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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par Eiropas rūpniecības stiprināšanu konkurētspējas un ilgtspējības veicināšanai
(2013/2006(INI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību XVII sadaļas 173. pantu (bijušais 
Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 157. pants), kas attiecas uz ES rūpniecības politiku 
un cita starpā uz Savienības rūpniecības konkurētspēju,

– ņemot vērā Komisijas 2012. gada 10. oktobra paziņojumu „Spēcīgāka Eiropas rūpniecība 
izaugsmei un ekonomikas atveseļošanai. Atjaunināts paziņojums par rūpniecības politiku” 
(COM(2012)0582),

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Direktīvu 2012/27/ES 
par energoefektivitāti1,

– ņemot vērā Komisijas 2011. gada 30. novembra priekšlikumu regulai, ar ko izveido 
Uzņēmumu konkurētspējas un mazo un vidējo uzņēmumu programmu (2014.–
2020. gadam) (COM(2011)0834),

– ņemot vērā Komisijas 2008. gada 25. jūnija paziņojumu „„Vispirms domāt par 
mazākajiem.” Eiropas Mazās uzņēmējdarbības akts „Small Business Act”” 
(COM(2008)0394),

– ņemot vērā Komisijas 2008. gada 4. novembra paziņojumu „Izejvielu iniciatīva —
apmierināt pamatvajadzības izaugsmei un nodarbinātībai Eiropā” (COM(2008)0699),

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

– ņemot vērā Komisijas 2010. gada 6. oktobra paziņojumu „Stratēģijas „Eiropa 2020” 
pamatiniciatīva „Inovācijas savienība”” (COM(2010)0546),

– ņemot vērā Komisijas 2011. gada 20. septembra paziņojumu „Ceļvedis par resursu 
efektīvu izmantošanu Eiropā” (COM(2011)0571),

– ņemot vērā Komisijas 2011. gada 14. oktobra paziņojumu „Rūpniecības politika —
konkurētspējas uzlabošana” (COM(2011)0642),

– ņemot vērā Komisijas 2011. gada 15. decembra paziņojumu „Enerģētikas ceļvedis 2050” 
(COM(2011)0885),

– ņemot vērā Komisijas 2012. gada 13. februāra paziņojumu „Inovācijas ilgtspējīgai 
izaugsmei: Eiropas bioekonomika” (COM(2012)0060),

– ņemot vērā Komisijas 2012. gada 30. maija paziņojumu „Rīcība stabilitātei, izaugsmei un 

                                               
1 OV L 315, 14.11.2012., 1. lpp.
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nodarbinātībai” (COM(2012)0299),

– ņemot vērā Komisijas 2012. gada 26. jūnija paziņojumu „Eiropas stratēģija par svarīgām 
pamattehnoloģijām — tilts uz izaugsmi un nodarbinātību” (COM(2012)0341),

– ņemot vērā Komisijas 2013. gada 20. marta paziņojumu „Zaļā grāmata — Eiropas 
ekonomikas ilgtermiņa finansēšana” (COM(2013)0150),

– ņemot vērā Komisijas 2013. gada 27. marta paziņojumu „Zaļā grāmata — klimata un 
enerģētikas politikas satvars 2030. gadam” (COM(2013)0169),

– ņemot vērā Komisijas dienestu darba dokumentu, kas pievienots Komisijas 2008. gada 
4. novembra paziņojumam „Izejvielu iniciatīva — apmierināt pamatvajadzības izaugsmei 
un nodarbinātībai Eiropā” (COM(2008)0699, SEC(2008)2741),

– ņemot vērā Komisijas dienestu 2011. gada 26. septembra darba dokumentu „Eiropas 
augstas kvalitātes preču nozaru konkurētspēja” (SWD(2013)0286),

– ņemot vērā Komisijas dienestu 2012. gada 10. oktobra darba dokumentu, kas pievienots 
paziņojumam „Spēcīgāka Eiropas rūpniecība izaugsmei un ekonomikas atveseļošanai. 
Atjaunināts paziņojums par rūpniecības politiku” (SWD(2012)0297),

– ņemot vērā Komisijas dienestu 2012. gada 10. oktobra darba dokumentu „Eiropas 
konkurētspējas ziņojums 2012. Globalizācijas sniegto priekšrocību izmantošana” 
(SWD(2012)0299),

– ņemot vērā Komisijas dienestu 2013. gada 11. aprīļa darba dokumentu „Ražošanas 
attiecības Eiropā 2012” (SWD(2013)0126),

– ņemot vērā 2010. gada 11. marta rezolūciju par ieguldījumiem zemas oglekļa emisijas 
tehnoloģiju attīstībā (SET plāns)1,

– ņemot vērā 2010. gada 20. jūlija rezolūciju par darbavietu potenciāla attīstīšanu jaunai, 
ilgtspējīgai ekonomikai2,

– ņemot vērā 2011. gada 9. marta rezolūciju par rūpniecības politiku globalizācijas 
laikmetā3,

– ņemot vērā 2011. gada 13. septembra rezolūciju par efektīvu Eiropas stratēģiju izejvielu 
nodrošināšanai4,

– ņemot vērā 2012. gada 8. maija rezolūciju par resursu ziņā efektīvu Eiropu5,

– ņemot vērā 2012. gada 14. jūnija rezolūciju „Akts par vienoto tirgu — turpmākie 

                                               
1 OV C 349 E, 22.12.2010., 84. lpp.
2 OV C 308 E, 22.10.2011., 6. lpp.
3 OV C 199 E, 7.7.2012., 131. lpp.
4 OV C 51 E, 22.2.2013., 21. lpp.
5 Pieņemtie teksti, P7_TA(2012)0223.
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pasākumi izaugsmes nodrošināšanai”1,

– ņemot vērā 2012. gada 23. oktobra rezolūciju „Mazie un vidējie uzņēmumi (MVU) —
konkurētspēja un uzņēmējdarbības iespējas”2,

– ņemot vērā 2013. gada 15. marta rezolūciju par ceļvedi virzībai uz konkurētspējīgu 
ekonomiku ar zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni 2050. gadā3,

– ņemot vērā 2013. gada 21. maija rezolūciju par pašreizējām problēmām un iespējām 
saistībā ar atjaunojamo energoresursu izmantošanu Eiropas iekšējā enerģijas tirgū4,

– ņemot vērā 2013. gada 21. maija rezolūciju par reģionālajām stratēģijām rūpniecības 
rajoniem Eiropas Savienībā5,

– ņemot vērā 2013. gada 11. jūnija rezolūciju par sociālajiem mājokļiem Eiropas 
Savienībā6,

– ņemot vērā 2013. gada 4. februāra debates, kas seko Komisijas paziņojumam, par Eiropas 
rūpniecības atlabšanu, ņemot vērā pašreizējās grūtības (2013/2538(RSP)),

– ņemot vērā Konkurētspējas padomes 3208. sanāksmes 2012. gada 10. un 11. decembra 
secinājumus „Spēcīgāka Eiropas rūpniecība izaugsmei un ekonomikas atveseļošanai”,

– ņemot vērā 2011. gada ziņojumu „ES rūpniecības struktūra 2011 — tendences un darbības 
rezultāti”, kas sagatavots Komisijas vārdā,

– ņemot vērā ziņojumu par stratēģijas „Eiropa 2020” iniciatīvu pētījumu „Rūpniecības 
politika globalizācijas laikmetā”, kas veikts 2013. gada aprīlī Reģionu komitejas vārdā,

– ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2013. gada xx. xx atzinumu 
„Spēcīgāka Eiropas rūpniecība izaugsmei un ekonomikas atveseļošanai. Atjaunināts 
paziņojums par rūpniecības politiku”,

– ņemot vērā Reģionu komitejas 2013. gada 11. aprīļa atzinumu „Spēcīgāka Eiropas 
rūpniecība izaugsmei un ekonomikas atveseļošanai”,

– ņemot vērā Reglamenta 48. pantu,

– ņemot vērā Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas ziņojumu un Starptautiskās 
tirdzniecības komitejas, Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas, Vides, sabiedrības 
veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas, Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības 
komitejas, Reģionālās attīstības komitejas un Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības 
komitejas atzinumus (A7-0000/2013),

                                               
1 Pieņemtie teksti, P7_TA(2012)0258.
2 Pieņemtie teksti, P7_TA(2012)0387.
3 Pieņemtie teksti, P7_TA(2012)0086.
4 Pieņemtie teksti, P7_TA(2013)0201.
5 Pieņemtie teksti, P7_TA(2013)0199.
6 Pieņemtie teksti, P7_TA(2013)0246.



PE510.843v01-00 6/15 PR\936863LV.doc

LV

Stratēģija „Rūpniecības uzplaukums ilgtspējīgai Eiropai” (RISE) — principi, mērķi un 
pārvaldība

1. atzinīgi vērtē to, ka Komisija ir pievērsusies rūpniecības politikai (RP);

2. uzsver, ka Eiropas nākotnes rūpniecības spēks ir tās stratēģijā „Rūpniecības uzplaukums 
ilgtspējīgai Eiropai” (RISE), kas tehnoloģisko, uzņēmējdarbības un sociālo inovāciju vada 
trešās rūpnieciskās revolūcijas virzienā, ieskaitot zemas oglekļa emisijas tehnoloģiju 
modernizācijas ofensīvu; apgalvo, ka, īstenojot RISE, veidosies jauni tirgi un 
uzņēmējdarbības modeļi un parādīsies radoši uzņēmēji, kā arī tiks nodrošinātas jaunas 
darbavietas un pienācīgas kvalitātes nodarbinātība, rūpniecības atjaunošanu apvienojot ar 
dinamisku ekonomiku, uzticēšanos un konkurētspēju; uzskata, ka energoefektivitāte un 
resursu efektīva izmantošana ir šīs stratēģijas galvenie balsti;

3. uzskata, ka RISE jābūt integrētai ekoloģiski sociālā tirgus ekonomikā saskaņā ar godīgas 
konkurences principiem, ārējo faktoru internalizāciju un videi nekaitīgu Ordnungspolitik;
norāda, ka Eiropas nākotnes rūpniecības konkurētspējas pamatā ir jābūt vīzijai par 
ilgtspējīgu attīstību;

4. uzsver, ka RISE ir vajadzīga ilgtermiņa sistēma, kuras pamatā ir skaidri noteikti mērķi, 
rādītāji un aprites cikla un ekonomikas pieeja, kas ieguldījumus virza radošuma, prasmju, 
inovācijas un ilgtspējīgu tehnoloģiju attīstībā un veicina Eiropas rūpniecības bāzes 
modernizāciju, īstenojot apzinātu vērtību radīšanas ķēdes politiku, kas aptver arī 
rūpniecības pamatnozares;

5. atzīst, ka RP ir jārisina sabiedrībai aktuālās problēmas, kas izklāstītas stratēģijā 
„Eiropa 2020”, un ka tā ir efektīvi jāintegrē Eiropas pusgada procesā;

6. uzskata, ka RISE ir jāizvirza vērienīgi un reāli sasniedzami rūpniecības mērķi; atzīmē, ka, 
lai sasniegtu 20 % pamatmērķi, rūpniecības nozarē ir jārada 400 000 jaunu darbavietu 
gadā; ierosina 20 % mērķi uzskatīt par stratēģijas virziena mērķi, kas ir saskaņots ar ES 
„20–20–20” mērķiem;

7. paredz, ka RISE varētu pārcelt ražošanu atpakaļ uz ES, uzmanību pievēršot piegādes 
ķēdes pārvaldībai un reģionam specifiskajai ražošanas kultūrai;

8. uzsver, ka RISE gūs panākumus tikai tādā gadījumā, ja tai būs pienācīga 
makroekonomikas bāze un vajadzīgie budžeta līdzekļi, lai palielinātu privātos 
ieguldījumus; šajā saistībā pieprasa Eiropā īstenot videi nekaitīgas izaugsmes stratēģiju un 
pauž nožēlu par samazinājumiem, ko Padome veikusi daudzgadu finanšu shēmas 
1.a izdevumu kategorijā;

9. atzinīgi vērtē Komisijas transversālo pieeju rūpniecības politikai; uzskata, ka RISE būtu 
jāīsteno horizontāla, nevis vertikāla RP koncepcija; uzskata, ka īpašie nozares pasākumi ir 
pamatā jāsaista ar nozares specializāciju, veicinot progresīvās tehnoloģijas stratēģijas ar 
augstu pievienoto vērtību;

10. piekrīt Komisijai, ka RP ir vajadzīga efektīva un integrēta pārvaldības struktūra, kas ietver 
arī uzraudzību; atgādina, ka B. Lange ziņojumā par rūpniecību EP ieteica attiecīgajos 
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Komisijas ĢD izveidot pastāvīgu RP darba grupu; aicina Komisiju reizi gadā ziņot EP par 
panākumiem RISE īstenošanā; uzsver, ka RISE ir vajadzīga ieinteresēto personu 
apvienība, ko veido nozares, arodbiedrību, akadēmisko aprindu un pilsoniskās sabiedrības 
pārstāvji; aicina Komisiju rīkoties saskaņā ar Līguma 173. panta 2. punktu, lai veicinātu 
RISE;

11. uzskata, ka RISE ir jāveicina ieguldījumu plūsmu veidošanās Eiropas dienvidos, lai 
stimulētu izaugsmi, jo īpaši īstenojot pārdomātas specializācijas stratēģijas un veidojot 
kopas, tostarp starptautiskas;

12. izsaka atzinību par priekšsēdētāja vietnieka A. Tajani paveikto, RP ciešāk saskaņojot ar 
Konkurētspējas padomi; uzsver, ka RISE ir jāsaskaņo ar dalībvalstu RP;

13. uzskata, ka reģioni būtu pilnvērtīgi jāiesaista prioritāšu un to teritorijā esošā rūpniecības 
potenciāla noteikšanā; atzinīgi vērtē Reģionu komitejas aizsākto darbu, kā arī Komisijas 
darbu saistībā ar pārdomātas specializācijas stratēģijām, lai optimizētu „Eiropa 2020” 
mērķu sasniegšanai paredzēto ES finansējumu;

Inovāciju, efektivitātes un ilgtspējīgu tehnoloģiju ofensīva

14. uzsver, ka tikai ar inovāciju, efektivitātes un ilgtspējīgu tehnoloģiju ofensīvu ir iespējams 
modernizēt ES rūpniecības bāzi un paaugstināt tās pamata konkurētspēju;

15. uzskata, ka ES pētniecības un inovāciju fondiem būtu jādarbojas kā katalizatoriem un tie 
būtu jāizmanto kopā ar citiem valsts un reģionālajiem fondiem; atgādina par pētniecības 
un izstrādes 3 % mērķi, no kuriem divas trešdaļas nodrošina privātais sektors; atbalsta 
publiskā un privātā sektora partnerību (PPP) izveidi atbilstoši programmai 
„Apvārsnis 2020”, lai palielinātu privātā sektora ieguldījumus;

16. prasa, lai būtiska daļa no fondiem, kas saskaņā ar programmu „Apvārsnis 2020” ir 
pieejami MVU, tiktu īstenota ar īpaši šim nolūkam izveidota MVU instrumenta 
starpniecību;

17. atzinīgi vērtē Komisijas darbības jomas, kā arī iespējamās PPP; tomēr pauž bažas, ka 
pienācīgi nav iekļauti lielie dati un IKT attīstība; aicina Komisiju šos jautājumus pienācīgi 
integrēt; aicina Komisiju atbalstīt kopu veidošanu visās darbības jomās, veicinot sinerģiju 
un savstarpēju ietekmi;

18. aicina Komisiju iesniegt priekšlikumus par kopu politiku, paredzot sadarbību starp 
saistītiem uzņēmumiem, piegādātājiem, pakalpojumu sniedzējiem un pētniecības 
centriem; uzsver starptautisku kopu veidošanas nozīmi;

19. atzinīgi vērtē stratēģiju par svarīgām pamattehnoloģijām, kur Eiropas Savienībai ir 
spēcīgas konkurences priekšrocības; atbalsta ierosinātās darbības, kas paredzētas, lai 
uzlabotu koordināciju un sinerģiju starp politikas jomām un instrumentiem, tostarp ES 
struktūrfondiem; atzinīgi vērtē iniciatīvas, kas atbalsta ar svarīgām pamattehnoloģijām 
saistītas un konkrētai kopai paredzētas darbības un veicina starpreģionālo sadarbību;

20. atzinīgi vērtē ar progresīvām ražošanas tehnoloģijām saistīto darbības jomu; uzskata, ka 
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tās panākumus nodrošinātu tādas PPP kā SPIRE; par prioritāti uzskata zināšanu un 
inovāciju kopienas izveidi pievienotās vērtības ražošanas jomā līdz 2014. gadam;

21. atzinīgi vērtē to, ka Komisija ir pievērsusies ekodizainam; aicina Komisiju noteikt 
ekodizaina specifikācijas attiecībā uz pārstrādājamību un resursu efektīvu izmantošanu;
atzinīgi vērtē priekšlikumu izstrādāt un veicināt jaunus ilgtspējības kritērijus būvniecības 
materiāliem un procesiem;

22. uzskata, ka darbības joma saistībā ar viedtīkliem ir pārāk šaura un ietver pārāk maz 
priekšlikumu;

23. uzsver, cik svarīgi ir veidot saikni ar ES dzīvojošajiem emigrantiem, mudinot tos izmantot 
savas zināšanas, lai gūtu uzņēmējdarbības iespējas ES;

Iekšējā tirgus izveides pabeigšana un ārējo tirgu atvēršana RISE stratēģijai

24. aicina Komisiju un dalībvalstis steidzami pabeigt vienotā enerģētikas, telekomunikāciju, 
videi nekaitīgu ražojumu un riska kapitāla tirgus izveidi;

25. atzinīgi vērtē Komisijas nodomu izstrādāt horizontālu rīcības plānu, lai veicinātu 
pieprasījumu pēc inovatīvām precēm un pakalpojumiem; aicina Komisiju izmantot 
ekoloģisko pēdu, lai noteiktu ilgtspējības un efektivitātes kritērijus ražojumiem;

26. uzsver, ka publiskajam iepirkumam vajadzētu pildīt inovāciju virzītājspēka funkciju;
uzskata, ka valsts atbalsta pamatnostādnēs vajadzētu paredzēt inovācijas veicinošus 
politikas pasākumus; uzskata, ka standartizācijai un ekomarķējumam ir būtiska nozīme 
jaunu tehnoloģiju ieviešanā;

27. ņem vērā Komisijas veikto pētījumu par rūpniecisko izstrādājumu iekšējā tirgus reformu;
aicina Komisiju nodrošināt, ka reformas rezultātā netiks pazemināti standarti;

28. atzīst Komisijas lietpratīga regulējuma stratēģiju, kas ir izstrādāta, lai samazinātu 
administratīvo slogu, neietekmējot tiesību aktu efektivitāti; atbalsta saskaņotu regulējumu 
un uzlabotu konkurētspējas pārbaudi saskaņā ar ietekmes novērtēšanas pamatnostādnēm;

29. aicina Komisiju tirgus uzraudzības darbā izmantot interneta iespējas, kas ļauj cilvēkiem 
sniegt atsauksmes par ražojumiem;

30. uzskata, ka pašreizējais intelektuālā īpašuma tiesību režīms nav labvēlīgs inovācijām;
uzskata, ka uzlabota pārredzamība, inovatīva pārvaldība un licencēšanas prakse var 
paātrināt tirgus risinājumu izstrādi;

31. atzinīgi vērtē to, ka tiek atzīta „patentu biezokņu” un „patentu slazdu” problēma; atbalsta 
izmaiņas tiesiskā regulējuma sistēmā, lai sekmētu konkurenci veicinošu šķērslicencēšanu 
un patentu kopfondu veidošanu;

32. ņem vērā ES tirdzniecības stratēģijas nozīmi; aicina Komisiju kopā ar priekšsēdētāja 
vietnieci / augsto pārstāvi izstrādāt stratēģiju MVU atbalsta dienestu iekļaušanai ES 
misijās;
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33. atzīst Transatlantiskās tirdzniecības un ieguldījumu partnerības nozīmi; piekrīt, ka tai būtu 
jāmēģina pakāpeniski likvidēt fosilā kurināmā subsīdijas; piekrīt, ka no jauna ir jādefinē 
jēdziens „ražojumu līdzība”, tos atšķirot pēc to radītās oglekļa dioksīda pēdas;

34. aicina Komisiju atļaut arodbiedrībām iesniegt sūdzības par tirdzniecību;

35. aicina Komisiju izstrādāt Eiropas eksporta stratēģiju resursu izmantošanas ziņā efektīvām 
un energoefektīvām tehnoloģijām;

Rūpniecības restrukturizācijas finansēšana

36. atzīst banku aizdevumu ierobežojumu faktu un to ietekmi, jo īpaši uz MVU; atzinīgi vērtē 
Komisijas Zaļo grāmatu par ilgtermiņa finansēšanu; uzsver, ka ir jāuzlabo ES banku 
nozares stabilitāte, izmantojot vienošanos „Bāzele III”, banku savienību un Eiropas 
Stabilizācijas mehānismu;

37. aicina Komisiju izpētīt, kā varētu izmantot ar aktīviem nodrošinātu vērtspapīru tirgu, lai 
veicinātu MVU finansēšanu; atzīmē valsts banku iespējamo lomu, veicot ieguldījumus 
strukturētās nodrošinātās obligācijās, ko emitējušas bankas, šādus ieguldījumus apvienojot 
ar augstākiem MVU kreditēšanas mērķiem;

38. aicina Komisiju sniegt paziņojumu par kolektīvo finansēšanu (crowd-funding); aicina 
Komisiju izstrādāt spēcīgu tiesisko regulējumu attiecībā uz kolektīvo finansēšanu līdz 
vienam miljonam EUR par projektu;

39. aicina Komisiju atbalstīt vietējo obligāciju tirgu izveidi maziem un vidējiem 
uzņēmumiem;

40. aicina Komisiju atbalstīt valsts investīciju banku izveidi maziem un vidējiem 
uzņēmumiem un ļaut esošajām bankām paplašināt savu darbību citās dalībvalstīs;

41. aicina dalībvalstis pilnībā īstenot direktīvu par maksājumu kavējumu novēršanu;

42. atzinīgi vērtē EIB kapitāla pieaugumu; uzskata, ka EIB būtu jānosaka 60 % mērķis 
ieguldījumiem ekonomikā ar zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni, kas jāsasniedz līdz 
2020. gadam;

43. uzsver riska kapitāla un „biznesa eņģeļu” tīklu nozīmi; uzskata, ka Eiropas Investīciju 
fondam ir būtiska nozīme riska kapitāla tirgus attīstībā; uzskata, ka pašu kapitāla un 
saistību nošķiršana nodokļu aprēķināšanas nolūkā būtu jāpārtrauc;

Prasmju apgūšana un darbaspēka nodrošināšana RISE stratēģijai

44. uzsver, ka RISE ir stabilas nodarbinātības iespēja, kas nodrošina labas darbavietas un 
pienācīgu atalgojumu; uzsver nepieciešamo partnerību ar ieinteresētajām personām, jo 
īpaši sociālajiem partneriem un jaunatnes organizācijām, integrējot jauniešus darba tirgū;
aicina Komisiju un dalībvalstis pastiprināt sociālo dialogu;

45. atzīmē, ka, lai īstenotu RISE, būs vajadzīga plašāka un labāka piekļuve apmācībai, 
mūžizglītībai, nākotnes vajadzībām atbilstošai profesionālajai apmācībai un augstākajai 
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izglītībai, spēcīgs uzsvars uz zinātni, tehnoloģiju, inženierzinātnēm un matemātiku 
(STEM), atbalsts uzņēmējdarbībai un atbilstošs sociālās drošības tīkls, kā arī otrās iespējas 
politika;

46. uzsver, ka darbavietu demokratizācijas process ir jāpaplašina un ka darbiniekiem ir 
jānodrošina individuālas tiesības uz apmācību;

47. aicina Komisiju cieši sadarboties ar dalībvalstīm, lai sagatavotu vidēja termiņa un 
ilgtermiņa prognozes attiecībā uz darba tirgū vajadzīgajām prasmēm;

48. aicina Komisiju un dalībvalstis apsvērt ASV College-to-Career (C2C) fondu izveides 
modeli, saskaņā ar kuru tiek veidotas partnerattiecības starp uzņēmumiem un 
universitātēm, lai apmācītu jauniešus darbam augošās nozarēs; ņem vērā Apvienotajā 
Karalistē apspriestos plānus universitāšu tehnisko koledžu izveidei kopā ar nozares 
partneriem;

49. uzskata, ka valsts STEM platformu izveide paraugprakses apmaiņai varētu būt noderīga 
STEM mērķu noteikšanā;

50. uzsver, cik svarīgi ir uzlabot jauniešu brīvprātīgu mobilitāti, veicinot programmu 
„Erasmus visiem” un novēršot pašreizējos šķēršļus pārrobežu māceklības, stažēšanās un 
prakses iespējām, kā arī uzlabojot pensijas un darba un sociālās aizsardzības tiesību 
pārvedamību visā ES;

51. uzsver, ka ir jāsamazina priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas rādītājs un ka skolu 
absolventiem ir vajadzīgas stažēšanās iespējas, ko nodrošina, piemēram, Austrijas 
„Mācību garantija”;

52. atzinīgi vērtē lēmumus īstenot garantiju jauniešiem un veicināt Māceklību aliansi; aicina 
nozares pārstāvjus piedāvāt jauniešiem kvalitatīvas darbavietas vai stažiera vietas, ja tas ir 
iespējams, un radīt kvalitatīvas prakses vietas ar pienācīgu atalgojumu;

53. uzsver, ka dalībvalstīm ar spēcīgu profesionālās apmācības sistēmu krīzes laikā bija 
salīdzinoši noturīgs darba tirgus; aicina visas dalībvalstis kopā ar sociālajiem partneriem 
izpētīt un ieviest šādu sistēmu; ņem vērā to, cik grūti ir Eiropas kredītpunktu sistēmu 
profesionālās izglītības un apmācības jomā (ECVET) saskaņot ar Eiropas kredītpunktu 
pārneses sistēmu (ECTS);

54. uzskata, ka profesionālās izglītības un apmācības prestižu varētu uzlabot, to sasaistot ar 
iespējamo pāreju uz universitāti vai citu augstākās izglītības iestādi;

55. aicina dalībvalstis ieviest mikrokredītu saņemšanas iespējas jauniešiem, lai veicinātu 
uzņēmējdarbību;

56. aicina dalībvalstis sadarbībā ar sociālajiem partneriem apsvērt elastīgāka darba laika 
noteikšanas politiku ekonomikas lejupslīdes laikā;

Resursu un enerģijas pārorientācija rūpniecības restrukturizācijas vajadzībām

57. uzsver, ka resursi un enerģija ir RISE stratēģijas pamatā; gan attiecībā uz vienu, gan otru 
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atbalsta cenas pieņemamības, ilgtspējības un pieejamības triādes pieeju;

58. atzinīgi vērtē Ceļvedi par resursu efektīvu izmantošanu; aicina Komisiju Eiropas pusgada 
un valsts reformu programmās iekļaut atkritumu apsaimniekošanas politikas mērķus;
aicina Komisiju pilnveidot nozares kritērijus resursu izmantošanas efektivitātes 
novērtēšanai, jo īpaši publiskā iepirkuma vajadzībām; aicina Komisiju veicināt „3R” 
stratēģiju (materiālu kaitīguma mazināšana, to atkārtota izmantošana un pārstrādāšana);
uzsver globālas sertifikācijas shēmas nozīmi attiecībā uz bīstamo atkritumu pirmreizējo 
pārstrādi un elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem; norāda, ka dažās dalībvalstīs 
ir ieviestas attiecīgas celtniecības atkritumu savākšanas un pārstrādes shēmas;

59. prasa nekavējoties īstenot energoefektivitātes direktīvu un valsts rīcības plānus; aicina ES 
ņemt vērā H. Reul ziņojumu par atjaunojamiem energoresursiem, izvirzot šajā jomā 
vērienīgu mērķi 2030. gadam;

60. aicina Komisiju pārskatīt nosacījumus ilgtermiņa līgumiem enerģētikas jomā;

RISE stratēģija dienvidu valstīm

61. atbalsta daudzreģionālas rūpniecības politikas pieeju, kas atsāk ilgtspējīgu izaugsmi 
līgumslēdzējās valstīs; atbalsta augstas pievienotās vērtības stratēģiju, dienvidu valstu 
ekonomiku integrējot globālās vērtību radīšanas ķēdēs;

62. ņem vērā, ka ES dienvidu valstis ietekmē to perifērais novietojums; aicina Komisija 
veicināt dienvidu valstu ekonomikas infrastruktūras pilnvērtīgu integrāciju un uzsver, ka 
šim nolūkam ir jāizmanto Eiropas infrastruktūras savienošanas instruments;

63. uzsver paraugprakses apmaiņas un tirgus replikācijas mehānismu nozīmi; atzinīgi vērtē 
priekšlikumus paplašināt sadarbību, veicināt rūpniecības simbiozi un veidot konsultatīvo 
pakalpojumus tīklus resursu izmantošanas efektivitātes jautājumos;

64. uzsver, ka kapitāla uzņēmumu pārveidošana kooperatīvos dažos reģionos ir bijusi 
veiksmīga;

65. uzskata, ka dienvidu valstu novietojums ir stratēģiski izdevīgs, jo tās var izmantot 
priekšrocības, ko sniedz jaunie eksporta tirgi Magribas valstīs; aicina rosināt migrantu 
uzņēmējdarbības garu, lai tie veidotu uzņēmumus, kas var piekļūt šiem tirgiem; atzinīgi 
vērtē arī priekšsēdētāja vietnieka A. Tajani vadīto izaugsmes misiju;

66. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei un Komisijai.
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PASKAIDROJUMS

Paskaidrojums ietver apsvērumus, kas ierobežotās vietas dēļ tiks iesniegti ziņojuma grozījumu 
veidā. Katram apsvērumam, kas veido ziņojuma pamatu, šajā nodaļā ir dots sīkāks 
skaidrojums.

A. tā kā ES ir vajadzīga stratēģija ekonomikas un finanšu krīzes pārvarēšanai un 
jaunas, dinamiskas ekonomikas rosināšanai;

Krīze ir sagādājusi smagus zaudējumus Eiropas ekonomikai. Tā ir skārusi rūpniecības nozari, 
kas zaudēja 3,8 miljonus darbavietu. Bezdarba līmenis, jo īpaši jauniešu bezdarbs, pieaug.
Krīze un zaudētās nākotnes izredzes ietekmē sociālo labklājību un palielina nabadzību. Lai 
pārvarētu šīs grūtības, ES ir vajadzīga visaptveroša izaugsmes stratēģija.

B. tā kā Eiropas rūpniecībai ir būtiska nozīme un loma krīzes risināšanā;

Eiropas rūpniecībai ir jārisina daudzās problēmas, ar kurām saskaras ES. Tā nodrošina darbu, 
preces un pakalpojumus, kā arī nodokļu ieņēmumus, un tai ir būtiska loma Eiropas pārejā uz 
ekonomiku ar zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni. Lai gan rūpniecības nozīme ES 
ekonomikā pāris pēdējo desmitgažu laikā ir relatīvi mazinājusies, rūpniecība joprojām 
nodrošina četras piektdaļas no Eiropas eksporta un 80 % no privātā sektora ieguldījumiem 
pētniecībā un tehnoloģiju izstrādē (Uzņēmējdarbības un rūpniecības ĢD). ES ir vajadzīga 
stratēģija, kas stiprina ekonomiku un nodrošina rūpniecības uzplaukumu ilgtspējīgai Eiropai.

C. tā kā Eiropas rūpniecības konkurenti jau gadiem ilgi ir izstrādājuši spēcīgas 
rūpniecības stratēģijas;

Starptautiskā līmenī visas valstis ir izstrādājušas savas rūpniecības stratēģijas. Pavisam nesen 
Japāna ieskicēja jaunu rūpniecības plānu. Arī Ķīna savos piecgadu plānos un jaunākajā 
2012. gada valsts plānā attiecībā uz topošām stratēģiskas nozīmes nozarēm lielu uzmanību 
pievērsa rūpniecības politikai. Pat ASV īsteno stingru rūpniecības politiku, šādu jēdzienu gan 
neizmantojot.

D. tā kā ir atzinīgi novērtēts Eiropas Komisijas uzsāktais darbs pie rūpniecības 
politikas veidošanas, sniedzot paziņojumu, kura mērķis ir organizēt rūpniecības 
restrukturizāciju;

Ilgu laiku rūpniecības politika Eiropā tika uzskatīta par mazsvarīgu jautājumu. Publicējot 
paziņojumu „Spēcīgāka Eiropas rūpniecība izaugsmei un ekonomikas atveseļošanai”, Eiropas 
Komisija ir uzņēmusies vadošo lomu nepieciešamajā rūpniecības restrukturizācijā.

E. tā kā Eiropas kā rūpniecības uzņēmumu atrašanās vietas kopējā nākotne ir atkarīga 
no modernizācijas ofensīvas, kas stiprina inovāciju centrus un novērš rūpnieciski un 
strukturāli atpalikušo reģionu attīstības nepilnības;

Eiropai ir pienācīgi jāizmanto publiskais finansējums un jāpalielina privātā sektora 
ieguldījumi pētniecības un inovāciju darbībās, kā arī jāveicina Eiropas valstu un reģionu 
sadarbība ar inovatīvu uzņēmumu kopu un zinātnes un pētniecības organizāciju starpniecību.
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Tās pamatā ir jābūt pārdomātas specializācijas stratēģijām, ņemot vērā katra reģiona un 
teritorijas potenciālu. Piemēram, Districts (Itālija) ir izveidots ar mērķi apvienot fizisku 
personu un uzņēmumu resursus un dalīties ar tiem, lai izstrādātu jaunus radošus projektus un 
izplatītu tos visā reģionā.

F. tā kā Eiropas rūpniecības politikai ir vajadzīgs pareizi līdzsvarotu pasākumu 
kopums, lai uzlabotu regulējuma vidi, ņemot vērā valstu un reģionu (tostarp 
pārrobežu) atšķirīgo ekonomisko un sociālo realitāti un apstākļus; rūpniecības 
politika ir jāīsteno tirgū, kur valdība nosaka tiesisko regulējumu, bet tieši neiejaucas 
uzvarētāju atlases procesā;

ESAO jaunākajā ziņojumā „Globālās attīstības perspektīvas 2013. gadā. Rūpniecības politika 
mainīgā pasaulē”, kas publicēts šā gada 15. maijā, ir aplūkot trīs galvenie komponenti, kas 
pašlaik ir būtiski veiksmīgai rūpniecības politikai: ieguldījumi inovācijās un prasmju attīstībā, 
finansējuma pieejamība un piemērota infrastruktūra1. „Vecā stila” rūpniecības politika, kas 
galvenokārt balstās uz uzņēmumu subsidēšanu, valsts īpašumtiesībām un tarifu aizsardzību, 
ietver valdības kļūdu pieļaušanas, izdevīguma meklēšanas un likumā noteikto īpašumtiesību 
neatceļamības risku, radot izmaksas ražotājiem, patērētājiem un visai ekonomikai.

G. tā kā samazināta kredītu pieejamība ierobežo ieguldījumus, apgrūtinot inovācijas un 
jaunu un efektīvu tehnoloģiju pieņemšanu; tāpēc Eiropas rūpniecības politikai ir 
vajadzīga stabila finanšu struktūra, kas veicina ieguldījumus;

Saskaņā ar politikas dokumentu, ko neformālai Ekonomikas un finanšu padomes sanāksmei 
2013. gadā sagatavoja ideju laboratorija Bruegel, viena no labi zināmām ES ekonomikas 
strukturālām nepilnībām ir nepietiekami ieguldījumi pētniecībā un cilvēkkapitālā, kas 
apgrūtina uz inovācijām balstītas ekonomikas izveidi. Banku nozares un publiskā sektora 
aizņemto līdzekļu īpatsvara samazināšanās dēļ ir samazinājies pieejamo finanšu resursu 
apjoms, tādējādi vēl vairāk kavējot pāreju uz inovatīvu un ilgtspējīgu ekonomiku2. Šajā 
saistībā ir jāierosina politikas pasākumi, lai atvieglotu piekļuvi finansējumam un veicinātu 
ilgtermiņa ieguldījumus inovācijās un tehnoloģijās.

H. tā kā Dienvideiropā ir stingrāki finansēšanas nosacījumi, tāpēc ir vajadzīgi pielāgoti 
finanšu risinājumi;

Saskaņā ar Guntram Wolff (Bruegel) sniegto informāciju Rūpniecības, pētniecības un 
enerģētikas komitejas 2013. gada 29. maija sēdē MVU izsniegto aizdevumu procentu likme 
Vācijā 2013. gada martā bija gandrīz 3 %, savukārt Itālijā, Portugālē un Spānijā tā bija 6 %.
Viņš arī norādīja, ka Vācijas MVU pagājušā gada beigās saņēma gandrīz 90 % no pieprasītā 
finansējuma, kamēr Grieķijas MVU saņēma tikai aptuveni 25 %.

I. tā kā, lai ES varētu risināt sabiedrībai aktuālas problēmas, tai ir vajadzīga 
rūpniecības politikas pieeja, kas apvieno konkurētspēju, ilgtspējību un pienācīgas 
kvalitātes nodarbinātību;

                                               
1 ESAO „Globālās attīstības perspektīvas 2013. gadā. Rūpniecības politika mainīgā pasaulē”.
2 Zsolt Darvas, Jean Pisani-Ferry, Guntram Wolff, „Eiropas izaugsmes problēma (un kā to risināt)”, Bruegel 
Policy Brief, 2013. gada aprīlis.
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Ir skaidrs, ka Eiropas Savienības rūpniecības politika ir jāveido tā, lai tā varētu risināt 
sabiedrībai aktuālas problēmas, kas izklāstītas stratēģijā „Eiropa 2020”, un lai tajā tiktu 
ietverti stratēģiskā trīsstūra elementi — ilgtspējība, konkurētspēja un pienācīgas kvalitātes 
nodarbinātība. Eiropas Parlaments to ir atzinis savā 2011. gada rezolūcijā par rūpniecības 
politiku globalizācijas laikmetā1.

J. tā kā darba ražīgums pēdējo desmitgažu laikā ir pieaudzis daudz ātrāk nekā resursu 
produktivitāte, savukārt aprēķini rāda, ka darbaspēka izmaksas veido mazāk nekā 
20 % no produkta vērtības, bet resursu izmaksas — 40 %;

Saskaņā ar Vācijas Federālās statistikas pārvaldes datiem ražošanas izmaksu struktūrā 
materiālu izmaksas veido 43 %, personāla izmaksas — tikai aptuveni 18 %, savukārt enerģijas 
izmaksas — 2 %2. Eiropas Parlaments to atzina savā 2011. gada rezolūcijā par efektīvu 
Eiropas stratēģiju izejvielu nodrošināšanai3.

K. tā kā, ja Eiropas rūpniecība vēlas saglabāt konkurētspēju arī nākotnē, tad, ņemot 
vērā globālās problēmas, ir svarīgi, lai Eiropas rūpniecības atjaunošanas pamatā 
būtu energoefektivitāte un resursu efektīva izmantošana;

Ceļvedī par resursu efektīvu izmantošanu Eiropas Komisija norādīja, ka efektīvāka resursu 
izmantošana ražošanā tikai Vācijā vien ļautu ietaupīt 20 līdz 30 % izmaksu. Citā pētījumā, kas 
veikts Apvienotajā Karalistē, ietaupījumi no efektīvas resursu izmantošanas ar zemām 
izmaksām vai vispār bez tām tika aprēķināti £ 23 miljardu apmērā4. Tā kā atalgojuma ziņā 
Eiropa ar jaunietekmes valstīm nevar sacensties, tai ir jākoncentrējas uz enerģijas un resursu 
izmaksu samazināšanu, paaugstinot efektivitāti. Eiropas Komisijas 2012. gada konkurētspējas 
ziņojumā ir uzsvērta ekoinovācijas, resursu efektīvas izmantošanas un energoefektivitātes 
pozitīvā ietekme uz ES konkurētspēju. ES vada arī ekoieguldījumu un ekoinovāciju 
internacionalizāciju un pārrobežu plūsmas. Tas ir īpaši svarīgi tāpēc, ka ekoinovācijas 
uzņēmumi ir kopumā veiksmīgāki par parastajiem novatoriem.

L. tā kā Eiropas Savienībai ir vajadzīga vērienīga, ekoloģiski efektīva un videi nekaitīga 
rūpniecības stratēģija, lai atjaunotu ražošanas potenciālu un radītu labi apmaksātas 
darbavietas kvalificētiem darba ņēmējiem;

Iepriekš minētie skaitļi jau parādīja, kā videi nekaitīga ES rūpniecības stratēģija, kuras pamatā 
ir energoefektivitāte un resursu efektīva izmantošana, var palielināt konkurētspēju, ievērojami 
samazinot izmaksas. Tajā pašā laikā tiks atjaunots ražošanas potenciāls un nodrošinātas 
jaunas darbavietas. Efektīvāka resursu izmantošana tikai Vācijā vien varētu radīt līdz pat 
vienam miljonam darba vietu5. Arī konsultāciju biroja Ecofys pētījumā ir norādīts, ka, 
veiksmīgi īstenojot ekodizaina direktīvu, tīrie ietaupījumi Eiropas patērētājiem un 
uzņēmumiem būtu 90 miljardi EUR gadā, kas samazinātu atkarību no Krievijas dabasgāzes 
par vairāk nekā 50 %. Ja šie ietaupījumi tiktu no jauna ieguldīti ekonomikā, tie varētu radīt 

                                               
1 Eiropas Parlamenta 2011. gada 3. februāra rezolūcija par rūpniecības politiku globalizācijas laikmetā.
2 Dr. Christian Kühne uzstāšanās 2013. gada 24. aprīļa apaļā galda diskusijā par rūpniecības politiku, ko 
organizēja EP deputāts Reinhard Bütikofer. PowerPoint prezentācija ir pieejama pēc pieprasījuma.
3 Eiropas Parlamenta 2011. gada 25. jūlija rezolūcija par efektīvu Eiropas stratēģiju izejvielu nodrošināšanai.
4 Eiropas Komisijas 2011. gada 20. septembra paziņojums „Ceļvedis par resursu efektīvu izmantošanu Eiropā”.
5 Turpat.
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vēl vienu miljonu darba vietu1. Tāpēc Eiropas Parlaments aicināja Eiropas Komisiju izstrādāt 
vērienīgu, ekoloģiski efektīvu un videi nekaitīgu ES rūpniecības stratēģiju2.

M. tā kā tikai energoefektivitātes un atjaunojamo energoresursu nozarē vien līdz 
2020. gadam varētu radīt piecus miljonus darbavietu;

Paziņojumā par ekonomikas atlabšanu ar daudzām jaunām darbavietām Eiropas Komisija ir 
skaidri norādījusi, ka tikai atjaunojamo energoresursu un energoefektivitātes nozarē vien līdz 
2020. gadam varētu radīt piecus miljonus darbavietu3.

N. tā kā Eiropas Savienība ir arī vieta, kur koncentrējies milzīgs inovācijas potenciāls, 
jo 6 ES dalībvalstis atrodas 50 inovatīvāko pasaules valstu saraksta pirmajā 
desmitniekā;

Saskaņā ar Bloomberg inovāciju indeksu sešas no desmit inovatīvākajām pasaules valstīm ir 
ES dalībvalstis (Vācija, Somija, Zviedrija, Austrija, Dānija, Francija)4. Tas liecina par to, ka 
inovāciju, pētniecības un izstrādes jomā ES jau tagad ir būtiskas priekšrocības, taču arī uzsver 
plaisu starp šīm un citām dalībvalstīm, tāpēc vēlreiz atkārto, ka ir vajadzīga vērienīga 
inovāciju stratēģija ne tikai tāpēc, lai saglabātu pašreizējās priekšrocības, bet arī tāpēc, lai 
paaugstinātu visu dalībvalstu inovāciju potenciālu.

O. tā kā rūpniecības politika ir jautājums, kas skar daudzas jomas, un tāpēc Eiropas 
Komisijai tā ir skaidri jāintegrē stratēģijā „Eiropa 2020”, izstrādājot ceļvedi virzībai 
uz ekonomiku ar zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni 2050. gadā, SET plāna 
rūpniecības iniciatīvas un 2050. gada redzējumu ceļvedim par resursu efektīvu 
izmantošanu Eiropā;

Ir skaidrs, ka rūpniecības politikai ir vajadzīga horizontāla pieeja. Eiropas Komisija to atzina 
savā nesen atjauninātajā paziņojumā par rūpniecības politiku, norādot, ka „Kopienas politikai 
jābūt pietiekami koordinētai un sinhronizētai” un ka „panākumu mērs būs lielā mērā atkarīgs 
no mūsu spējas sasniegt maksimālu kopējo efektivitāti visās šajās jomās”. Arī Eiropas 
Parlamenta rezolūcijā par rūpniecības politiku globalizācijas laikmetā, ko EP apstiprināja 
2011. gada 3. februārī, Eiropas Komisija tiek aicināta integrēt rūpniecības politiku, izstrādājot 
ceļvedi virzībai uz ekonomiku ar zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni, SET plānu un ceļvedi 
par resursu efektīvu izmantošanu.

P. tā kā Eiropas rūpniecības politikai ir vajadzīgs spēcīgs darbaspēks, lai gan apmācību 
ir izgājuši tikai vidēji 7 % mazkvalificēto darbinieku;

Eiropas darbaspēkam ir jābūt gatavam nākotnes darba iespējām un mainīgajai tirgus 
dinamikai. Īpaši svarīgi, lai šim jautājumam pievērstos mazkvalificētie darbinieki, kas nav 
izgājuši apmācību. Šajā saistībā būtiska nozīme ir tiesībām uz apmācību.

                                               
1 Ekonomiskie ieguvumi no ES ekodizaina direktīvas, Ecofys, 2012. gada aprīlis.
2 Eiropas Parlamenta 2011. gada 3. februāra rezolūcija par rūpniecības politiku globalizācijas laikmetā.
3 Eiropas Komisijas 2012. gada 18. aprīļa paziņojums „Virzoties uz ekonomikas atlabšanu ar daudzām jaunām 
darba vietām”.
4 Bloomberg inovāciju indekss, 2013. gads.


