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PASIŪLYMAI

Regioninės plėtros komitetas ragina atsakingą Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos 
komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. pripažįsta, kad ES pramonė padėjo siekti socialinės ir ekonominės bei teritorinės 
sanglaudos, ir mano, kad klestinti pramonė yra esminė ES regionų ekonominio augimo ir 
socialinio stabilumo sąlyga;

2. mano, kad globalizacijos erai pritaikytos ES pramonės politikos tikslai gali būti pasiekti 
tik tuo atveju, jeigu ją įgyvendinant bus atsižvelgta į tai, kokiu mastu Bendrijos politikos 
kryptys bus pritaikytos ateities iššūkiams, su kuriais susiduria ir ateityje susidurs Europos 
regionai ir jų vietos pramonė, ir tik tuomet, jei vykdant atitinkamą Europos politiką 
padidės MVĮ, kurios yra pagrindinė Europos pramonės varomoji jėga, efektyvumas ir 
konkurencingumas;  šiuo požiūriu pabrėžia, kad būtina toliau regioniniu aspektu 
analizuoti ekonomikos, demografijos, klimato ir energetikos pokyčių poveikį, 
atsižvelgiant į galimus regionų raidos netolygumus, kuriuos lems minėtieji iššūkiai taip 
darydami poveikį nuosekliam ES pramonės šakų augimui; pabrėžia, kad regionai atlieka 
svarbiausią vaidmenį skatinant didesnį pramonės ekologiškumą ir atsinaujinančių 
energijos šaltinių vystymą;

3. pripažįsta, kad ES pramonės politika turi spręsti tris problemas, susijusiais su:

i) Vidurio ir Rytų Europos ekonominių sistemų orientavimu į rinkos ekonomiką,

ii) pastaruoju ekonomikos nuosmukiu,

iii) ateities pramonės gamybos užtikrinimu;

taigi mano, kad ateityje reikėtų imtis veiksmų, siekiant:

i) liberalizuoti ir pagerinti pramonės ir verslo aplinką ES viduje,

ii) pašalinti nebūtiną reguliavimą ir intervencijas, dėl kurių blogėja ES pramonės 
konkurencinė padėtis pasaulio rinkoje,

iii) išnaudoti mokslinių tyrimų, technologijų plėtros ir inovacijų galimybes;

4. pažymi, kad didžiąją dalį mūsų pramonės rinkos sudaro mažosios ir vidutinės įmonės, kad 
jos atlieka pagrindinį vaidmenį skatinant vietos ekonomikos konkurencingumą ir kuriant 
darbo vietas, kurių atžvilgiu nekyla perkėlimo grėsmė; todėl rengiant integruotą Europos 
pramonės šakų ateities strategiją pagrindinis dėmesys turėtų būti skirtas pažangesniam 
požiūriui į MVĮ – esminiam ekonominio konkurencingumo ir teritorinės sanglaudos 
veiksniui, taip pat nors šiek tiek atsižvelgiant į pasaulinio lygio subjektų, kurie svarbūs 
regionams ir itin svarbūs Europos konkurencingumui tarptautiniu lygmeniu, veiklos 
sąlygas; ragina dar labiau supaprastinti ES lėšų gavimo tvarką ir pasiekti, kad MVĮ gautų 
tiesioginės naudos iš tokio finansavimo;

5. pabrėžia, kad svarbu visapusiškai įgyvendinti Smulkiojo verslo aktą, kadangi tai priemonė 
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administracinei naštai mažinti ir MVĮ vaidmeniui tarptautinėje rinkoje stiprinti; palankiai 
vertina tai, kad įsteigtas nuolatinis MVĮ forumas galimybių gauti finansavimą klausimams 
svarstyti ir ragina numatyti integruotą strategiją, pagal kurią būtų iš tiesų palengvinamos 
sąlygos MVĮ gauti finansavimą ES;

6. pabrėžia, kad poveikį užimtumo lygiui visoje Europoje darantį pasaulinė ekonominė krizė 
lemia prastesnes ES socialines ir ekonomines perspektyvas ir didesnius skirtumus tarp 
regionų; atsižvelgdamas į tai pabrėžia, kad visos Europos darbuotojų ateičiai itin svarbus 
konkurencingas, diversifikuotas, teisingas ir tvarus pramonės sektorius, kurio pagrindą 
visų pirma sudaro efektyvios ir konkurencingos MVĮ; rekomenduoja išnaudoti vyresnio 
amžiaus darbuotojų patirtį ir gebėjimus siekiant sukurti pagrindą jaunesnių kartų veiklai;

7. pabrėžia, kad krizės laikotarpiu vykstantis šešėlinės ekonomikos ir neoficialios veiklos 
plitimas yra svarbus konkurencijos iškraipymo veiksnys; reikalauja, kad valstybių narių 
kompetentingos administracijos imtųsi būtinų kovos su šiuo reiškiniu veiksmų;

8. ragina vykdant tvarią pramonės politiką vadovautis nauju požiūriu, kaip buvo nurodyta 
strategijoje „2020 m. Europa“, ir pabrėžia, kad, vadovaujantis Geresnio reglamentavimo 
strategijoje išdėstytomis nuostatomis, Komisija kartu su Europos Parlamentu ir Taryba, 
vykdydamos nuolatines konsultacijas su pačios pramonės atstovais, turi parengti 
integruotą pramonės strategiją;

9. nurodo, kad regionų ir vietos valdžios institucijos aktyviai prisideda prie paramos 
pramonei tiek teikdamos subsidijas novatoriškoms įmonėms, tiek organizuodamos 
mokymų ir kvalifikacijos kėlimo programas darbuotojams; atkreipia dėmesį į tai, kad 
struktūriniai fondai gali būti naudojami bendram tokių programų finansavimui, ir mano, 
kad norint padėti įgyvendinti strategijos „2020 m. Europa“ tikslus reikėtų dar labiau 
padidinti jų vaidmenį regionų ir vietos lygmens pramonės politikoje;

10.  yra susirūpinęs dėl to, kad įmonės neaktyviai naudojasi struktūrinių fondų lėšomis, kad 
galėtų finansuoti novatoriškus projektus; mano, kad administruojančios institucijos turėtų 
sutelkti pastangas siekdamos geriau informuoti įmones apie veiklos programas ir suteikti 
joms visą reikalingą pagalbą jų projektams vykdyti;

11. pažymi, kad konstruktyvaus dialogo su suinteresuotais subjektais stiprinimas yra esminis 
būdas gerai praktikai Europos įmonėse įgyvendinti bei numatomų priemonių bendrai 
priežiūrai ir vertinimui remiantis regioniniu požiūriu;

12. pripažįsta, kad moksliniai tyrimai ir naujovės yra reikalingi pačioms įvairiausioms 
pramonės šakoms, ir laikosi nuomonės, kad, siekiant užtikrinti įvairių ES sanglaudos, 
mokslinių tyrimų ir inovacijos priemonių veiksmingumą, jos turėtų būti įgyvendinamos 
integruotai; pabrėžia būtinybę siekti teigiamos šių priemonių sąveikos;

13. pabrėžia, kad reikia remti inovacinę veiklą vykdančias MVĮ, vykdant nacionaliniu ir 
Europos lygmeniu derinamą ir atidžiai į pramonės ir ekonomikos suinteresuotų subjektų 
vystymosi poreikius nukreiptą politiką, siekiant plačiau diegti mokslinių tyrimų ir 
inovacijos rezultatus ir taip vystyti ES pramonės konkurencines galimybes;

14. pabrėžia, kad regionų lygmuo tinkamas norint spręsti mokslinių tyrimų ir inovacijos 
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klausimus, kadangi universitetai, viešosios mokslinių tyrimų organizacijos, MVĮ ir 
pramonės įmonės bei panašūs subjektai įsikūrę netoliese, skatinant partnerystę perduodant 
žinias ir keičiantis geros praktikos pavyzdžiais tarp regionų; atsižvelgdamas į tai ragina 
Komisiją visapusiškai įtraukiant suinteresuotus subjektus ir glaudžiau bendradarbiaujant 
su Europos investicijų banku bei pasitelkiant nuolatinę darbo grupę pramonės politikos 
klausimais investuoti į inovacijos grupes ir tinklus, įskaitant mažo ir vidutinio dydžio;

15. taigi ragina suderintomis pastangomis išnaudoti ir praturtinti regionuose jau sukauptą 
mokslinę ir technologinę kompetenciją, ypač pagrindinių technologijų srityje, ir dar 
daugiau dėmesio skirti grupių (angl. cluster) politikai;

16. pabrėžia, kad regioninės struktūros aktyviai dalyvauja stiprinant Europos pramonę; 
atsižvelgdamas į tai mano, kad siekiant suderintu būdu skatinti žinių perdavimą ir 
mokslinius tyrimus, kelti kvalifikaciją ir vystyti infrastruktūrą derėtų skirti veiksmingesnę 
paramą novatoriškoms grupėms ir tinklams, ypač pagrindinių technologijų srityje;

17. nurodo, kad didėjantys regionų mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros potencialo 
skirtumai yra problema, kuri turi būti sprendžiama ne tik vykdant sanglaudos politiką, bet 
ir įgyvendinant mokslinių tyrimų bei inovacijų politiką; taigi ragina, papildant 
moksliniams tyrimams skiriamą finansavimą, perskirstyti toms pačioms veiklos 
programoms skirtas lėšas, siekiant remti naujoves ir palengvinti mokslinių tyrimų 
rezultatų panaudojimą visuomenei skirtuose komercinio pobūdžio produktuose;

18. nurodo, kad norint padidinti ES regionų ir pramonės konkurencingumą labai svarbu 
palaipsniui įdiegti atitinkamas skaitmenines infrastruktūras ir novatoriškas technologijas; 
mano, kad IRT sektorius itin svarbus didinant kitų pramonės sektorių našumą; tvirtina, 
kad šiuolaikinės ryšių infrastruktūros su dideliais perdavimo pajėgumais turėtų būti 
diegiamos pirmiausia nepakankamai aprūpintuose regionuose; mano, kad tai galėtų padėti 
sukurti viešosioms ir privačiosioms investicijoms palankią aplinką, o taip pat, kas yra 
labai svarbu, padėti pakelti verslo skaitmeninio raštingumo lygį;

19. pabrėžia gerai subalansuoto ir tvaraus efektyvaus išteklių naudojimo plano ir iniciatyvų, 
kuriomis siekiama sukurti integruotą ir liberalizuotą ES energijos rinką, svarbą, kadangi 
tai svarbiausios priemonės norint skatinti ES įmones įgyvendinti konkurencingą pramonės 
strategiją; nurodo, kad ES turėtų laikyti tai iššūkiu ir todėl siekti plėtoti regioninę 
inovacijų politiką, pagrįstą kiekvieno regiono objektyviomis galimybėmis, ypač tvarios 
pramonės politikos srityje; pabrėžia, kad taikant aplinkos apsaugos reikalavimus 
žaliavoms ir pagalbinėms medžiagoms, taip pat energijos tiekimo ir transporto saugumui, 
turėtų būti ne didinami centrinių ir atokių regionų skirtumai, o skatinama socialinė, 
ekonominė ir teritorinė sanglauda, ypač atsižvelgiant į atokiausius regionus ir salas bei jų 
reikmes; taigi ragina šiuose regionuose vykdyti pramonės politiką, galinčią paskatinti 
vystyti jų didžiausias galimybes turinčius sektorius, pavyzdžiui, turizmą, atsinaujinančių 
energijos šaltinių naudojimą bei mokslinius tyrimus ir inovacijas, susijusias su 
jūrininkystės ir žemės ūkio sektoriais;

20. pabrėžia, kad pasaulinė verslo aplinka nuolat kinta, todėl būtinos atitinkamos investicijos į 
transporto, ryšių ir energetikos sričių infrastruktūrų ir paslaugų plėtrą ir pritaikymą, kad 
būtų galima spręsti dabartines ir ateities problemas;
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21. pažymi, kad integruotoje ES pramonės šakoms skirtoje strategijoje didžiausias dėmesys 
turėtų būti skirtas įgūdžių trūkumų problemos sprendimui; taigi pabrėžia, kad būtina 
koordinuoti iniciatyvas, skirtas gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos ir matematikos 
dalykų (angl. STEM) informacijos sklaidai ir dėstymui visais lygmenimis gerinti ir 
papildomoms suderintoms ir tikslinėms aukštesnėms kvalifikacijoms skatinti; pabrėžia, 
kad būtina pasaulinė strategija, skirta gerinti profesiniams įgūdžiams atsinaujinančių 
energijos šaltinių, netaršių pramoninių procesų ir transporto srityse; ragina valstybes nares 
į universitetų programas ir kitus aukštojo mokslo kursus įtraukti su verslumu siejamą 
profesinį parengimą; pabrėžia, kad Europos socialinis fondas turi būti pritaikomas prie 
kintančių pramonės sektoriaus reikmių;

22. pabrėžia, kad, jeigu valstybės narės vadovautųsi prekybos politikos abipusiškumo 
principu, jos veiksmingiau pasiektų tvaraus ir teisingo pramonės sektoriaus vystymosi; 
nurodo, kad skirtingos prekybos taisyklės ir nuostatos, kurios turi ypač didelę įtaką MVĮ, 
neturi turėti neigiamo poveikio regionų tinklų sistemoms ir konkurencingoms grupėms 
(angl. clusters);

23. atkreipia dėmesį į regioninius pramonės vystymosi skirtumus ir ragina visapusiškai į juos 
atsižvelgti nustatant naują tvarią pramonės politiką; be to, ragina Komisiją vadovautis 
integruotu daugiapakopio valdymo principu ir pakartoja, kad reikia atsižvelgti į skirtingas 
Europos regionų socialines ir ekonomines aplinkybes, taip pat į skirtingus kūrybinius ir 
inovacinius gebėjimus bei verslumo dvasią;

24. pabrėžia, koks svarbus turizmo sektorius ES, kuri yra turistų lankomiausia vieta pasaulyje, 
ir kai kuriuose regionuose, kuriuose turizmas yra ekonominės veiklos pagrindas; remia 
Komisijos strategiją, kuria siekiama padidinti turizmo sektoriaus konkurencingumą 
numatant kokybės ir tvarumo didinimo ir Europos kaip turistams patrauklios vietos 
įvaizdžio gerinimo priemones;

25. pabrėžia, kad gerai organizuotas daugiapakopis valdymas yra itin svarbus veiksmingai 
Europos pramonės politikai globalizacijos eroje.
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