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IEROSINĀJUMI

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

1. uzsver, ka, lai gan rūpniecības nozare ir stipri cietusi no pašreizējās ekonomikas krīzes 
sekām, tā joprojām neapšaubāmi ir viens no galvenajiem ES resursiem starptautiskajā 
līmenī un nozīmīgs dzinējspēks, lai sasniegtu stratēģijas „Eiropa 2020” mērķus 
izaugsmes, nodarbinātības, inovāciju, pētniecības, attīstības, ilgtspējas un konkurētspējas 
jomā; norāda, ka kopējais rūpnieciskās ražošanas līmenis patlaban ir par 10 % zemāks
nekā pirms krīzes un ražošanas jomā ir zaudēti vairāk nekā 3 miljoni darbavietu; tomēr 
norāda uz to, ka pastāv arī risks, ka varētu arvien vairāk pietrūkt darba ņēmēju, kas ir 
kvalificēti atbilstoši ilgtspējīgas attīstības vajadzībām;

2. pauž bažas par vērienīgu rūpniecības jaudu sarukšanu, kas ietekmē daudzus Eiropas 
tradicionālos rūpniecības centrus; uzskata, ka vecie rūpnieciski attīstītie reģioni var sniegt 
būtisku ieguldījumu rūpniecības stiprināšanā; šajā saistībā norāda, ka sabiedrība vairs 
neinteresējas par vecajiem rūpnieciski attīstītajiem reģioniem, un, ņemot vērā attiecīgās 
grūtības, ir jāparedz pietiekamas ieguldījumu iespējas konkrētās reģionālās attīstības 
stratēģijās; šajā sakarībā atbalsta pārvietošanas iniciatīvas, kuru mērķis ir atsākt to preču 
ražošanu un to pakalpojumu sniegšanu, kas tika pārcelti uz trešām valstīm;

3. pauž nopietnas bažas par finanšu un ekonomikas lejupslīdes sekām, ieguldījumu 
samazinājumu un pieaugošo nevienlīdzību ES, jo īpaši tās reģionu starpā attiecībā uz 
produktivitāti, konkurētspēju un labklājību; norāda, ka ir īpaši svarīgi īstenot spēcīgus 
politikas pasākumus un piešķirt atbilstošus finanšu resursus, kas sekmētu rūpniecības 
atdzimšanu ilgtspējīgai Eiropai, tostarp pamatojoties uz kultūras un radošajām rūpniecības 
nozarēm un izmantojot jaunās tehnoloģijas, piemēram, nanotehnoloģijas, biotehnoloģijas 
un mikroelektroniku; uzskata, ka pretējā gadījumā straujais rūpnieciskās ražošanas 
apjomu sarukums īpaši negatīvi ietekmēs ne tikai ES rūpnieciskās jaudas, bet arī sociālo 
un teritoriālo kohēziju, un ka atšķirības tehnoloģiju attīstības ziņā ES un citos augsto 
tehnoloģiju centros, piemēram, Amerikas Savienotās Valstīs un BRIC valstīs, bīstami 
palielināsies;

4. uzsver, ka turpmāk kohēzijas politika būs viena no ES galvenajām politikām, kas veicinās 
rūpniecisko inovāciju atbilstoši pārdomātai specializācijai, lai risinātu ilgtspējīgas 
enerģijas, klimata pārmaiņu, kā arī materiālo un cilvēku resursu efektīvas izmantošanas 
problēmas; tādēļ uzskata, ka turpmākās kohēzijas politikas un Eiropas strukturālo un 
investīciju fondu atbalsts ir nozīmīgs ES un tās reģionu rūpniecības atjaunošanā ar patiesi 
mūsdienīgas rūpniecības politikas palīdzību, un šai politikai jābūt iekļaujošai, ilgtspējīgai, 
energoefektīvai un ļoti konkurētspējīgai; aicina uzlabot kohēzijas politikas un programmas 
„Apvārsnis 2020” darbību koordinēšanu un savstarpējās sinerģijas, lai izveidotu 
reģionālus inovācijas inkubatorus un maksimāli palielinātu inovācijas reģionālā līmenī;

5. uzsver, ka reģionu īpatnības un stiprās puses ir jāņem vērā, plānojot katra reģiona un 
katras nozares reģionālās rūpniecības attīstības stratēģijas, lai nodrošinātu augstu 
specializācijas līmeni Eiropas rūpniecībā;
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6. norāda, ka pierobežas teritorijās rūpniecību skarošās problēmas bieži vien ir vienādas 
robežas abās pusēs, jo tām ir kopīgas teritoriālās īpatnības; aicina Komisiju, dalībvalstis 
un vietējās un reģionālās iestādes izstrādāt pārrobežu rūpniecības pārveides stratēģijas, lai 
izveidotu pārrobežu kopas, un kopējas stratēģijas apmācību un nodarbinātības jomā 
atbilstoši pārrobežu centru iedzīvotāju skaitam;

7. uzsver nepieciešamību ES līmenī un valstu reformu programmās izveidot skaidras 
rūpniecības konkurētspējas politikas stratēģijas, izmantojot mērķtiecīgāku teritoriālu un 
stratēģisku pieeju, kas ietver prioritāšu noteikšanu saistībā ar finansējuma un mikrokredītu 
instrumentu pieejamības uzlabošanu, atbalstu pētniecībai un izstrādei, kā arī izglītībai, 
profesionālajai apmācībai un mūžiglītībai, administratīvo vienkāršošanu un spēju
palielināšanu, kas ļautu uzņēmumiem darboties ar iespējami zemākām izmaksām, 
skaidriem noteikumiem vides jomā, darbaspēkam piemērojamo nodokļu samazināšanu, 
videi nekaitīgas infrastruktūras uzlabošanu, vietējo un reģionālo iestāžu, kā arī visu 
ieinteresēto personu, gan publisko, gan privāto, lielāku iesaistīšanu un īpašu atbalstu 
MVU, uzņēmējiem un sociālajai uzņēmējdarbībai; uzskata, ka dažādu valdības līmeņu un 
ieinteresēto personu starpā tiks panākta saskaņotāka pieeja, partnerattiecību nolīgumos 
iekļaujot ierosinātos teritoriālos līgumus un instrumentus, lai apvienotu visus šos 
dalībniekus ar nolūku koncentrēt un saskaņot viņu darbības un finanšu līdzekļus 
stratēģijas „Eiropa 2020” mērķu sasniegšanai;

8. uzskata, ka papildus Eiropas rūpniecības atjaunošanai ir jāsekmē jauniešu nodarbinātība, 
un tāpēc Kopienas nodarbinātības stratēģijas ir jāpielāgo Eiropas rūpniecības turpmākām 
vajadzībām, jāīsteno reģionāla un valsts līmeņa programmas, lai jauniešiem nodrošinātu 
kvalitatīvu tehnisko izglītību, un jāsekmē jauniešu uzņēmējdarbība, nodrošinot piekļuvi 
Eiropas finansējumam un uzņēmējdarbības konsultācijām;

9. atgādina, ka reģionālā ekonomika ir pamatā pārdomātai, ilgtspējīgai un iekļaujošai 
izaugsmei, jo tajā ir vajadzīgās zināšanas, un tā var arī mobilizēt vietējās ieinteresētās 
personas, ņemot vērā reģionālās īpatnības; atgādina, cik svarīgi ir saskaņot inovācijas un 
ilgtspējas programmas reģionālā, valsts un Eiropas līmenī, veidojot spēcīgas reģionālās un
valsts pētniecības un inovāciju stratēģijas pārdomātai specializācijai (RIS3);

10. pauž viedokli — lai Eiropas strukturālie un investīciju fondi sniegtu mērķtiecīgāku 
atbalstu, kas būtu daļa no stratēģiskas vienotas pieejas, RIS3 stratēģiju izstrāde būtu 
jāsaglabā kā ex ante nosacījums finansēšanai saskaņā ar pētniecības, attīstības un 
inovāciju mērķi turpmākajā kohēzijas politikā; norāda, ka šādas RIS3 stratēģijas, kas 
balstītas uz reģionu salīdzinošajām priekšrocībām, sekmēs ražīgumu veicinošus 
pasākumus, piesaistīs — pateicoties iedarbīgam sviras efektam — valsts un privātos 
ieguldījumus, palīdzēs reģioniem koncentrēt savus resursus uz dažām galvenajām 
prioritātēm, lai efektīvāk izmantotu pieejamos līdzekļus;

11. uzsver, ka valsts un reģionālām iestādēm ir jānosaka ekonomikas, sociālā un vides 
inovācija par savu attīstības stratēģiju pamatelementu, kura pamatā ir spēcīgi tīkli, 
zināšanu apmaiņa un pārvaldība un inovācijas ekosistēmās, kurās ir specializētu MVU un 
nozaru kopas; atbalsta rūpniecisko parku attīstību, sekmējot sadarbību starp valsts un 
vietējām iestādēm, uzņēmējiem un pētniecības un izstrādes organizācijām;

12. piekrīt Komisijai un Padomei, ka konkurētspējas ieguvumiem iekšējā tirgū un tirdzniecībā 
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ar trešām valstīm jābūt absolūtai prioritātei; aicina dalībvalstis un Komisiju atbalstīt 
rūpniecības nozares, un jo īpaši MVU, attiecībā uz eksportu un darbību starptautiskā 
līmenī; uzsver, ka ir jāizstrādā Eiropas standarti, ko ES plaši piemēro un aizstāv pasaules 
tirgū, jo īpaši attiecībā uz atbildību par vidi un sabiedrību, lai Eiropas uzņēmumu īstenotie 
inovatīvie pasākumi nekaitētu pašiem uzņēmumiem, bet, tieši pretēji, pamazām kļūtu par 
pasaules standartiem, ņemot vērā savstarpīguma principu;

13. pauž nopietnas bažas par ekonomikas un finanšu krīzes nelabvēlīgo ietekmi uz ES reģionu 
spēju finansēt ienesīgus ieguldījumus pārdomātai, ilgtspējīgai un iekļaujošai izaugsmei, 
tādējādi apdraudot stratēģijas „Eiropa 2020” mērķu sasniegšanu;

14. aicina Komisiju ierosināt minimālo ekoloģisko un sociālo nodokli, kas jāpiemēro 
ievedumiem no trešām valstīm, lai tie atbilstu Eiropas sociālajiem un vides standartiem, 
kādi jāievēro ES rūpniecības nozarēm;

15. uzskata, ka līdz ar dotācijām ir nepieciešami arī aizdevumi, riska kapitāls, garantijas un 
citi finanšu inženierijas instrumentu veidi, lai būtiski uzlabotu ES rūpniecības nozaru 
konkurētspēju; aicina pareizi izmantot finanšu instrumentus, apvienojot dažādu veidu 
finansiālo atbalstu, gan tiešu, gan netiešu, jo īpaši to, kas pieejams MVU un sociālajai 
uzņēmējdarbībai, un to savstarpējo sinerģiju, lai piedāvātu atbilstošāku piekļuvi 
finansējumam; uzskata, ka atsevišķām ES politikas jomām un dažādiem finansējumu 
avotiem Eiropas rūpniecības atjaunošanai ir jābūt labāk koordinētiem, ņemot vērā 
kohēzijas politikas tiesību aktu kopuma laikposmam no 2014. līdz 2020. gadam 
noteikumus; 

16. uzskata, ka, ņemot vērā pašreizējo finanšu, ekonomikas un sociālo krīzi, valsts un privātie 
ieguldījumi ir svarīga vispārējās ilgtspējīgas attīstības stratēģijas sastāvdaļa; šajā saistībā
atzinīgi vērtē valsts atbalsta sistēmas vispārējo reformu, piemērojot sociāli un ekonomiski 
labāk pamatotu pieeju un elastīgākus konkurences noteikumus, kas paredzēti LESD 101. 
un 102. pantā, atgādina, cik svarīgi ir vairāk ņemt vērā publiskā finansējuma kvalitāti un 
efektivitāti.
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