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IEROSINĀJUMI

Reģionālās attīstības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Rūpniecības, pētniecības un 
enerģētikas komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. atzīst ES rūpniecības devumu sociālekonomiskas un teritoriālas kohēzijas nodrošināšanā 
un uzskata, ka veiksmīga rūpniecība ir būtisks nosacījums ES reģionu ekonomiskai 
izaugsmei un sociālai stabilitātei;

2. uzskata, ka ES rūpniecības politika globalizācijas laikmetā būs sekmīga tikai tad, ja tajā 
tiks ņemta vērā pakāpe, kādā Kopienas politika ir pielāgota nākotnes uzdevumiem, ar 
kuriem Eiropas reģioni un to vietējās nozares saskaras pašlaik un saskarsies turpmākajos 
gados, ja attiecīgās Eiropas politikas jomas veicinās MVU efektivitātes un konkurētspējas 
pieaugumu, jo MVU ir galvenie Eiropas rūpniecības veidotāji; šajā sakarībā uzsver, ka 
sīkāk jāanalizē ekonomisko, demogrāfisko, klimata un ar enerģiju saistīto pārmaiņu 
ietekme, ņemot vērā to reģionālo dimensiju un iespējamās atšķirības starp reģioniem, ko 
šie uzdevumi radīs, tādējādi ietekmējot ES rūpniecības viendabīgu izaugsmi; uzsver 
reģionu kā dzinējspēka lomu, lai veicinātu rūpniecības pāreju uz ekoloģiskāku ražošanu 
un attīstību saistībā ar atjaunojamo enerģijas avotu izmantošanu;

3. atzīst trīskāršu problēmu, kas jārisina ES rūpniecības politikai:

i) Austrumeiropas un Centrāleiropas ekonomiku pāreja uz tirgus ekonomiku,

ii) nesenais ekonomikas kritums,

iii) rūpnieciskās ražošanas nodrošināšana nākotnē;

tāpēc uzskata, ka turpmākā rīcība jāvirza uz:

i) ES rūpniecības un uzņēmējdarbības vides liberalizāciju un uzlabošanu,

ii) nebūtiskas regulācijas atcelšanu un tādas iejaukšanās atcelšanu, kas apdraud ES 
rūpniecības pozīcijas, konkurējot globālajā tirgū,

iii) pētniecības, izstrādes un jauninājumu potenciāla izmantošanu;

4. norāda, ka lielāko daļu Eiropas rūpniecības tirgus veido mazie un vidējie uzņēmumi un ka 
vidējiem uzņēmumiem ir nozīmīga loma vietējās ekonomikas izaugsmē un tādas 
nodarbinātības radīšanā, kuru neapdraud pārvietošana; tāpēc ikvienā integrētā stratēģijā 
par Eiropas rūpniecības nākotni galvenā uzmanība jāpievērš uzlabotai pieejai attiecībā uz 
MVU kā līdzeklim ekonomiskās konkurētspējas un teritoriālās kohēzijas nodrošināšanā, 
tomēr pavisam neaizmirstot to globālo dalībnieku darbības nosacījumus, kuriem arī ir 
nozīmīga loma reģionos un Eiropas konkurētspējas celšanā starptautiskā mērogā; aicina 
turpināt Eiropas finansējuma saņemšanas procedūru vienkāršošanu un MVU padarīt par 
tiešajiem saņēmējiem;

5. uzsver, cik svarīgi ir pilnā apjomā īstenot Eiropas Mazās uzņēmējdarbības aktu, kas ir 
līdzeklis, lai samazinātu administratīvo slogu un veicinātu MVU nozīmi iekšējā tirgū; 
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atzinīgi vērtē pastāvīga MVU foruma izveidi, kas paredzēts jautājumiem par piekļuvi 
finansēšanas iespējām, un aicina veidot integrētu stratēģiju, lai MVU Eiropas Savienībā 
patiešām atvieglotu finansējuma saņemšanu;

6. uzsver, ka pasaules ekonomikas krīze ietekmē nodarbinātības līmeni visā Eiropā, tādējādi 
pasliktinot ES sociālekonomiskās perspektīvas un palielinot atšķirības starp reģioniem; 
šajā sakarībā uzsver, ka konkurētspējīga, daudzveidīga, godīga un ilgtspējīga rūpniecības 
nozare, kas balstās galvenokārt uz efektīviem un konkurētspējīgiem MVU, ir būtiska visas 
Eiropas strādājošo nākotnei; ierosina izmantot vecāko darbinieku pieredzi un kompetenci, 
lai nodrošinātu paaudžu maiņu;

7. norāda, ka ēnu ekonomikas un nedeklarētas darbības pieaugums krīzes laikā ir ietekmīgs 
konkurenci kropļojošs faktors; prasa dalībvalstu kompetentajām pārvaldes iestādēm veikt 
vajadzīgos pasākumus cīņā pret šo parādību;

8. aicina īstenot jaunu pieeju ilgtspējīgas rūpniecības politikai, kā tas atzīts stratēģijā „Eiropa 
2020”, un uzsver, ka Komisijai jāizstrādā integrēta rūpniecības stratēģija, sadarbojoties ar 
Eiropas Parlamentu un Padomi un regulāri apspriežoties ar pašu rūpniecības nozaru 
pārstāvjiem saskaņā ar noteikumiem labākas likumdošanas stratēģijā;

9. norāda, ka reģionālās un vietējās publiskās iestādes aktīvi palīdz atbalstīt rūpniecību, 
piešķirot dotācijas novatoriskiem uzņēmumiem un piedāvājot darbinieku apmācību un 
kvalifikācijas celšanu; norāda, ka šīm darbībām var piešķirt līdzfinansējumu no 
struktūrfondiem, un uzskata, ka to lomai rūpniecības politikā reģionālajā un vietējā līmenī 
jābūt vēl lielākai, lai palīdzētu sasniegt stratēģijas ES 2020 mērķus;

10. pauž bažas par struktūrfondu zemo izmantošanas līmeni no uzņēmumu puses novatorisku 
projektu finansēšanai; uzskata, ka pārvaldības iestādēm jācenšas labāk informēt 
uzņēmumus par darbības programmām un sniegt šiem uzņēmumiem visu nepieciešamo 
palīdzību projektu īstenošanā;

11. norāda, ka arvien plašāks konstruktīvs dialogs ar ieinteresētajām personām ir viens no 
svarīgākajiem veidiem, kā ieviest labu praksi Eiropas rūpniecības uzņēmumos un uzlabot 
paredzēto pasākumu kopīgu uzraudzību un vērtēšanu, pamatojoties uz reģionālu pieeju;

12. atzīst, ka pētniecība un jauninājumi ir nepieciešami visai nozarei, un uzskata, ka ES 
dažādie instrumenti kohēzijas, pētniecības un jauninājumu jomā ir jāievieš integrētā veidā, 
lai nodrošinātu to efektivitāti; uzsver nepieciešamību panākt sinerģiju starp šiem 
instrumentiem;

13. uzsver nepieciešamību atbalstīt inovatīvus MVU, izmantojot tādu politiku un darbības 
valstu un Eiropas līmenī, kas ir saskaņotas un atbilstoši pielāgotas rūpniecībā un 
ekonomikā iesaistīto personu attīstības prasībām, lai uzlabotu pētniecībā un inovācijās 
iegūto rezultātu pielietošanu praksē un attīstītu ES rūpniecības konkurētspējas potenciālu;

14. uzsver reģionālā līmeņa atbilstību tam, lai risinātu pētniecības un jauninājumu jautājumu 
tādu dalībnieku kā augstskolu, sabiedrisku pētniecības organizāciju, MVU un nozares 
pārstāvju tuvumā, veicinot partnerību zināšanu nodošanas jomā un labas prakses apmaiņu 
starp reģioniem; šajā sakarībā aicina Komisiju ieguldīt inovāciju kopās un tīklos, tostarp 
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mazos un vidēja lieluma kopās un tīklos, pilnībā iesaistot visas ieinteresētās personas, 
īstenojot ciešu sadarbību ar Eiropas Investīciju banku un rīkojoties saskaņā ar rūpniecības 
politikas pastāvīgo darba grupu;

15. tādēļ aicina rīkoties saskaņoti un izmantot un bagātināt reģionos jau pieejamo zinātnisko 
kompetenci un tehnoloģiskās prasmes, it īpaši pamattehnoloģiju jomā, un lielāku uzsvaru 
likt uz kopu politiku;

16. uzsver, ka reģionālās struktūras dod nozīmīgu ieguldījumu Eiropas rūpniecības 
stiprināšanā; tādēļ efektīvāk jāatbalsta novatoriskas kopas un tīkli, it īpaši 
pamattehnoloģiju jomā, lai saskaņotā veidā veicinātu zināšanu nodošanu, pētniecību, 
kompetences uzlabošanu un infrastruktūras attīstību;

17. norāda, ka pētniecības un izstrādes potenciāla pieaugošās atšķirības starp reģioniem ir 
problēma, kas jārisina ne tikai ar kohēzijas politikas palīdzību, bet arī attiecīgi veidojot 
pētniecības un jauninājumu politiku; šajā sakarībā papildus pētniecības finansēšanai aicina 
darbības programmu ietvaros finansējumu pārvietot, lai atbalstītu jauninājumus un 
uzlabotu pētniecības izmantošanu tirgus risinājumiem, kas kalpo sabiedrībai;

18. norāda, ka atbilstošu digitālo infrastruktūru un novatorisku tehnoloģiju ieviešana ir 
stratēģisks elements, lai palielinātu ES reģionu un rūpniecības nozaru konkurētspēju, ka 
IKT nozarei ir nozīmīga loma citu rūpniecības nozaru produktivitātes veicināšanā, ka 
moderna komunikāciju infrastruktūra ar augstu pārnešanas kapacitāti vispirms jāizveido 
mazākattīstītos reģionos un ka tas varētu radīt labvēlīgu vidi publiskiem un privātiem 
ieguldījumiem un, kas ir svarīgi, palīdzētu celt uzņēmēju digitālo prasmju līmeni;

19. uzsver, cik svarīgs ir līdzsvarotas un ilgtspējīgas resursu izmantošanas efektivitātes plāns 
kopā ar darbībām integrēta un liberalizēta ES enerģijas tirgus izveidei, kas būtu kā 
primārie rīki, lai virzītu ES rūpniecību uz konkurētspējīgu rūpniecības stratēģiju; norāda, 
ka ES tas jāuztver kā izaicinājums, kas mudina attīstīt inovāciju reģionālo politiku, kura 
balstītos uz katra reģiona objektīvo potenciālu, it īpaši ilgtspējīgas rūpniecības politikas 
jomā; uzsver, ka vides standartiem attiecībā uz izejvielām un palīgmateriāliem, kā arī 
attiecībā uz energoapgādes drošību un transportu vajadzētu stiprināt sociālo, ekonomikas 
un teritoriālo kohēziju, nevis palielināt nošķirtību starp centrāliem un perifēriem 
reģioniem, īpaši pievēršoties attālākajiem reģioniem un salām un to vajadzībām; tāpēc 
aicina šādos reģionos izstrādāt tādu rūpniecības politika, ar kuru varētu attīstīt nozares ar 
lielāku potenciālu, piemēram, tūrismu, atjaunojamos enerģijas avotus un pētniecību, kā arī 
inovācijas saistībā ar kuģniecību un lauksaimniecību;

20. uzsver to, ka uzņēmumu vide pasaulē nepārtraukti mainās, un tādēļ uzskata, ka ir 
vajadzīgas atbilstošas investīcijas, lai attīstītu un pielāgotu transporta, komunikāciju un 
enerģētikas nozares infrastruktūru un pakalpojumus un risinātu pašreizējos un nākotnes 
uzdevumus;

21. norāda, ka ES rūpniecības nozaru integrētā stratēģijā galvenā uzmanība jāpievērš 
uzdevumam novērst prasmju trūkumu; šajā sakarībā uzsver nepieciešamību īstenot 
saskaņotas iniciatīvas, lai uzlabotu informācijas izplatīšanu un STEM priekšmetu 
(zinātnes, tehnoloģijas, inženierzinātņu un matemātikas) mācīšanu visos līmeņos, 
vienlaikus veicinot saskaņotas un mērķtiecīgas augstākas papildu kvalifikācijas iegūšanu; 
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uzsver vajadzību pēc vispārējas pieejas, kuras mērķis ir uzlabot profesionālās prasmes 
atjaunojamo enerģijas avotu, tīra ražošanas procesa un transporta jomā; aicina dalībvalstis 
augstskolu programmās un citos augstākās izglītības kursos iekļaut programmas 
profesionālās kvalifikācijas iegūšanai uzņēmējdarbības jomā; uzsver, ka Eiropas Sociālais 
fonds ir jāpiemēro rūpniecības sektora mainīgajām vajadzībām;

22. uzsver, ka ilgtspējīgu un nozīmīgu attīstību rūpniecības nozarē dalībvalstis varēs labāk 
sasniegt tad, ja tirdzniecības politikā īstenos savstarpības principu; norāda, ka atšķirīgi 
tirdzniecības noteikumi un nosacījumi, kas īpaši ietekmē MVU, nedrīkstētu nelabvēlīgi 
ietekmēt reģionālās tīklu struktūras un konkurētspējīgas kopas;

23. uzsver rūpniecības attīstības reģionālās atšķirības un aicina arī tās pilnībā iekļaut jaunajā 
ilgtspējīgas rūpniecības politikā; turklāt aicina Komisiju pieņemt integrētu vairāklīmeņu 
pārvaldības pieeju un atkārtoti uzsver nepieciešamību ņemt vērā Eiropas reģionu 
atšķirīgos sociālos un ekonomiskos apstākļus, kā arī atšķirības attiecībā uz radošo un 
jauninājumu spēju un uzņēmējdarbības garu;

24. uzsver tūrisma nozares nozīmi ES, kas ir visbiežākais tūristu galamērķis visā pasaulē, un 
dažos reģionos tūrisms ir galvenā saimnieciskā darbība; atbalsta Eiropas Komisijas 
stratēģiju tūrisma nozares konkurences uzlabošanai, veicot pasākumus attiecībā uz 
Eiropas tēla kā tūrisma galamērķa kvalitāti, ilgtspēju un stiprināšanu;

25. uzsver, ka labi organizēta daudzlīmeņu pārvaldība ir būtiska efektīvai Eiropas rūpniecības 
politikai globalizācijas laikmetā.
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