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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. pabrėžia, kad, net jei pramonės sektorius ir stipriai nukentėjo dėl dabartinės ekonominės 
krizės padarinių, jis neabejotinai lieka vienu iš pagrindinių ES privalumų tarptautiniu 
lygmeniu ir pagrindinė varomoji jėga siekiant strategijos „Europa 2020“ tikslų, susijusių 
su augimu, užimtumu, inovacijomis, moksliniais tyrimais, vystymusi, tvarumu ir 
konkurencingumu; pažymi, kad dabar pramonės produkcija iš viso 10 proc. mažesnė nei 
iki krizės ir kad pramonės sektoriuje prarasta per 3 mln. darbo vietų; vis dėlto pažymi, jog 
esama pavojaus, kad didės darbuotojų, kurie turi būtent tvaraus vystymosi reikmes 
atitinkančių įgūdžių, trūkumas;

2. reiškia susirūpinimą dėl masinės deindustrializacijos, neigiamai veikiančios didelę dalį 
tradicinių Europos pramonės centrų; laikosi nuomonės, kad buvę industrializuoti regionai 
gali labai prisidėti prie reindustrializacijos; šiuo požiūriu pažymi, kad visuomenės 
dėmesys nukrypo nuo buvusių industrializuotų regionų ir kad atsižvelgiant į ypatingus 
sunkumus būtina numatyti pakankamai investavimo galimybių, susijusių su specifinėmis 
regioninio vystymosi strategijomis; šiame kontekste remia perkėlimo iniciatyvas, kuriomis 
siekiama grąžinti gamybą ir paslaugas iš trečiųjų šalių;

3. reiškia didelį susirūpinimą dėl finansų ir ekonomikos nuosmukio padarinių, mažėjančių 
investicijų ir didėjančios nelygybės ES, ypač jos regionuose, produktyvumo, 
konkurencingumo ir gerovės požiūriais; pažymi, kad gyvybiškai svarbu imtis tvirtų 
politikos priemonių ir numatyti pakankamus finansinius išteklius tausiai Europai skirtam 
pramonės atgimimui, kuris būtų pagrįstas, inter alia, kultūros ir kūrybos pramone ir 
naujomis technologijomis – nanotechnologijomis, biotechnologijomis ir mikroelektronika 
– paremti; pabrėžia, kad šito nepadarius smarkus pramoninės gamybos sumažėjimas labai 
neigiamai paveiks ne tik ES gamybos apimtį, bet ir socialinę ir teritorinę sanglaudą, taip 
pat kad pavojingai padidės technologinis atotrūkis tarp ES ir kitų lyderių aukštųjų 
technologijų srityje, t. y. Jungtinių Amerikos Valstijų ir BRIK šalių (Brazilijos, Rusijos, 
Indijos ir Kinijos);

4. pabrėžia, kad sanglaudos politika ateityje bus viena iš pagrindinių ES politikos sričių, 
kurioje užtikrinant pažangią specializaciją bus puoselėjamos pramoninės naujovės, 
siekiant reaguoti į iššūkius, susijusius su tvaria energetika, klimato kaita ir veiksmingu 
materialinių ir žmogiškųjų išteklių naudojimu; todėl laikosi nuomonės, kad ES ir jos 
regionų reindustrializacijai itin svarbi ateities sanglaudos politikos ir Europos struktūrinių 
ir investicinių fondų parama įgyvendinant išties šiuolaikišką pramonės politiką, kuri turi 
būti įtrauki, tausi, veiksminga energijos efektyvumo požiūriu ir labai konkurencinga; 
ragina siekti geresnio sanglaudos politikos ir strategijos „Horizontas 2020“ programų 
koordinavimo ir sąveikos siekiant kurti regioninius inovacijų inkubatorius ir užtikrinti 
maksimalias inovacijas regionų lygmeniu;

5. pabrėžia, jog planuojant kiekvienam regionui ir kiekvienam sektoriui skirtas regionų 
pramoninio vystymosi strategijas turi būti atsižvelgiama į regionų ypatumus ir į jų 
specifinius privalumus, kad būtų užtikrinta aukšto lygio Europos pramonės specializacija;
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6. pažymi, kad abiejose pasienio regionų pusėse dažnai susiduriama su tais pačiais pramonės 
iššūkiais – tai lemia šiems regionams bendri teritoriniai ypatumai; ragina Komisiją, 
valstybes nares, taip pat vietos ir regionų valdžios institucijas rengti tarpvalstybinio 
pramonės pertvarkymo strategijas, skirtas tarpvalstybinėms grupėms kurti, ir bendras 
mokymo ir užimtumo užtikrinimo strategijas atsižvelgiant į tarpvalstybinių regionų 
gyventojų skaičių;

7. pabrėžia, kad ES lygmeniu, taip pat nacionalinių reformų programų pagrindu būtina rengti 
aiškias pramonės konkurencingumo politikos strategijas vadovaujantis labiau 
koncentruotu teritoriniu ir strateginiu požiūriu, pagal kurį taip pat būtų apibrėžti 
prioritetai, susiję su prieigos prie finansų ir mikrokreditų priemonių palengvinimu, 
mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros rėmimu, švietimu, profesiniu lavinimu ir 
mokymusi visą gyvenimą, administraciniu supaprastinimu ir kompetencijos ugdymu, kad 
įmonės galėtų veikti kuo mažesnėmis sąnaudomis, aiškiais teisės aktais aplinkos srityje, 
mažesniu darbo jėgos apmokestinimu, didesniu lankstumu darbo rinkoje, ekologiškos 
infrastruktūros gerinimu, didesniu vietos ir regioninių valdžios institucijų, taip pat viešojo 
ir privačiojo sektorių suinteresuotųjų šalių dalyvavimu ir koordinavimu ir tvirta parama 
MVĮ, verslininkams ir socialinėms įmonėms; laikosi nuomonės, kad labiau koordinuotas 
skirtingo lygmens valdymo institucijų ir suinteresuotųjų šalių tarpusavio požiūris bus 
pasiektas į partnerystės susitarimus įtraukus siūlomus teritorinius paktus ir priemones, kad 
šie veikėjai būtų suburti ir kad jų veiksmai ir finansiniai ištekliai būtų sutelkti į strategijos 
„Europa 2020“ tikslus ir uždavinius ir būtų koordinuojami;

8. mano, kad Europos reindustrializaciją turi lydėti pastangos kurti darbo vietas jaunimui, o 
šiuo tikslu būtina užtikrinti, kad Bendrijos užimtumo strategijos būtų pritaikytos prie 
būsimų Europos pramonės poreikių, inicijuoti regionų ir nacionalines programas, kad būtų 
užtikrintas jaunimo aukštos kokybės technologinis ugdymas ir tarp jaunimo būtų 
puoselėjamas verslumas užtikrinant galimybę pasinaudoti Europos lėšomis ir verslo 
patarimais;

9. primena, kad regionų ekonomika itin svarbi norint užtikrinti pažangų, tvarų ir visa 
apimantį augimą, nes ji pasižymi ir reikiamomis žiniomis, ir gebėjimais sutelkti vietos 
suinteresuotąsias šalis atsižvelgiant į regioninę specifiką; pakartoja, kad nepaprastai 
svarbu jungti inovacijų ir tvarumo darbotvarkes regioniniu, nacionaliniu ir Europos 
lygmenimis kuriant tvirtas regionines ir nacionalines mokslinių tyrimų ir inovacijų 
strategijas pažangios specializacijos tikslais (angl. RIS3);

10. laikosi nuomonės, jog norint, kad Europos struktūriniai ir investiciniai fondai teiktų 
tikslingesnę paramą kaip dalį strateginio integruoto požiūrio, RIS3 strategijų 
įgyvendinimas turėtų būti palaikomas kaip finansavimo pagal būsimosios sanglaudos 
politikos mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir inovacijų tikslą ex ante sąlyga; 
pažymi, kad tokiomis RIS3 strategijomis, pagrįstomis regionų lyginamaisiais 
pranašumais, bus skatinamos priemonės produktyvumui didinti, dėl didelio sverto 
poveikio bus pritrauktas viešasis ir privatusis kapitalas ir regionams bus padedama telkti 
savo išteklius ties keliais esminiais prioritetais, kad turimos lėšos būtų panaudotos 
veiksmingiau;

11. pabrėžia, kad nacionalinės ir regioninės valdžios institucijos savo ilgalaikėse tvariose 
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vystymosi strategijose pagrindinį dėmesį turi skirti ekonomikos, socialinėms ir aplinkos 
apsaugos inovacijoms ir kad varomoji šių strategijų jėga turėtų būti stiprūs tinklai, žinių 
mainai ir valdymas, taip pat inovacijų ekosistemos, sudaromos itin specializuotų MVĮ ir 
įmonių; remia pramonės parkų augimą, pagrįstą nacionalinių ir vietos valdžios institucijų, 
ūkio subjektų ir mokslinių tyrimų ir plėtros organizacijų bendradarbiavimu;

12. pritaria Komisijai ir Tarybai, kad konkurencingumo nauda turėtų būti absoliutus ne tik 
vidaus rinkos, bet ir prekybos su trečiosiomis šalimis prioritetas; ragina valstybes nares ir 
Komisiją paremti įmones ir ypač MVĮ eksporto ir pramonės internacionalizavimo srityse; 
pabrėžia, kad būtini Europos standartai, kuriuos ES plačiai taikytų ir gintų pasaulinėje 
rinkoje, ypač kai tai susiję su atsakomybe aplinkos ir socialinėje srityse, ir kad svarbu juos 
parengti – taip, užuot Europos įmones baudus jų taikomomis inovacinėmis priemonėmis, 
šios priemonės pamažu taptų visuotiniu standartu, pirmiausia vadovaujantis abipusiškumo 
principu;

13. reiškia didžiulį susirūpinimą dėl neigiamo ekonomikos ir finansų krizės poveikio ES 
regionų pajėgumui finansuoti produktyvias investicijas siekiant pažangaus, tvaraus ir visa 
apimančio augimo, kadangi tai kelia didelį pavojų strategijos „Europa 2020“ tikslų 
siekiui;

14. ragina Komisiją pasiūlyti minimalų ekologinį ir socialinį mokestį iš trečiųjų šalių 
importuojamoms prekėms, kad būtų laikomasi Europos socialinių ir aplinkos standartų, 
kurių turi laikytis ES įmonės;

15. laikosi nuomonės, jog be dotacijų būtina, kad tvirtesnį vaidmenį užtikrinant ES pramonės 
konkurencingumą atliktų paskolos, rizikos kapitalas, garantijos ir kitokio tipo finansų 
inžinerijos priemonės; ragina tinkamai naudoti finansines priemones derinant įvairaus tipo 
tiesioginės ir netiesioginės finansinės paramos priemones, ypač prieinamas MVĮ ir 
socialinėms įmonėms, ir užtikrinant šių priemonių sąveiką, kad būtų siūloma labiau 
pritaikyta prieiga prie finansavimo; teigia, kad remiantis 2014–2020 m. teisės aktų dėl 
sanglaudos politikos rinkinyje išdėstytomis taisyklėmis būtina glaudžiau koordinuoti 
individualią ES politiką ir įvairius Europos reindustrializacijos finansavimo šaltinius;

16. mano, kad, atsižvelgiant į dabartinę finansų, ekonomikos ir socialinę krizę, itin svarbios 
viešos ir privačios investicijos, kaip dalis bendros tvaraus augimo strategijos; 
atsižvelgdamas į tai remia bendrąją valstybės pagalbos tvarkos reformą vadovaujantis 
labiau socialiai ir ekonomiškai pagrįstu požiūriu ir užtikrinant didesnį konkurencijos 
taisyklių lankstumą, kaip nustatyta SESV 101 ir 102 straipsniuose; pakartoja, kad svarbu 
labiau atsižvelgti į viešųjų išlaidų panaudojimo kokybę ir veiksmingumą.
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