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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl Europos reindustrializacijos siekiant skatinti konkurencingumą ir tvarumą

(2013/2006 (INI)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo XVII antraštinės dalies 173 
straipsnį (buvęs Europos bendrijos steigimo sutarties 157 straipsnis), kuriame aptariama 
ES pramonės politika ir, be kita ko, minimas Sąjungos pramonės konkurencingumas,

– atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 10 d. Komisijos komunikatą „Stipresnė Europos pramonė 
ekonomikos augimui ir atsigavimui skatinti. Komunikato dėl pramonės politikos 
atnaujinimas“ (COM(2012) 0582),

– atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2012/27/ES dėl energijos vartojimo efektyvumo1,

– atsižvelgdamas į 2011 m. lapkričio 30 d. Komisijos pasiūlymą dėl reglamento, kuriuo 
nustatoma 2014–2020 m. įmonių konkurencingumo ir mažųjų bei vidutinių įmonių 
programa (COM(2011) 0834),

– atsižvelgdamas į 2008 m. birželio 25 d. Komisijos komunikatą „Visų pirma galvokime 
apie mažuosius“. Europos iniciatyva „Small Business Act“ (COM(2008) 0394),

– atsižvelgdamas į 2008 m. lapkričio 4 d. Komisijos komunikatą „Žaliavų iniciatyva –
įgyvendinant svarbiausius poreikius užtikrinti ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą 
Europoje“ (COM(2008) 0699),

– 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. spalio 6 d. Komisijos komunikatą „Strategijos „Europa 2020“ 
pavyzdinė iniciatyva „Inovacijų sąjunga“ (COM(2010) 0546),

– atsižvelgdamas į 2011 m. rugsėjo 20 d. Komisijos komunikatą „Efektyvaus išteklių 
naudojimo Europos planas“ (COM(2011) 0571),

– atsižvelgdamas į 2011 m. spalio 14 d. Komisijos komunikatą „Pramonės politika. 
Konkurencingumo gerinimas“ (COM(2011) 0642),

– atsižvelgdamas į 2011 m. gruodžio 15 d. Komisijos komunikatą „Energetikos veiksmų 
planas iki 2050 m.“ (COM(2011) 0885),

– atsižvelgdamas į 2012 m. vasario 13 d. Komisijos komunikatą „Inovacijos vardan tvaraus 
augimo. Bioekonomika Europai“ (COM(2012) 0060),

                                               
1 OL L 315, 2012 11 14, p. 1.
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– atsižvelgdamas į 2012 m. gegužės 30 d. Komisijos komunikatą „Stabilumo, ekonomikos 
augimo ir darbo vietų užtikrinimo veiksmai“ (COM(2012) 0299),

– atsižvelgdamas į 2012 m. birželio 26 d. Komisijos komunikatą „Europos didelio poveikio 
technologijų strategija – ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo skatinimo priemonė“ 
(COM(2012) 0341),

– atsižvelgdamas į 2013 m. kovo 20 d. Komisijos komunikatą „Žalioji knyga „Ilgalaikis 
Europos ekonomikos finansavimas“ (COM(2013) 0150), 

– atsižvelgdamas į 2013 m. kovo 27 d. Komisijos komunikatą „Žalioji knyga „2030 m. 
klimato ir energetikos politikos strategija“ (COM(2013) 0169),

– atsižvelgdamas į prie 2008 m. lapkričio 4 d. Komisijos komunikato „Žaliavų iniciatyva –
įgyvendinant svarbiausius poreikius užtikrinti ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą 
Europoje“ (COM(2008) 0699) pridėtą Komisijos tarnybų darbinį dokumentą 
(SEC(2008) 2741),

– atsižvelgdamas į 2011 m. rugsėjo 26 d. Komisijos tarnybų darbinį dokumentą dėl Europos 
aukščiausios klasės produktus gaminančios pramonės konkurencingumo 
(SWD(2013) 0286),

– atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 10 d. prie Komunikato „Stipresnė Europos pramonė 
ekonomikos augimui ir atsigavimui skatinti. Komunikato dėl pramonės politikos 
atnaujinimas“ pridėtą Komisijos tarnybų darbinį dokumentą (SWD(2012) 0297),

– atsižvelgdamas į 2012 m. spalio10 d. Komisijos tarnybų darbinį dokumentą „2012 m. 
Europos konkurencingumo ataskaita. Globalizacijos nauda.“ (SWD(2012) 0299),

– atsižvelgdamas į 2013 m. balandžio 11 d. Komisijos tarnybų darbinį dokumentą „Darbo 
santykiai Europoje 2012 m.“ (SWD(2013) 0126),

– atsižvelgdamas į savo 2010 m. kovo 11 d. rezoliuciją dėl investavimo į mažai anglies 
dioksido į aplinką išskiriančių technologijų kūrimą (SET planas)1,

– atsižvelgdamas į savo 2010 m. liepos 20 d. rezoliuciją dėl darbo vietų potencialo plėtimo 
naujoje tvarioje ekonomikoje2,

– atsižvelgdamas į savo 2011 m. kovo 9 d. rezoliuciją dėl globalizacijos erai pritaikytos 
pramonės politikos3,

– atsižvelgdamas į savo 2011 m. rugsėjo 13 d. rezoliuciją dėl veiksmingos Europos žaliavų 
strategijos4,

– atsižvelgdamas į savo 2012 m. gegužės 8 d. rezoliuciją dėl efektyviai išteklius 

                                               
1 OL C 349 E, 2010 12 22, p. 84.
2 OL C 308 E, 2011 10 20, p. 6.
3 OL C 199 E, 2012 7 7, p. 131.
4 OL C 51 E, 2013 2 22, p. 21.
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naudojančios Europos1,

– atsižvelgdamas į 2012 m. birželio 14 d. rezoliuciją „Bendrosios rinkos aktas. Tolesni 
augimo skatinimo veiksmai“2,

– atsižvelgdamas į savo 2012 m. spalio 23 d. rezoliuciją „Mažosios ir vidutinės įmonės 
(MVĮ): konkurencingumas ir verslo galimybės“3, 

– atsižvelgdamas į savo 2013 m. kovo 15 d. rezoliuciją dėl Konkurencingos mažo anglies 
dioksido kiekio technologijų ekonomikos sukūrimo iki 2050 m. plano4,

– atsižvelgdamas į savo 2013 m. gegužės 21 d. rezoliuciją dėl dabartinių atsinaujinančiosios 
energijos uždavinių ir galimybių Europos energijos rinkoje5,

– atsižvelgdamas į savo 2013 m. gegužės 21 d. rezoliuciją dėl Europos Sąjungos pramoninių 
rajonų regioninių strategijų6,

– atsižvelgdamas į savo 2013 m. birželio 11 d. rezoliuciją dėl socialinio būsto Europos 
Sąjungoje7,

– atsižvelgdamas į 2013 m. vasario 4 d. diskusijas Europos Parlamente dėl Komisijos 
pareiškimo „Europos pramonės atgaivinimas esant dabartiniams sunkumams“ 
(2013/2538 (RSP),

– atsižvelgdamas į 2012 m. gruodžio 10–11 d. Konkurencijos tarybos 3208-ojo posėdžio 
išvadas „Stipresnė Europos pramonė ekonomikos augimui ir atsigavimui skatinti“,

– atsižvelgdamas į Komisijos vardu pateiktą 2011 m. ataskaitą „2011 m. ES pramonės 
struktūra. Tendencijos ir veiksmingumas“,

– atsižvelgdamas į 2013 m. balandžio mėn. Regionų komiteto vardu pateiktą ataskaitą po 
strategijos „ES 2020“ iniciatyvos „Globalizacijos erai pritaikyta pramonės politika“ 
tyrimo, 

– atsižvelgdamas į 2013 m. xx xx Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto 
nuomonę „Stipresnė Europos pramonė ekonomikos augimui ir atsigavimui skatinti. 
Komunikato dėl pramonės politikos atnaujinimas“,

– atsižvelgdamas į 2013 m. balandžio 11 d. Regionų komiteto nuomonę „Stipresnė Europos 
pramonė ekonomikos augimui ir atsigavimui skatinti“,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 48 straipsnį,

                                               
1 Priimti tekstai, P7_TA(2012)0223.
2 Priimti tekstai, P7_TA(2012)0258.
3 Priimti tekstai, P7_TA(2012)0387.
4 Priimti tekstai, P7_TA(2012)0086.
5 Priimti tekstai, P7_TA(2013)0201.
6 Priimti tekstai, P7_TA(2013)0199.
7 Priimti tekstai, P7_TA(2013)0246.
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– atsižvelgdamas į Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto pranešimą ir 
Tarptautinės prekybos komiteto, Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto, Aplinkos, 
visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto, Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos 
komiteto, Regioninės plėtros komiteto bei Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto 
nuomones (A7-0000/2013),

Strategija „Pramonės renesansas kuriant tvarią Europą“ (angl. Renaissance of Industry 
for a Sustainable Europe – RISE): principai, tikslai ir valdymas

1. palankiai vertina Komisijos dėmesį pramonės politikai (PP);

2. pabrėžia, kad Europos pramonės jėga ateityje priklauso nuo strategijos „Pramonės 
renesansas kuriant tvarią Europą“ (RISE), kuria siekiama per technologijų, verslo ir 
socialines inovacijas įvykdyti trečiąją pramonės revoliuciją, įskaitant ir modernizacijos 
kampaniją siekiant mažo anglies dioksido kiekio; yra įsitikinęs, kad dėl strategijos RISE 
atsiras naujų rinkų, verslo modelių ir kūrybiškų verslininkų, naujų darbo vietų ir deramo 
darbo, atnaujinant pramonę, kad ji būtų ekonomiškai dinamiška, kupina pasitikėjimo ir 
konkurencinga; mano, kad tokios strategijos pagrindas – veiksmingas energijos ir išteklių 
naudojimas;

3. mano, kad strategija RISE turi būti integruota į ekologinę ir socialinę rinkos ekonomiką 
pagal sąžiningos konkurencijos, išorinių sąnaudų internacionalizavimo ir būtinybe saugoti 
aplinką grindžiamo valdymo (vok. Ordnungspolitik) principus; pareiškia, kad siekiant 
būsimo Europos pramonės konkurencingumo būtina vadovautis tvarumo vizija;

4. pabrėžia, kad strategijai RISE reikia ilgalaikės, aiškiais tikslais, rodikliais ir gyvavimo 
ciklo bei žiedinės ekonomikos požiūriu paremtos programos, kuri nukreiptų investicijas į 
kūrybingumą, įgūdžius, inovacijas, tvarias technologijas ir skatintų Europos pramonės 
bazės modernizavimą per į vertės grandinę atsižvelgiančią politiką, kuri apimtų ir 
pagrindines pramonės šakas; 

5. pripažįsta, kad PP turi spręsti didžiausius, strategijoje „Europa 2020“ apibrėžtus, 
visuomenei kylančius iššūkius ir turi būti veiksmingai integruota į Europos semestro 
procesą;

6. mano, kad strategijoje RISE turi būti siekiama plačių užmojų ir realistinių pramonės 
tikslų; pažymi, kad pagrindiniam 20 proc. tikslui pasiekti per metus pramonėje reikės 
sukurti 400 000 naujų darbo vietų; siūlo, kad šis 20 proc. tikslas būtų vertinamas kaip 
kryptinis tikslas, suderintas su ES 20/20/20 tikslais;

7. tikisi, kad atkreipiant dėmesį į tiekimo grandinės valdymą ir specifinę regionų gamybos 
kultūrą strategija RISE galės grąžinti gamybą į ES;

8. pabrėžia, kad RISE bus sėkminga tik parėmus ją atitinkama makroekonomine programa ir 
reikalingais biudžeto ištekliais, kad būtų galima daryti įtaką privačioms investicijoms; 
reikalauja šiuo atžvilgiu Europos ekologiškai tvaraus augimo strategijos; ir apgailestauja 
dėl sumažinto Tarybos finansavimo DFP 1A biudžeto išlaidų kategorijai;
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9. džiaugiasi dėl universalaus Komisijos požiūrio į PP; laikosi nuomonės, kad strategijoje 
RISE reikėtų laikytis ne vertikalios, bet horizontalios PP koncepcijos; mano, kad paprastai 
specifinės sektorių priemonės turi būti susietos su sektorių specializaciją skatinančiomis 
aukštųjų technologijų ir didelės papildomos vertės strategijomis; 

10. sutinka su Komisija, kad PP turi turėti veiksmingą, integruotą, stebėseną apimančią 
valdymo struktūrą; primena B. Lange pranešime dėl pramonės pateiktą EP rekomendaciją 
iš atitinkamų generalinių direktoratų sukurti nuolatinę Komisijos PP darbo grupę; prašo 
Komisijos kasmet teikti Europos Parlamentui ataskaitas apie strategijos RISE vykdymo 
pažangą; pabrėžia, kad strategijai RISE reikalinga suinteresuotųjų pramonės, profesinių 
sąjungų, akademinės srities ir pilietinės visuomenės subjektų sąjunga; ragina Komisiją 
pasinaudoti visomis Sutarties 173 straipsnio 2 dalies suteikiamomis galimybėmis 
strategijos RISE vykdymui paspartinti;

11. laikosi nuomonės, kad strategija RISE reikia pasinaudoti siekiant paspartinti investicijų 
srautus į Europos pietinį regioną ir taip paskatinti ekonomikos augimą, ypač per 
pažangiąją specializaciją ir branduolių (taip pat ir tarpvalstybinių) kūrimąsi;

12. gerai vertina Pirmininko pavaduotojo A. Tajani darbą glaudžiau koordinuojant PP su 
Konkurencingumo taryba; pabrėžia, kad strategija RISE turi būti koordinuojama su 
valstybių narių PP;

13. mano, kad regionai turi visapusiškai dalyvauti nustatant pramonės prioritetus ir galimybes 
jų teritorijose; palankiai vertina Regionų komiteto ir Komisijos atliktą darbą dėl pažangios 
specializacijos strategijų, skirtų paspartinti ES finansavimą siekiant strategijos „Europa 
2020“ tikslų;

Inovacijų, veiksmingumo ir tausiųjų technologijų kampanija

14. pabrėžia, kad tik inovacijų, veiksmingumo ir tausiųjų technologijų kampanija gali padėti 
modernizuoti ES pramonės pagrindus ir iš esmės padidinti jos konkurencingumą;

15. mano, kad ES mokslinių tyrimų ir inovacijų fondai turėtų veikti kaip katalizatoriai ir 
turėtų būti naudojami kartu su kitais nacionaliniais ir regioniniais fondais; primena apie 
3 proc. (du trečdaliai kurių gaunami iš privačiojo sektoriaus) tikslą moksliniams tyrimams 
ir plėtrai; remia viešojo ir privačiojo sektorių partnerystes (VPSP) pagal programą 
„Horizontas 2020“, kad būtų paskatintos privačiojo sektoriaus investicijos; 

16. ragina didelę dalį lėšų, kurias MVĮ gali panaudoti pagal programą „Horizontas 2020“, 
įgyvendinti pagal specialią MVĮ priemonę;

17. palankiai vertina Komisijos veiklos kryptis ir galimas VPSP; tačiau yra susirūpinęs, kad 
nepakankamai įtraukta didelė duomenų ir IRT plėtra; ragina Komisiją deramai tai įtraukti; 
prašo Komisijos visomis veiklos kryptimis remti branduolių formavimąsi, skatinant jų 
sąveiką ir teigiamą šalutinį tarpusavio poveikį;

18. ragina Komisiją parengti pasiūlymų dėl branduolių politikos, pagal kurią būtų siekiama 
susijusių įmonių, tiekėjų, paslaugų teikėjų ir mokslinių tyrimų centrų bendradarbiavimo; 
pabrėžia, kad svarbu kurti tarpvalstybinius branduolius; 
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19. palankiai vertina strategiją dėl didelio poveikio technologijų, kurių srityje ES turi tvirtą 
konkurencinį pranašumą; remia siūlomus veiksmus dėl ES struktūrinius fondus 
apimančios politikos ir priemonių koordinavimo ir jų sąveikos gerinimo; palankiai vertina 
iniciatyvas, kuriomis stiprinami su DPT susiję specifiniai branduolių veiksmai ir 
glaudesnis regionų bendradarbiavimas; 

20. palankiai vertina veiklos kryptį dėl pažangiosios gamybos; mano, kad jai būtų naudingos 
tokios VPSP kaip SPIRE; mano, kad svarbiausia, jog iki 2014 m. pridėtinės vertės 
gamybos srityje pradėtų veikti žinių ir inovacijos bendrija;

21. palankiai vertina Komisijos dėmesį ekologiniam projektavimui; ragina, kad ji nustatytų 
ekologinio projektavimo specifikacijas perdirbamumo ir efektyvaus išteklių panaudojimo 
srityje; palankiai vertina pasiūlymą kurti ir remti naujus tvarumo kriterijus statybų 
produktams ir procesams;

22. mano, kad veiklos kryptis dėl pažangiųjų elektros energijos tinklų yra per siaura ir turi per 
mažai pasiūlymų;

23. pabrėžia, kad svarbu užmegzti ryšį su ES migrantų bendruomenėmis, raginant jas 
pasinaudoti savo žiniomis ir išnaudoti ES verslo galimybes;

Strategijai RISE reikalingas vidaus rinkos užbaigimas ir išorės rinkų atvėrimas

24. ragina Komisiją ir valstybes nares skubiai užbaigti energijos, telekomunikacijų, 
ekologiškai tvarių produktų ir rizikos kapitalo bendrosios rinkos kūrimą; 

25. palankiai vertina Komisijos siekį parengti horizontalųjį veiksmų planą novatoriškų prekių 
ir paslaugų paklausai didinti; ragina Komisiją, kad nustatydama gaminių tausumo ir 
veiksmingumo kriterijus ji atsižvelgtų į jų aplinkosauginį pėdsaką;

26. pabrėžia, kad viešaisiais pirkimais turėtų būti skatinamos inovacijos; mano, kad valstybės 
pagalbos gairės turi būti atviros inovacijas skatinančioms politinėms priemonėms; mano, 
kad įsisavinant naujas technologijas svarbus vaidmuo turi tekti standartizacijai ir 
ekologiniam ženklinimui;

27. pažymi Komisijos pramonės gaminių vidaus rinkos reformos tyrimą; ragina Komisiją 
užtikrinti, kad nebus sumažinti standartai;

28. pripažįsta Komisijos pažangiojo reglamentavimo siekį, kad būtų sumažinta biurokratinė 
našta, bet nesumažintas teisės aktų veiksmingumas; remia reikalavimų suderinamumo ir 
geresnio konkurencingumo patikrinimą pagal poveikio vertinimo gaires;

29. ragina Komisiją pasinaudoti interneto galiomis stebint rinką, kad žmonės galėtų dalyvauti 
teikdami savo atsiliepimus apie produktus; 

30. mano, kad dabartinė INT tvarka nėra palanki inovacijoms; mano, kad didesnis 
skaidrumas, novatoriškas valdymas ir licencijavimo praktika gali paspartinti sprendimus 
rinkoje;

31. palankiai vertina tai, kad pripažinta patentų tankumynų (angl. thickets) ir patentų spąstų 
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(angl. ambushes) problema; pritaria reglamentavimo sistemos keitimui, kad būtų 
skatinami konkurencingumą didinantys abipusių licencijų ir patentų susivienijimų 
susitarimai;

32. pažymi ES prekybos strategijos svarbą; prašo Komisijos, taip pat Sąjungos vyriausiojo 
įgaliotinio ir Komisijos pirmininko pavaduotojo, sukurti MVĮ tarnybų įtraukimo į ES 
misijas strategiją;  

33. pripažįsta transatlantinės prekybos ir investicijų partnerystės įmonių svarbą; palaiko mintį, 
kad turėtų būti siekiama palaipsniui panaikinti subsidijas iškastiniam kurui; palaiko mintį, 
kad reikėtų iš naujo apibrėžti produktų panašumą, atskiriant juos pagal jų anglies pėdsaką; 

34. ragina Komisiją leisti profesinėms sąjungoms teikti prekybos skundus;

35. ragina Komisiją sukurti Europos eksporto strategiją efektyviai išteklius naudojančioms ir 
efektyviai energiją vartojančioms technologijoms;

Pramonės permainų finansavimas

36. pripažįsta, kad bankai yra apriboję skolinimą, ir pripažįsta tokių apribojimų poveikį, ypač 
MVĮ; palankiai vertina Komisijos žaliąją knygą dėl ilgalaikio finansavimo; pabrėžia, kad 
reikia stiprinti ES bankų sektoriaus tvirtumą per susitarimą „Bazelis III“, bankų sąjungą ir 
ESM; 

37. ragina Komisiją ištirti, kaip turtu užtikrintų vertybinių popierių rinką būtų galima 
panaudoti MVĮ finansavimui palengvinti; pažymi galimą valstybės bankų vaidmenį 
investuojant į bankų leidžiamas struktūrines padengtas obligacijas, suderinant tokias 
investicijas su didesniais MVĮ skolinimo tikslais;

38. ragina Komisiją paskelbti komunikatą dėl visuomenės finansavimo; ragina Komisiją 
sukurti tvirtą visuomenės finansavimo reglamentavimo sistemą iki 1 mln. EUR projektui 
pagrindu;

39. ragina Komisiją remti MVĮ skirtą vietos obligacijų rinkų sukūrimą;

40. ragina Komisiją remti MVĮ skirtų nacionalinių investicijų bankų kūrimą ir leisti esamiems 
bankams plėsti savo operacijas kitose valstybėse narėse;

41. ragina valstybes nares visapusiškai įgyvendinti pavėluotų mokėjimų direktyvą;

42. palankiai vertina EIB kapitalo didinimą; mano, kad iki 2020 m. jo mažo anglies dioksido 
kiekio investicijų tikslas turėtų siekti 60 proc.; 

43. pabrėžia rizikos kapitalo ir neformalių investuotojų tinklų svarbą; mano, kad Europos 
investicijų fondas turi atlikti svarbų vaidmenį kuriant rizikos kapitalo rinkas; mano, kad 
reikėtų pašalinti akcinio ir skolinto kapitalo atskyrimą mokesčių tikslais;

Strategijai RISE reikalingi įgūdžiai ir darbo jėga

44. pabrėžia, kad strategija RISE – tai stabilaus užimtumo turint gerus darbus ir gaunant 
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deramą darbo užmokestį galimybė; pabrėžia būtiną partnerystę su suinteresuotaisiais 
subjektais, ypač socialiniais partneriais ir jaunimo organizacijomis, jaunimo integravimo į 
darbo jėgą srityje; ragina Komisiją ir susijusias valstybes nares stiprinti socialinį dialogą;

45. pažymi, kad strategijai RISE reikės užtikrinti daugiau ir geresnių galimybių gauti 
mokymąsi, mokymąsi visą gyvenimą, ateičiai pritaikytą profesinį mokymą ir universitetinį 
išsilavinimą, reikės didelio dėmesio MTIM sritims, paramos verslumui ir atitinkamo 
socialinės apsaugos tinklo kartu su antros galimybės mokytis politika;

46. pabrėžia, kad reikia plėsti darbo vietų demokratizaciją ir kad darbuotojai turi turėti 
asmeninę teisę mokytis;

47. ragina Komisiją glaudžiai bendradarbiauti su valstybėmis narėmis, kad parengtų vidutinio 
ir ilgo laikotarpio prognozes dėl darbo rinkai reikalingų įgūdžių;

48. ragina Komisiją ir valstybės nares apsvarstyti JAV įsteigtą „nuo koledžo iki karjeros“ 
fondų modelį, skirtą pramonės įmonių ir universitetų partnerystei užmegzti, kad jaunimas 
būtų ruošiamas augančių pramonės šakų darbo vietoms; pažymi Jungtinėje Karalystėje 
svarstomus planus su pramonės partneriais kurti „universitetines technikos mokslų 
kolegijas“; 

49. mano, kad kurti nacionalines MTIM platformas siekiant keistis geriausia patirtimi būtų 
naudinga nustatant MTIM tikslus;

50. pabrėžia, kad svarbu gerinti savanorišką jaunimo judumą, remiant programą „Erasmus 
visiems“ ir šalinant esamas kliūtis tarpvalstybinei gamybinei praktikai, stažuotėms ir 
profesinei praktikai, taip pat gerinant pensijų, darbo jėgos ir socialinės apsaugos teisių 
judumą visoje ES;

51. pabrėžia, kad būtina mažinti mokyklos nebaigusių asmenų skaičių ir kad mokyklos 
nebaigusiems asmenims reikia sudaryti galimybes gauti mokomuosius paskyrimus į darbą, 
kaip daroma pagal Austrijos programą „Mokymo garantija“;

52. palankiai vertina sprendimus vykdyti Jaunimo garantijų iniciatyvą ir remti Gamybinės 
praktikos aljansą; ragina pramonės įmones, jei tik įmanoma, siūlyti jaunimui kokybiškas 
darbo ir profesinės praktikos vietas ir kurti kokybiškas deramai apmokamas stažuotes; 

53. pažymi, kad stiprias profesinio mokymo sistemas turinčios valstybės narės per krizę 
išlaikė santykinai tvirtą darbo rinką; kviečia visas valstybes nares išanalizuoti ir įvesti 
tokias sistemas kartu su socialiniais partneriais; pažymi Europos profesinio mokymo 
kreditų sistemos (ECVET) ir Europos kreditų perkėlimo sistemos (ECTS) suderinimo 
sunkumus;

54. mano, kad profesinio mokymo įvaizdį būtų galima pagerinti susiejant jį su galimu 
perėjimu į universitetą ar kitą aukštojo mokslo instituciją;

55. ragina valstybes nares kurti mikrokreditų paslaugas jaunimui, kad būtų skatinamas jo 
verslumas; 
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56. ragina valstybes nares dialogu su socialiniais partneriais apsvarstyti politiką, kaip 
lanksčiau nustatyti darbo valandas per ekonomikos nuosmukį;

Išteklių ir energijos keitimas siekiant pramonės pokyčių

57. pažymi, kad ištekliai ir energija yra strategijos RISE pagrindas; šiais abiem aspektais 
remia prieinamumo, tvarumo ir įperkamumo trikampį;

58. palankiai vertina Efektyvaus išteklių naudojimo veiksmų planą; ragina Komisiją įtraukti 
atliekų politikos tikslus į Europos semestrą ir nacionalines reformų programas; ragina 
Komisiją toliau plėtoti sektorių efektyvaus išteklių naudojimo kriterijus, ypač viešųjų 
pirkimų tikslais; ragina Komisiją remti 3R (sumažinti, panaudoti pakartotinai, perdirbti) 
strategiją; pabrėžia visuotinio sertifikavimo programos svarbą pirmajam nuodingųjų 
atliekų perdirbimui ir EEIA medžiagoms; pažymi, kad tam tikrose valstybėse narėse yra 
atitinkamos surinkimo ir perdirbimo programos;

59. ragina skubiai įgyvendinti efektyvaus energijos vartojimo direktyvą ir nacionalinius 
veiksmų planus; ragina ES laikytis H. Reulio pranešimo dėl atsinaujinančiųjų energijos 
išteklių, kuriame nustatyti plataus užmojo energetikos tikslai 2030 m.;

60. ragina Komisiją iš naujo apsvarstyti ilgalaikių energetikos sutarčių sąlygas;

Pietinių šalių RISE strategija

61. remia kelis regionus apimančią pramonės politiką, kuri padėtų iš naujo atkurti tvarų 
besitraukiančios šalių ekonomikos augimą; remia didelės pridėtinės vertės strategiją 
integruojant pietinių šalių ekonomiką ir visuotines vertės grandines; 

62. pažymi, kad ES pietinėms valstybėms turi įtakos jų periferinė padėtis; ragina Komisiją 
remti visišką pietinių šalių ūkių infrastruktūros integraciją ir pabrėžia, kad reikia 
pasinaudoti Europos infrastruktūros tinklų priemone; 

63. pažymi, kad svarbu dalytis geriausia patirtimi ir rinkos atkartojimo priemonėmis; 
palankiai vertina pasiūlymus stiprinti bendradarbiavimą, pramonės simbiozę ir kurti 
efektyvaus išteklių naudojimo konsultavimo paslaugų tinklus;

64. pažymi, kad tam tikruose regionuose sėkmingai vyko kapitalo įmonių transformacija į 
kooperatyvus;

65. mano, kad pietinių šalių ūkiai yra strategiškai geroje vietoje, kad galėtų gauti naudos iš 
naujų eksporto rinkų Magribe; ragina pasinaudoti migrantų verslumo dvasia ir kurti 
įmones, kurios galėtų pasiekti šias rinkas; palankiai vertina ir Pirmininko pavaduotojo A. 
Tajani ekonomikos augimo misiją.

66. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai.
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AIŠKINAMOJI DALIS

Aiškinamąją dalį sudaro konstatuojamosios dalys, kurios dėl vietos trūkumo bus pateiktos 
kaip šio pranešimo pakeitimai. Kiekviena konstatuojamoji dalis, kuria pagrindžiamas šis 
pranešimas, išsamiau paaiškinama šioje dalyje.

A. kadangi ES reikia strategijos ekonomikos ir finansų krizei įveikti ir naujam 
ekonomikos dinamiškumui pagreitinti;

Krizė turėjo didelę įtaką Europos šalių ūkiams. Dėl jos 3,8 mln. žmonių pramonės sektoriuje 
neteko darbo. Nedarbo lygis auga, ir ypač auga jaunimo nedarbas. Krizė ir pernelyg mažai 
perspektyvų silpnina socialinę gerovę ir didina skurdą. ES reikalinga visapusė augimo 
strategija šiems iššūkiams įveikti.

B. kadangi Europos pramonei tenka lemiamas vaidmuo ir ji yra svarbi šios krizės 
sprendimo dalis;

Europos pramonei tenka esminis vaidmuo siekiant išspręsti daugybę ES patiriamų sunkumų. 
Ji užtikrina darbo vietas, prekes ir paslaugas, taip pat pajamas iš mokesčių, ir yra svarbiausia 
Europai pereinant prie mažo anglies dioksido kiekio ekonomikos. Nors per pastaruosius porą 
dešimtmečių pramonės vaidmuo ES ekonomikoje santykinai sumažėjo, pramonė vis dar 
sudaro 4/5 Europos eksporto ir 80 proc. privačiojo sektoriaus investicijų į mokslinius tyrimus 
ir plėtrą (Įmonių ir pramonės GD). ES reikalinga strategija, kuri skatintų ekonomikos 
augimą ir paskatintų pramonės renesansą tvariai Europai sukurti. 

C. kadangi Europos pramonės konkurentai ilgus metus tobulino stiprias pramonės 
strategijas;

Tarptautiniu lygmeniu nemažai valstybių yra sukūrusios savo pramonės strategijas. Naujausia 
iš jų – savo pramonės planą išdėsčiusi Japonija. Savo penkmečio planais ir naujausiu 2012 m. 
nacionaliniu strateginių augančių pramonės šakų planu dėmesį į pramonės politiką sutelkė ir 
Kinija. Net JAV vykdo griežtą pramonės politiką, nors ir nevartoja šio termino.

D. kadangi Europos Komisija giriama, kad ėmėsi pramonės politikos paskelbdama 
komunikatą, kuriame siekiama organizuoti pramonės permainas;

Ilgą laiką Europoje į pramonės politiką buvo žiūrima iš aukšto. Paskeldama Komunikatą 
„Stipresnė Europos pramonė ekonomikos augimui ir atsigavimui skatinti“, Europos Komisija 
ėmėsi taip reikiamo vadovaujamo vaidmens keisdama pramonės politikos kryptį.

E. kadangi Europos, kaip pramoninės teritorijos, ateitis priklauso nuo modernizavimo 
kampanijos, kuri sustiprins inovacijų centrus ir pašalins pramonės ir struktūriniu 
atžvilgiu silpnų regionų vystymosi atotrūkį;

Europa turi tinkamai panaudoti valstybės finansus ir pasinaudoti privačiojo sektoriaus lėšomis 
nukreipdama juos moksliniams tyrimams ir inovacijoms ir remti Europos tarpvalstybinį ir 
tarpregioninį bendradarbiavimą per novatoriškų įmonių, akademinių ir mokslinių tyrimų 
organizacijų branduolius. Tai turėtų būti grindžiama pažangių specializacijų strategijomis, 
atsižvelgiant į kiekvieno regiono ir teritorijos galimybes. Pavyzdžiui, kūrybos rajonais 
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(Italijoje) siekiama sujungti ir bendrai naudoti asmenų ir įmonių išteklius, kad būtų sukurti ir 
regione paskleisti nauji kūrybiški projektai.

F. kadangi Europos pramonės politikoje turi būti rastas tinkamas politikos krypčių 
derinys, kad būtų pagerinta sistemos aplinka, atsižvelgiant į skirtingą nacionalinę ir 
regionų (taip pat ir tarpvalstybinę) ekonominę ir socialinę tikrovę bei aplinkybes;
pramonės politika turi būti integruota į rinką, kurioje vyriausybė nustato 
reglamentavimo sistemą, bet tiesiogiai nesikiša, kad išrinktų laimėtojus;

Naujausiame šių metų gegužės 15 d. paskelbtame EBPO pranešime „2013 m. pasaulio 
vystymosi perspektyvos. Pramonės politika kintančiame pasaulyje“ aptariami trys 
pagrindiniai sėkmingai šių dienų pramonės politikai būtini elementai: investicijos į inovacijas 
ir įgūdžius, galimybė gauti finansavimą ir tinkama infrastruktūra.1 Seno tipo pramonės 
politikai, daugiausia pagrįstai įmonių subsidijomis, valstybės nuosavybe ir tarifų apsauga, 
būdingi pavojai dėl vyriausybių žlugimo, nesąžiningo nepagrįstos ekonominės naudos 
siekimo ir įtvirtintų teisių saugojimo, kurie brangiai kainuoja gamintojams, vartotojams ir 
apskritai ekonomikai.

G. kadangi dėl sumažėjusio kreditų prieinamumo ribojamos investicijos, trukdoma 
inovacijoms ir naujų veiksmingų technologijų pritaikymui; Europos pramonės 
politikai reikalinga tvirta finansų struktūra, kuri skatintų investicijas;

Vadovaujantis „Bruegel“ ekspertų grupės parengtu politikos dokumentu neoficialiam 2013 m. 
ECOFIN posėdžiui, viena iš gerai žinomų ES ekonomikos struktūrinių silpnybių yra 
nepakankamos investicijos į mokslinius tyrimus ir žmogiškąjį kapitalą, trukdančios pereiti 
prie inovacijomis pagrįstos ekonomikos. Dėl finansinio įsiskolinimo mažinimo bankų ir 
viešajame sektoriuose yra mažiau prieinamų finansavimo šaltinių, o tai dar labiau trukdo 
pereiti prie novatoriškos ir tvarios ekonomikos.2 Tokiomis aplinkybėmis reikia paruošti 
politines priemones, kad būtų palengvintos galimybės gauti finansavimą ir būtų remiamos 
ilgalaikės investicijos į inovacijas ir technologijas.

H. kadangi finansavimo sąlygos pietų Europoje yra griežtesnės, reikalaujančios 
specialiai pritaikytų finansavimo sprendimų;

Remiantis Guntramo Wolffo („Bruegel“) pristatymu ITRE posėdyje (2013 m. gegužės 29 d.), 
Vokietijoje paskolų MVĮ palūkanų norma 2013 m. kovo mėn. buvo apie 3 proc., o Italijoje, 
Portugalijoje ir Ispanijoje MVĮ skolinosi už 6 proc. palūkanas. Per pristatymą taip pat 
pažymėta, kad praeitų metų pabaigoje Vokietijos MVĮ buvo gavusios beveik 90 proc. prašyto
finansavimo, o Graikijos MVĮ gavo tik 25 proc.

I. kadangi siekiant įveikti didelius socialinius sunkumus ES reikalingas toks požiūris į 
pramonės politiką, kuris apimtų konkurencingumą, tvarumą ir deramą darbą;

Akivaizdu, kad Europos Sąjungos pramonės politiką būtina panaudoti siekiant įveikti 
milžiniškus socialinius iššūkius pagal strategijos „ES 2020“ tikslus ir laikantis strateginio 

                                               
1 EBPO pranešimas „2013 m. pasaulio vystymosi perspektyvos. Pramonės politika kintančiame pasaulyje.“
2 Darvas, Zsolt; Pisani-Ferry, Jean; Wolff, Guntram. „Europe's Growth Problem (and what to do about it)“ 
(Europos ekonomikos augimo problema (ir ką su ja daryti), Bruegel Policy Brief, 2013 m. balandžio mėn.



PE510.843v01-00 14/15 PR\936863LT.doc

LT

tvarumo, konkurencingumo ir deramo darbo trikampio. Europos Parlamentas tai pripažino 
savo 2011 m. rezoliucijoje dėl globalizacijos erai pritaikytos pramonės politikos1.

J. kadangi per pastaruosius dešimtmečius darbo našumas didėjo daug sparčiau negu 
išteklių naudojimo efektyvumas ir, apytiksliais duomenimis, darbo jėgos išlaidos 
sudaro mažiau kaip 20 proc. produkto kainos, o išteklių naudojimo išlaidos –
40 proc.;

Vokietijos federalinio statistikos biuro duomenimis, gamybos sektoriaus išlaidų struktūroje 
išlaidos medžiagoms sudaro 43 proc., išlaidos personalui tik apie 18 proc., o išlaidos energijai 
– 2 proc.2 Europos Parlamentas tai pripažino savo 2011 m. rezoliucijoje dėl veiksmingos 
Europos žaliavų strategijos.3

K. kadangi dėl pasaulyje kylančių problemų svarbu, jog Europos pramonės atkūrimo 
pagrindas būtų efektyvus energijos ir išteklių naudojimas, jei ketinama išlaikyti 
Europos pramonės konkurencingumą ir ateityje;

Efektyvaus išteklių naudojimo veiksmų plane Europos Komisija pažymėjo, kad vien tik 
Vokietijoje efektyviai naudojant išteklius gamyboje būtų galima sutaupyti nuo 20 iki 30 proc. 
sąnaudų. Atlikus kitą tyrimą Jungtinėje Karalystėje, apskaičiuota, kad galima sutaupyti apie 
23 mlrd. svarų sterlingų iš mažai kainuojančių arba nieko nekainuojančių efektyvaus išteklių 
naudojimo priemonių.4 Europa negali su augančios ekonomikos šalimis konkuruoti darbo 
užmokesčio srityje, todėl dėmesį turi skirti išlaidoms energijai ir ištekliams, didindama jų 
efektyvumą. 2012 m. Europos Komisijos konkurencingumo ataskaitoje pažymėta teigiama 
ekologinių inovacijų bei efektyvaus išteklių naudojimo ir efektyvaus energijos vartojimo įtaka 
ES konkurencingumui. ES pirmauja internacionalizacijos ir tarpvalstybinių ekologinių 
investicijų ir ekologinių inovacijų srityje. Tai ypač svarbu turint omenyje, kad ekologinių 
inovacijų bendrovės apskritai yra sėkmingesnės už įprastinių inovacijų įmones.

L. kadangi Europos Sąjungai reikalinga plačių užmojų, ekologiniu požiūriu veiksminga 
ir ekologiškai tvari pramonės strategija, kad būtų atkurti pramonės pajėgumai ir 
sukurtos aukštos kvalifikacijos ir deramai apmokamos darbo vietos;

Minėti skaičiai jau parodė, kaip ekologiškai tvari, efektyviu išteklių naudojimu ir efektyviu 
energijos vartojimu pagrįsta ES pramonės strategija padidintų konkurencingumą smarkiai 
sumažindama sąnaudas. Tuo pat metu būtų atkurti gamybos pajėgumai ir sukurtos naujos 
darbo vietos. Vien Vokietijoje pasinaudojus efektyvaus išteklių naudojimo sukurta nauda būtų 
galima sukurti iki milijono darbo vietų.5 Konsultacinės bendrovės „Ecofys“ tyrime pažymėta, 
kad tinkamai vykdant ekologinio projektavimo direktyvą bendrai per metus Europos 
vartotojams ir įmonėms būtų galima sutaupyti 90 mlrd. EUR, jei daugiau kaip 50 proc. būtų 
sumažinta priklausomybė nuo gamtinių dujų iš Rusijos. Jei šios sutaupytos lėšos būtų vėl 
investuotos į ekonomiką, jos sukurtų dar 1 milijoną darbo vietų.6 Todėl Europos Parlamentas 
                                               
1  2011 m. vasario 3 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl globalizacijos erai pritaikytos pramonės politikos.
2 Dr. Christiano Kühne pristatymas 2013 m. balandžio 24 d. EP nario Reinhardo Bütikoferio organizuotame 
Pramonės politikos apskritojo stalo posėdyje. Pageidaujant galima gauti „PowerPoint“ skaidres.
3  2011 m. liepos 25 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl veiksmingos Europos žaliavų strategijos.
4 2011 m. rugsėjo 20 d. Europos Komisijos komunikatas „Efektyvaus išteklių naudojimo Europos planas“.
5 Ten pat.
6 ES ekologinio projektavimo direktyvos ekonominė nauda, ECOFYS, 2012 m. balandžio mėn.
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paragino Europos Komisiją sukurti plačių užmojų, ekologiniu požiūriu veiksmingą ir 
ekologiškai tvarią ES pramonės strategiją.1

M. kadangi vien efektyvaus energijos vartojimo ir atsinaujinančiųjų energijos išteklių 
sektoriuose iki 2020 m. galėtų būti sukurta 5 milijonai darbo vietų;

Europos Komisija savo komunikate dėl ekonomikos atsigavimo kuriant darbo vietas aiškiai 
pareiškė, kad vien atsinaujinančiųjų energijos išteklių ir efektyvaus energijos vartojimo 
sektoriuose iki 2020 m. galima sukurti 5 mln. darbo vietų2.

N. kadangi Europos Sąjunga turi milžiniškas galimybes inovacijų srityje, nes 6 ES 
valstybės narės yra tarp 10 geriausių iš 50 novatoriškiausių pasaulio valstybių;

„Bloomberg“ inovacijų indeksas atskleidė, kad tarp 10 novatoriškiausių pasaulio valstybių yra 
6 ES valstybės narės (Vokietija, Suomija, Švedija, Austrija, Danija, Prancūzija).3 Tai dar kartą 
parodo, kad ES jau dabar yra labai stipri inovacijų ir mokslinių tyrimų bei plėtros srityje, bet 
kartu ir paryškina atotrūkį tarp šių valstybių narių ir kitų, taip pat dar kartą primena apie 
poreikį sukurti plačių užmojų inovacijų strategiją, kuri ne tik padėtų išsaugoti esamus 
pajėgumus, bet ir padidintų visų valstybių narių pajėgumą inovacijų srityje.

O. kadangi pramonės politika – universalaus pobūdžio klausimas ir todėl Europos 
Komisija turi aiškiai įtraukti savo pramonės politiką į strategiją „ES 2020“, 
kurdama veiksmų planą dėl mažo anglies dioksido kiekio ekonomikos iki 2050 m., 
SET plano pramonės iniciatyvas ir 2050 m. viziją veiksmų plane dėl efektyviai 
išteklius naudojančios Europos;

Akivaizdu, kad pramonės politikai reikalingas horizontalus požiūris. Europos Komisija tai 
pripažino naujausiame Pramonės politikos atnaujinimo komunikate, pareikšdama, kad 
„Bendrijos politikos turi būti tinkamai koordinuojamos ir suderintos“ ir kad „mūsų pastangos 
bus sėkmingos, jei visose išvardytose srityse itin efektyviai imsimės bendrų veiksmų“. 
2011 m. vasario 3 d. EP priimtoje Europos Parlamento rezoliucijoje „Globalizacijos erai 
pritaikyta pramonės politika“ šiuo atžvilgiu Europos Komisija taip pat raginama įtraukti savo 
pramonės politiką į veiksmų planą siekiant mažo anglies dioksido kiekio ekonomikos, SET 
planą ir efektyvaus išteklių naudojimo veiksmų planą.

P. kadangi Europos pramonės politikai reikalinga stipri darbo jėga, nors vidutiniškai 
tik 7 proc. žemos kvalifikacijos darbo jėgos yra lankę mokymus;

Europos darbo jėga turi būti pasirengusi būsimoms užimtumo galimybėms ir kintančiai rinkai. 
Ypač būtina šį klausimą spręsti dėl žemos kvalifikacijos darbo jėgos, kuriai trūksta mokymų. 
Šiuo atžvilgiu būtina užtikrinti tinkamą mokymą.

                                               
1 2011 m. vasario 3 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl globalizacijos erai pritaikytos pramonės politikos.
2 2012 m. baland˛io 18 d. Europos Komisijos komunikatas „Ekonomikos atsigavimas kuriant darbo vietas“.
3 2013 m. „Bloomberg“ inovacijų indeksas.


