politikas panākumi ir atkarīgi no visu 
ieinteresēto pušu, jo īpaši sociālo partneru iesaistes; aicina Komisiju visās jomās un 
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pasākumos stingri ievērot partnerības principu; tas nozīmē arī iespējamās attīstības 
pastāvīgu kopīgu paredzēšanu un novērtēšanu, un līdz ar to arī 
stratēģiju/pasākumu/programmu pārskatīšanu;

7. prasa Komisijai steidzami izstrādāt precīzu īstenošanas uzraudzības grafiku un iesniegt 
ikgadēju progresa ziņojumu;

Inovācijas

8. uzsver, ka inovācijas ir rūpniecības politikas attīstības galvenais avots, un ka visām 
iniciatīvām inovāciju atbalstam vajadzētu:

 būt vērstām uz inovāciju visaptverošu definīciju, kura, cita starpā attiektos uz 
izstrādājumiem, pakalpojumiem, procesiem, organizācijām, kvalitāti un vadību;

 ņemt vērā visu procesa un pievienotās vērtības radīšanas ķēdi;

 attiekties ne tikai uz produktu, bet arī uz vajadzībām un izmantošanu, lai izstrāde būtu 
vairāk integrēta un ražošana — mērķtiecīgāka, ņemot vērā reālas priekšrocības 
patērētājiem, uzņēmumiem un sabiedrībai kopumā;

9. prasa, lai nākamajā veicināšanas periodā pēc 2013. gada būtiski tiktu palielināti izdevumi 
pētniecībai (8. pamatprogramma) (ES mērķis — publiskajam finansējumam jāsasniedz 
1 % no IKP); līdzās spēcīgai uz procesiem orientētai pētniecībai un inovācijām ir 
nepieciešama pētniecība starpnozaru pamattehnoloģiju jomā; turklāt jāvienkāršo 
procedūras;

10. uzsver ar riska dalīšanas finanšu mehānisma (RSFF) izmantošanu gūtos panākumus, jo šis 
mehānisms ir svarīgs veids, kā EIB finansē pētniecību MVU, mudina Komisiju nodrošināt 
ievērojami vairāk līdzekļu RSFF;

11. aicina turpināt sekmēt tehnoloģijas ilgtspējīgai attīstībai, kā tas jau uzsākts ar Vides 
tehnoloģiju rīcības plānu (ETAP), kurā savstarpēji saistītas pētniecības, vides un 
ekonomikas politikas stratēģijas, un aicina izstrādāt vērienīgu ETAP plāna turpinājumu;

12. atgādina, ka publiskais iepirkums ir spēcīgs instruments inovāciju veicināšanai, jo tā 
vajadzībām ik gadu tiek izlietoti 17 % no Eiropas Savienības IKP; norāda, ka tādi 
konkurenti kā Ķīna un ASV ir noteikuši vērienīgus mērķus attiecībā uz novatorisku un 
ekoloģisku produktu iepirkumiem, un aicina arī ES noteikt līdzīgus mērķus;

Resursi

13. pauž pārliecību, ka Eiropas rūpniecības konkurētspēju pasaulē stiprina ievērojami 
efektīvāka resursu izmantošana attiecībā uz izejvielām, palīgmateriāliem un krājumiem, 
un tāpēc aicina Komisiju resursu izmantošanas efektivitāti aktīvāk noteikt kā vienu no 
prioritātēm; starp veicamajiem uzdevumiem ir:

 precīzu rādītāju izstrāde, lai pārbaudītu resursu produktivitātes palielināšanos un 
turpinātu attīstīt attiecīgus standartus;
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 jaunu pieeju attīstīšana pilotprojektos, piemēram, attiecībā uz resursu līgumu slēgšanu;

 paraugprakses risinājumu izplatīšana un resursu un materiālu efektivitātes aģentūru 
tīklu sekmēšana;

 standarta attīstīšana attiecībā uz uzņēmumu ilgtspējības ziņojumu, kurā tiek 
atspoguļota uzņēmuma radītā kopējā vides ietekme un tādējādi sekmēta izmaksu 
samazināšanās un veicināta šā uzņēmuma konkurētspēja, kurā tiek apkopotas un 
vienādotas jau pastāvošās ziņošanas prasības un iespējas (piemēram, vides vadības un 
audita sistēma) un tās pēc iespējas plaši noteiktas par saistošām; 

14. uzsver, ka izejvielu pieejamībai ir vissvarīgākā ietekme uz Eiropas rūpniecības turpmākās 
attīstības iespējām; tādēļ prasa Komisijai vēl 2010. gadā iesniegt visaptverošu stratēģiju 
par izejvielām, kurā būtu jāiekļauj arī šādi aspekti:

 aktīvāka izejvielu atgūšana, nosakot stingrus to otrreizējās pārstrādes noteikumus, 
atbilstīgi sekmējot pētniecību un pārtraucot izejvielas saturošu atkritumu eksportu;

 aktīvāka pētniecība par retu izejvielu aizstāšanu;

 ES pieejamo resursu optimāla izmantošana, kam cita starpā nepieciešams arī steidzami 
izveidot Eiropas ģeoloģiskās informācijas sistēmu ar pārskatu par izejvielām ES;

 pietiekamu izejvielu piegāžu nodrošināšana, pamatojoties uz taisnīgiem tirdzniecības 
nolīgumiem un stratēģiskajām partnerattiecībām;

 pasākumi pret arvien izteiktāku oligopola stāvokļa rašanos izejvielu ieguves un 
tirdzniecības jomā;

15. pauž pārliecību, ka rūpniecībai nepieciešama uz ilgtermiņa mērķiem vērsta enerģētikas 
politika, ar kuru nodrošina pienācīgas enerģijas cenas un apgādes drošību, kā arī ražošanu 
bez kaitīgo siltumnīcefekta gāzu emisijām un bez oglekļa emisiju pārvirzes; iekšējais 
enerģijas tirgus ir ļoti svarīgs aspekts, lai nodrošinātu pāreju uz ražošanu un piegādi ar 
zemām oglekļa emisijām, un tāpēc ir jāatjauno un jāpaplašina energotīklu infrastruktūra, 
kā arī jāsekmē t.s. „viedo tīklu” izveide;

16. prasa veikt visu iespējamo, lai novērstu prasmju trūkumus; starp veicamajiem 
uzdevumiem būtu:

 institucionalizēts dialogs starp kompetentajām iestādēm un sociālajiem partneriem, lai 
atjaunotu mācību programmas un izstrādātu sekmīgus veidus pārejai no mācību 
iestādes uz darba tirgu; 

 saskaņotas iniciatīvas, lai stiprinātu izglītošanu zinātnes, tehnoloģijas, inženierzinātņu 
un matemātikas jomā visos līmeņos, jo īpaši sievietēm, kā arī paraugprakses piemēru 
apmaiņu;

 saskaņota un precīza kvalifikācijas paaugstināšana, kas ir izdevīga gan darba 
devējiem, gan darba ņēmējiem; šajā sakarībā aktīvāk jāizmanto Eiropas Sociālais 
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fonds;

 augstskolu atvēršana un to modernizācija speciālistu kvalifikācijas paaugstināšanai 
(inženieriem, datorzinātniekiem, tehniķiem);

Ilgtspējīgas rūpniecības kultūra

17. aicina labāk koordinēt ES politiku attiecībā uz vadošajiem tirgiem, piemēram, ekoloģiskās 
rūpniecības nozarēm (aptuveni 3,5 miljoni nodarbināto, EUR 300 miljardu liels 
apgrozījums, līdz pat 50 % daļa pasaules tirgū); uzsver, ka daudzos „tradicionālos” tirgos 
arī ir lielas inovāciju iespējas, piemēram, tērauda, automobiļu, kuģu būves nozarēs un/vai 
tām ir salīdzinošas priekšrocības, kuras vajadzētu pilnībā izmantot, un šā mērķa labā 
vajadzētu turpināt attīstīt konkrētiem produktiem veltītu tiesisko regulējumu, piemēram, 
ekodizaina direktīvu, kā arī īstenot stimulējošas ierosmes, piemēram, videi draudzīgu 
automobiļu iniciatīvu;

18. prasa pagarināt „Konkurētspējas un inovāciju pamatprogrammu”, lai tā turpinātos arī pēc 
2013. gada, kā arī to ievērojami paplašināt;

19. prasa veltīt vairāk pūliņu ātrai Kopienas patenta izveidei, lai uzlabotu pamatnosacījumus 
rūpnieciskā īpašuma aizsardzībai, lai īstenotu reformu standartu noteikšanas jomā un 
panāktu starptautisku standartizāciju, tādējādi nodrošinot līderību tehnoloģiju jomā;

20. prasa izveidot darba grupu pārstrukturēšanas jautājumos un panākt Eiropas struktūrfondu 
lielāku lomu pārstrukturēšanas procesos, lai darba ņēmējiem un uzņēmumiem tiktu 
attīstīta jauna perspektīva; jāpastiprina pētniecība un izstrāde saistībā ar šiem pārveides 
procesiem;

21. atzīst rūpniecības attīstības reģionālās atšķirības, tai skaitā saistībā ar deindustrializāciju 
jaunajās dalībvalstīs, un prasa tās ņemt vērā arī jaunajā ilgtspējīgas rūpniecības politikā, 
lai stiprinātu teritoriālo kohēziju;

22. uzsver MVU lomu rūpniecībā un aicina Komisiju:

 paātrināti īstenot Mazās uzņēmējdarbības aktu un novērst trūkumus pieņemto 
pamatprincipu un konkrētu pasākumu īstenošanā (piemēram, pārvaldes izdevumu 
samazināšana, MVU tests);

 turpināt centienus, lai uzlabotu MVU piekļuvi finansējumam un lai jo īpaši attīstītu 
noturīgas riska kapitāla izmantošanas iespējas, kā arī finanšu tirgu jaunveidošanas 
procesā stiprināt MVU finansējuma iespējas un tiem piemērotākos finansējuma 
avotus;

23. uzskata, ka atbalsta politika ir jāskata ne tikai saskaņā ar konkurences tiesībām, bet tā 
Eiropas interesēs aktīvi, pārredzami un ar skaidriem noteikumiem jāizmanto arī inovāciju 
stiprināšanai, ieiešanai tirgū vai rūpniecības restrukturizācijai;

24. turpmākos tirdzniecības nolīgumus prasa izstrādāt tā, lai tie būtu daļa no rūpniecības 
politikas stratēģijas, kas paredz godīgu konkurenci attīstības un jaunattīstības valstīs; 
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konsekventi jāievēro ilgtspējīgas attīstības princips un brīvās tirdzniecības nolīgumos 
jāiekļauj sociālie un vides standarti; jāraugās, lai Eiropas rūpniecības nozares 
neapdraudētu negodīgi pasākumi, kā tas pašlaik notiek saules enerģijas nozarē;

25. uzsver, ka rūpniecības atjaunošanā jāizmanto darbinieku ierosinājumi un iemaņas, un 
tāpēc norāda, ka līdzdalībai vajadzētu būt pēc iespējas lielai, pārsniedzot 
pamatnoteikumos (piemēram, direktīvās 2002/14/EK un 2009/38/EK) prasīto;

Nozares

26. pauž pārliecību, ka papildus horizontālai pieejai arī nozarei specifiskās iniciatīvās var 
ņemt vērā atsevišķu nozaru īpatnības, sekmēt modernizāciju un stiprināt konkurētspēju, un 
prasa:

 Komisijai ar visu iesaistīto pušu līdzdalību atjaunināt, saskaņoti attīstīt un piešķirt 
skaidru stratēģisko saturu pašreizējām nozaru politikas struktūrām (darba grupām, 
augsta līmeņa komitejām, inovāciju platformām, piemēram, „CARS 21”); 

 rezultātus īstenot precīzi;

 galveno uzmanību pievērst jo īpaši Eiropas svarīgākajām nozarēm, tai skaitā 
automobiļu, atjaunojamās enerģijas, aviācijas, ķīmijas, pārtikas un radošā satura 
nozarēm;

 Komisijai regulāri iesniegt progresa ziņojumus;

Atbildība

27. uzskata, ka Eiropas rūpniecībai, kura gūst labumu no šiem politiskajiem centieniem un 
labvēlīgās vides, vajadzētu uzņemties lielāku atbildību par ilgtspējīgu izaugsmi un 
nodarbinātību Eiropā; rūpniecībai pašai vajadzētu uzņemties skaidras saistības ieguldīt 
Eiropā, stabilizēt pētniecības centienus, veicināt jaunas kvalifikācijas kultūras veidošanos, 
izstrādāt vēl vairāk ilgtspējīgu produktu un procesu inovācijas, kā arī stratēģiskas 
partnerattiecības pēc iespējas veidot Eiropā;

Reģioni

28. uzsver, ka reģionālās struktūras nozīmīgi stiprina Eiropas rūpniecību; konkurētspējas 
kopas un inovāciju grupas (uzņēmumi, augstskolas un pētniecības centri), kā arī tīkli starp 
uzņēmumiem (pievienotās vērtības ķēdes, sinerģijas) un citām struktūrām ir svarīgi 
ieguldījumu lēmumu pieņemšanā, tāpēc:

 aktīvāk jāatbalsta inovāciju kopas un tīkli, lai saskaņotā veidā sekmētu zināšanu 
nodošanu un pētniecību, prasmju un infrastruktūras uzlabošanu, un šie uzdevumi 
jānosaka arī par Eiropas Reģionālās attīstības fonda prioritāti;

 ES jāatbalsta reģionālās tīklu struktūras, piemēram, lielpilsētu teritorijas to centienos 
sekmēt rūpniecisko pamatu;
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 Eiropas Investīciju bankai jāstiprina saikne starp rūpniecības politiku un teritoriālo 
kohēziju;

o

o o

29. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai un dalībvalstīm.
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PASKAIDROJUMS

AKTUĀLA INFORMĀCIJA PAR RŪPNIECĪBU EIROPĀ

ES rūpniecība nodrošina aptuveni vienu trešdaļu no pievienotās bruto vērtības ES un gandrīz 
3/4 no Eiropas eksporta ir rūpniecības preces, kā arī rūpniecībā ir nodarbināta trešdaļa
strādājošo, nodrošinot iztiku 57 miljoniem cilvēku. Ja tiek ņemta vērā tās paplašinātā ietekme, 
ka ikviena darba vieta rūpniecībā rada aptuveni divas citas darba vietas saistītajās nozarēs, tad 
rūpniecības ietekme uz nodarbinātību ir vēl nozīmīgāka.

Rūpniecība ES27 (Eurostat)
% Bruto 

pievienotā 
vērtība (2008)

Darbinieku skaits (2008)
%kopapjoms          miljonos

Uzņēmumu 
skaits 

(tūkstošos)
Ieguves rūpniecība un karjeru 
izstrāde

1 0.4 0.8 21.4

Apstrādes rūpniecība 16.8 16.8 37.0 2 323
Elektroenerģija, gāze un ūdens 
apgāde

2.3 0.8 1.7 36.0

Būvniecība 6.4 8.4 17.0 3 090
KOPĀ 26.5 26.4 56.5 5 470.4

JAUNS SKATS UZ EIROPAS RŪPNIECĪBU

Eiropas rūpniecību skāra nesenā ekonomikas krīze. Bet šī krīze arī skaidri parādīja, cik 
rūpniecība ir nozīmīga ES ekonomikā, kā arī lika saprast, ka maz ir darīts, lai vispusīgi 
risinātu rūpniecības problēmas pašreizējā sarežģītā situācijā. Rūpniecība patlaban ir nobīdīta 
otrajā vietā aiz tik daudz apspriestajām pakalpojumu un finanšu nozarēm. ES rūpniecības 
politikā lielākoties tika uzsvērts, ka tirgiem pašiem sevi jāregulē, un to pārsvarā veidoja tikai 
atsevišķi pasākumi, tikpat kā nenotiekot nekādai koordinācijai starp dalībvalstīm. Tā pārsvarā 
bija reakcija uz mainīgiem apstākļiem, kas reti paredzēja darbības, pamatojoties uz situāciju 
iepriekšēju analīzi.

PAŠREIZĒJĀS PROBLĒMAS

Jau pirms ekonomikas krīzes sākuma rūpniecība bija restrukturizācijas procesā. Patlaban tai 
jāsaskaras ar daudziem savstarpēji saistītiem sarežģījumiem:

a) rūpniecību ilgstoši un smagi ir ietekmējušas aizvien pieaugošās pārmaiņas globālās 
ekonomikas attīstībā; industriāli attīstīto un jaunattīstības valstu  situācija, kā arī 
nozares, kurās tās dominē, mainās ikdienu, konkurencei saasinoties; pieprasījums 
globālajā tirgū strauji mainās un tādēļ uzņēmumiem jāpārorientējas, 
jāpārstrukturizējas, kā arī jāmaina specializācija; starptautiskā darba dalīšana, strauji 
attīstoties, piemēram, Ķīnas, Indijas, Brazīlijas un Krievijas ekonomikām, palielina 
globalizācijas izraisīto spiedienu;
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b) globalizācija iegūst citus apveidus, attīstoties jaunai globālai zināšanu sabiedrībai, 
kurā, lai nodrošinātu izaugsmi un konkurētspēju, inovācijas un izpēte kļūst svarīgāki 
par darbaspēku un roku darbu,;

c) klimata pārmaiņas ir nenovēršamas un neapšaubāmas; globālās ekonomiskās 
sacensības apgriezieni rada ārkārtēju spriedzi attiecībā uz visiem resursiem; ņemot 
vērā to, ka izejmateriālu krājumiem izsīkstot un pieprasījumam vienlaicīgi pieaugot, ir 
jāmazina klimata pārmaiņas un jānosargā bioloģiskā daudzveidība,  rūpniecībai 
jāvirzās uz ražošanu bez oglekļa emisijām, kā arī uz ražošanu, kas efektīvi izmanto 
resursus;

d) demogrāfiskās izmaiņas būtiski ietekmē gan patērētāju, gan piegādātāju paražas;
vidējā vecuma pastāvīgais pieaugums pieprasa, lai tiktu izstrādāti jauni produkti, 
transporta veidi un pārveidota darbaspēka organizēšana; trūks kvalificēta darbaspēka;

e) straujā urbanizācija sagādā jaunas problēmas arī mobilitātes, ēku un loģistikas jomās.

KOPĒJAS PIEEJAS RUPNIECĪBAS POLITIKAI VEICINĀŠANA

Stratēģija „Eiropa 2020” ir pirmā, kurā atzīts, ka nepieciešama jauna pieeja, piedāvājot 
nozīmīgu iniciatīvu. ES ir laiks pilnībā izmantot kopējās iespējas ilgtspējīgi atjaunot un tālāk 
attīstīt rūpniecības bāzi ar kvalitatīvām darba vietām. Eiropas rūpniecībai ir jāuzņemas vadība 
nozīmīgākajās jomās, tā nevar kļūt par citu tendenču sekotāju. Ir pienācis laiks ES izvēlēties, 
kāda būs tās rūpniecība nākotnē. ES ir jānodrošina, ka pievienotā vērtība tiek radīta ES.

Ir skaidrs, ka veiksmīgas rūpniecības politikas pamatā jābūt abiem šiem elementiem —

 finanšu nozares jaunai uzbūvei un
 atšķirīgai makrekonomiskai ekonomikas, fiskālās un budžeta politikas koordinācijai, 

nodrošinot izaugsmi un nodarbinātību, bet nepieļaujot fiskālo dempingu (piemēram, 
saskaņojot uzņēmumu nodokļus).

Pašregulējošo finanšu tirgu paradigmas izgāšanās ir jāuztver kā skaidra norāde virzībai uz  
jauniem visaptverošiem reglamentējošiem noteikumiem, kas spētu atjaunot to, ka finanšu 
sistēma veic savu galveno uzdevumu — pārvērst ietaupījumus par produktīviem 
ieguldījumiem, īpaši rūpniecībā un MBU.

Būtu jāizmanto iespējas, ko sniedz ES līguma 173. pants. ES un dalībvalstīm ir kopīgi 
jāizstrādā saskaņota un nepārprotama rūpniecības politika, kā arī skaidra stratēģija un 
indikatori, lai nodrošinātu panākumus, kā arī spētu tos uzraudzīt. Nedrīkst pieļaut, ka dažādās 
rūpniecības politikas tendences (protekcionisms, pārvaldība, stimuli, konkurētspējas 
veicināšana) kļūst nekontrolējamas.

JAUNA INTEGRĒTA UN ILGTSPĒJĪGA ES RŪPNIECĪBAS POLITIKA

ES rūpniecības politikai jābūt orientētai gan uz ilgtspējīgu, energoefektīvu un globāli 
konkurētspējīgu industriālās bāzes atjaunošanu, gan uz ilgtspējīgu pāreju no lielākoties 
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ražojošas rūpniecības uz „zināšanu rūpniecību”. Izšķiroši svarīgi ir integrēt visus tos ES 
politikas virzienus, kuriem ir ietekme uz rūpniecības nozari.  Lai to panāktu jānodrošina cita 
līmeņa sadarbība Komisijā, kā arī sadarbība ar visām iesaistītajām pusēm.

Referents uzskata, ka jaunajai ES pieejai rūpniecībai ir jārisina šādi 15 galvenie uzdevumi:

1) Inovāciju sistēmas izveide

Mums vajadzīga ar rūpniecību saistīta zinātniskā izpēte, inovāciju attīstīšana un piemērošana 
— tātad pilnīga inovāciju sistēma. Inovācijas nenozīmē vienīgi tehniskus jauninājumus;  tie ir 
arī organizatoriski jauninājumi, uzņēmējdarbības modeļu jauninājumi, izstrādājumu dizaina 
un kvalitātes jauninājumi. Lai veicinātu inovācijas, mums ir jāizveido tām draudzīgs satvars 
normu, standartu, patentu un intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzības jomā. Ir jāatbalsta un 
jāattīsta jaunas pārnozaru pamattehnoloģijas (piemēram, IST, mobilitāte, enerģija, 
biotehnoloģijas un nanotehnoloģijas). Mums vajadzīgas saskaņotas stratēģijas, kas palīdzētu 
panākt konverģenci un sadarbību starp dažādu nozaru inovācijām. ES inovāciju politikai jābūt 
orientētai uz vērtības palielināšanu. Ar jaunajiem paņēmieniem ir jārisina nākotnei būtisku 
jomu jautājumi, piemēram, ilgtspējības, demogrāfisko pārmaiņu un urbanizācijas problēmas.

2) Racionālas resursu izmantošanas kāpināšana

Darbaspēka efektivitāte pēdējās desmitgadēs ir attīstījusies daudz ātrāk nekā resursu 
(enerģijas un materiālu) izmantošanas efektivitāte.  Rūpniecības darbaspēka izmaksas ir 
aptuveni 20 %, bet resursu izmaksas — 40 %. Spēcīgi kāpinot resursu racionālu izmantošanu, 
pamatojoties uz ES standartiem, stimuliem, kopējām un uzņēmumu iniciatīvām un veicinot 
labāko pieejamo tehnoloģiju ieviešanas sistēmas, tiks palielināta Eiropas rūpniecības 
ilgtspējība un konkurētspēja, sniedzot jaunas tirgus perspektīvas globālajās vērtību ķēdēs, kā 
arī tiks nosargātas darba vietas Eiropā. Ir jāaprēķina uzņēmumu vides ietekme, nosakot 
obligātus ziņojumus par ilgtspējību.

3) Skaidrs ilgtspējības principiem atbilstošu produktu ražošanas mērķis

Ilgtspējīga ražošana ir jāveicina, saskaņojot ekoinovatīvu produktu standartus, kuru pamatā 
būtu dzīves cikla analīze (ekodizaina direktīva, ēku un automobiļu standarti).

4) Atklāto konkursu izmantošana

Atklātiem konkursiem vajadzētu būt instrumentiem, lai ieviestu jaunus ilgtspējības principiem 
atbilstošus produktus un pakalpojumus gan valsts gan privātajā sektorā. Pastāvīgi ir jāizmanto 
Direktīvas 2004/181 piedāvātas iespējas. Turklāt nepieciešams labāk orientēt valsts izdevumus 
uz ieguldījumiem nākotnē, visupirms, lai atbalstītu uz zināšanām balstītu ekonomiku un 
industriālos jauninājumus.

5) Videi saudzīgas enerģijas ražošanas veicināšana

Enerģētikas un rūpniecības politikas ir cieši saistītas.  Labs enerģijas nodrošinājums ir 

                                               
1 OV L 134, 30.4.2004., 114.-240. lpp.
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absolūti nepieciešams, un atjaunojamo enerģiju tirgi ir jauni perspektīvi tirgi, kas nodrošinās 
jaunas kvalitatīvas darba vietas.  Rūpniecības politikai ir nepieciešama jauna ilgtermiņa 
enerģētikas politika, kas nodrošinātu klimata pārmaiņu politikas ievērošanu, saprātīgas cenas 
un piegāžu drošību, tajā pat laikā nepieļaujot oglekļa noplūdes.  

6) Pārliecinoša stratēģija attiecībā uz izejvielām

Eiropas rūpniecība ir atkarīga no uzticamas piekļuves izejvielu resursiem, un pēdējā laikā šis 
jautājums ir ļoti problemātisks. Līdztekus pietiekamu resursu piegāžu taisnīgam 
nodrošinājumam ir arī vienlaicīgi arī jāizstrādā pienācīga politika attiecībā uz pieejamo 
resursu procentuāli lielas daļas pārstrādi (piemēram, Direktīva par dažu bīstamu vielu 
izmantošanas ierobežošanu elektriskās un elektroniskās iekārtās), kā arī attiecībā uz atkritumu 
eksporta izbeigšanu, šīs politikas pamatā izmantojot nepieciešamo pētniecību un izstrādi.
Pastāvīgi ir jārisina jautājums par šķēršļiem galveno rūpniecības izejvielu resursu taisnīgai 
starptautiskai tirdzniecībai.

7) Tirdzniecības pārveide, lai panāktu taisnīgu līdzāspastāvēšanu un ilgtspējīgu ražošanu

Ilgtspējīgai ražošanai ir ārkārtīgi svarīga starptautiskās tirdzniecības politika. Tirdzniecība nav 
pašmērķis, bet gan daļa no rūpniecības stratēģijas. Tirdzniecības politikai ir jānodrošina 
taisnīga piekļuve galvenajiem, kā arī pieaugošajiem tirgiem. PTO sistēma, kuras pamatā ir 
daudzpusēji noteikumi un strīdu izšķiršanas mehānisms, ir visefektīvākais un likumīgākais 
līdzeklis, lai pārredzamā veidā pārvaldītu un izvērstu tirdzniecības attiecības.  Lai ražošana 
būtu ilgtspējīga, nepieciešami pienācīgi darba apstākļi un atalgojums, kā arī saistoši vides 
standarti. Tas ir jānosaka tirdzniecības nolīgumos.

8) Rūpniecības nozaru saistošas politikas noteikšana

Dažādām nozaru pieejām (uzdevumu grupām, augsta līmeņa padomdevēju padomēm, 
jauninājumu platformām, piemēram, LeaderShip, Cars 21, IST uzdevumu grupai, Ķīmiskās 
rūpniecības augsta līmeņa grupai) jānodrošina skaidrs satvars un stratēģiski uzdevumi, 
paredzot arī nozaru ietekmes novērtējumus un rīcības plānus, lai veicinātu ilgtspējīgu 
attīstību.

9) MVU iesaistīšana

Kā Eiropas rūpniecības centrālais spēks ir jānostiprina MVU, uzlabojot tehnoloģiju 
tālāknodošanu, pieejamību finansējumam ar banku aizdevumiem, riska kapitālu, bet arī ar 
Kopienas finansējumu, izmantojot pamatprogrammas. Turklāt jāveicina tas, ka MVU ņem 
lielāku dalību publiskajā iepirkumā, kā arī jārada labākas iespējas MVU internacionalizācijai.

10) Reģionālo rīcības teritoriju izveide

ES politikai ir efektīvāk jāatbalsta inovāciju kopas, lai saskaņotā veidā izstrādātu zināšanu 
nodošanu, atbalstītu pētniecisko darbību, kvalifikāciju izstrādāšanu un infrastruktūru izveidi.  
Lai saņemtu ieguldījumus, ir izšķiroši svarīgi izveidot Eiropas konkurētspējas kopas un 
jauninājumos iesaistīto pušu jaunus grupējumus (uzņēmumi, augstskolas un pētniecības centri 
— „ekosistēmas”), kā arī industriālos tīklus, kuros notiktu zināšanu aprite un būtu iesaistītas 
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daudzas ieinteresētās puses. Eiropas Investīciju bankai ir jānostiprina saikne starp rūpniecības 
politiku un teritoriālo kohēziju

11) Industriālo pārmaiņu paredzēšanas nodrošināšana

Rūpniecības politikai aizvien vairāk jācenšas paredzēt pārmaiņas un risināt ar tām saistītos 
jautājumus, izstrādājot ilgtermiņa stratēģijas. Mums nepieciešams jauns instruments ar darba 
tirgus partneru vispusīgu iesaisti.

12) Pārstrukturēšanas jautājumu risināšana

Jāizstrādā risinājumi darbiniekiem un uzņēmumiem, kurus skārusi restrukturizācija  
strukturālo pārmaiņu vai globalizācijas ietekmes rezultātā.  To varētu izdarīt, izveidojot 
pārstrukturēšanas uzdevumu grupu un pārstrukturēšanas procedūras, nosakot lielāku ietekmi 
ES struktūrfondiem. Attiecībā uz reģionālajām atšķirībām īpaši pasākumi jāveic jaunajās 
dalībvalstīs, kurās notiek deindustrializācijas procesi.

13) Kvalifikāciju uzlabošana

Eiropas rūpniecībai nepieciešamās pārstrukturēšanas un atjaunošanas vajadzībām trūkst 
attiecīgi kvalificēta darbaspēka. Jāizveido dialogs starp valsts iestādēm, kas reglamentē 
izglītības sistēmas un darba tirgus partneriem, lai rastu praktiskus risinājumus saistībā ar 
pāreju no izglītības iestādes uz darba tirgu, kā arī lai organizētu tālākas kvalifikācijas procesus 
veidā, kas ir visizdevīgākais gan darba devējiem, gan ņēmējiem. Lai nodrošinātu inovācijas 
un attiecīgo kvalifikāciju, šis jautājums ir jārisina arī universitāšu līmenī.

14) Darba ņēmēju līdzdalība lēmumu pieņemšanā

Lielāka darba ņēmēju līdzdalība nodrošina kvalitatīvu attīstību un nepieļauj sliktus darba 
apstākļus atjaunošanas procesā. Uzņēmumu sociālās atbildības sistēmas atbalsta uzņēmumu 
sociālu un ilgtspējīgu attīstību.

15) Ilgtermiņa politikas virzieni

Līdztekus integrētai pieejai Eiropas rūpniecības politikai, lēmumiem par ieguldījumiem un 
jauninājumu cikliem, rūpniecībai ir nepieciešama arī ilgtermiņa orientācija saistībā ar tiesību 
aktiem.

Integrēta un ilgtspējīga rūpniecības politika ir tikai viena medaļas puse; otra puse ir 
rūpniecības nozares skaidra apņēmība attiecībā uz ES ieguldījumiem, pētniecisko spēju 
palielināšanu, ieguldījumiem veidojot jauno kvalifikāciju vidi, ražojot resursu ziņā efektīvus 
produktus un ieviešot resursus optimāli izmantojošas ražošanas metodes, kā arī nodrošinot 
stratēģiskas partnerības starp uzņēmumiem ES.


