
DT\925427LT.doc PE504.194v01-00

LT Susivieniję įvairovėje LT

EUROPOS PARLAMENTAS 2009–2014

Regioninės plėtros komitetas

30.1.2013

DARBO DOKUMENTAS
dėl Europos Sąjungos pramoninių rajonų regioninės strategijos

Regioninės plėtros komitetas

Pranešėjas: Jens Geier



PE504.194v01-00 2/3 DT\925427LT.doc

LT

I. Politinė šio pranešimo svarba

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 173 straipsnyje teigiama, kad: „Sąjunga ir 
valstybės narės užtikrina, kad būtų sudarytos Sąjungos pramonės konkurencingumui 
reikalingos sąlygos.“ Europos Sąjungos pramonės sektorius visada skatino darbo vietų 
kūrimą, ekonomikos augimą ir inovacijas visuose Europos Sąjungos regionuose.

Europos Sąjungos užuomazgos atsirado 1952 m. sukūrus Europos anglių ir plieno bendriją 
(EAPB) ir nuo tada, dėl ilgalaikio glaudaus ES valstybių narių bendradarbiavimo remiant 
pramonės inovacijas, susiformavo Europos Sąjunga. Nors pastaruosius 50 metų ES pramonės 
sektorius mažėjo, Europos pramonė vis dar sukuria apie 16 proc. Europos Sąjungos BVP.

Vis dėlto dėl kelis dešimtmečius prie daugelio Europos Sąjungos regionų klestėjimo 
prisidėjusių daugelio tradicinių pramonės šakų, pvz., anglių, plieno, tekstilės arba mašinų, 
nuosmukio nemažai Europos Sąjungos regionų šiandien susiduria su panašiomis 
problemomis. Todėl daugelis Europos Sąjungos regionų priklauso nuo Europos Sąjungos 
finansinės paramos savo senų pramoninių rajonų pertvarkai.

II. Tyrimo klausimai

Šiame pranešime savo iniciatyva siekiama aptarti tris pagrindinius tyrimo klausimus, 
susijusius su regioninėmis strategijomis pramoniniuose rajonuose:

 Kuriuose (senuose) pramoniniuose regionuose regioninis finansavimas reikalingas 
labiausiai?

 Kokių yra sėkmingų regioninių strategijų struktūrinėms permainoms vykdyti?
 Koks vaidmuo tenka ES finansavimui?

III.  Pranešimo savo iniciatyva planas

Pranešimas savo iniciatyva bus padalytas į keturias dalis:

 A. Pramonės sektoriaus ir pramonės politikos aktualumas
 B. Ekonominių, socialinių ir ekologinių iššūkių analizė
 C. Europos viešasis finansavimas pagal struktūrinio ir sanglaudos fondų reglamentus;
 D. Padariniai Europos Sąjungos regionams

A. Pramonės sektoriaus ir pramonės politikos aktualumas

– Kodėl svarbu toliau plėtoti pramonės sektorių Europoje
– Pramonės sektoriaus svarba ekonomikos augimui
– Pramonės politikos svarba pramonės sektoriaus tobulinimui

B. Ekonominių, socialinių ir ekologinių iššūkių analizė
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– Ekonominio pagrindo atradimas iš naujo, siekiant įveikti ekonominius sunkumus
– Naujų socialinių įgūdžių poreikis, siekiant įveikti socialines problemas
– Ekologinės problemos, pvz., tarša, siekiant suvaldyti ekologines problemas
– Investavimo į senus pramoninius rajonus kliūtys, ypač finansinio pobūdžio

C. Europos viešasis finansavimas pagal struktūrinio ir sanglaudos fondų reglamentus

– Finansinių galimybių pagal struktūrinio ir sanglaudos fondų reglamentus analizė
– Pabrėžti poreikį, kad senų pramoninių rajonų pertvarkymas priklauso nuo valstybės 
investicijų
– Gerų praktinių pavyzdžių naudojant Europos viešąjį finansavimą pateikimas

D. Padariniai Europos Sąjungos regionams

– Ryšys su miestų aspektu, siekiant iš naujo atrasti miestą skirtingose srityse (technologijų, 
grupių, energijos, inovacijų)
– Pažangi specializacija, kaip galimas būdas pertvarkyti senus pramoninius rajonus
– Pritaikyti didmiesčių (Mančesterio, Eseno, Lilio, Bilbao) patirties su regioninėms ir 
vietinėmis strategijomis jų pramoniniams rajonams pavyzdžiai

IV.  Pranešime savo iniciatyva reiškiamas požiūris

Pranešėjas siūlo atkreipti dėmesį į senus pramoninius regionus, kurie patyrė ypač didelį 
poveikį dėl smarkaus tradicinių pramonės šakų nuosmukio pastaraisiais dešimtmečiais. 
Pranešėjas ne tik ketina išanalizuoti senų pramoninių rajonų poreikius skirtinguose Europos 
Sąjungos regionuose, bet ir siekia pristatyti skirtingų Europos Sąjungos regionų atvejų 
tyrimus, kad būtų galima pasimokyti iš gerų praktinių pavyzdžių, kuomet ES finansuojamais 
pramonės politikos būdais paskatintas vykstantis transformacijos procesas.

Aprašydamas ir analizuodamas ekonominius, socialinius ir ekologinius iššūkius Europos 
Sąjungoje, pranešėjas pristatys idėjas apie tai, kaip tuos iššūkius galima įveikti sprendžiant 
esamas problemas senuose pramoniniuose rajonuose sukuriant geros struktūros ir gerai 
parengtas regionines strategijas. Nors neabejotina, kad kiekvienas regionas turi savo specifiką 
ir nėra jokio pramoninių rajonų regioninės strategijos „plano“, pranešime savo iniciatyva 
siekiama išskirti bendrus visų senų pramoninių regionų bruožus. Taip pranešėjas stengiasi 
išsiaiškinti, ar nebūtų įmanoma jų problemų spręsti taikant panašius politikos būdus.

Be to, pranešėjas ketina išanalizuoti skirtingus politinių priemonių ir regioninės politikos 
siūlymus senų pramoninių rajonų sunkumams spręsti. Pranešime savo iniciatyva siekiama 
išsiaiškinti, kokį vaidmenį pateiktuose pavyzdžiuose atlieka Europos viešasis finansavimas ir 
kokį vaidmenį jis gali atlikti ateityje bandant pertvarkyti senus pramoninius regionus.

Galiausiai pranešėjas ketina tokių didmiesčių kaip Mančesteris, Esenas, Lilis ir Bilbao (visi su 
senu pramonės palikimu) pavyzdžiais pailiustruoti, kaip naudojant ES finansavimą galima 
vykdyti struktūrines permainas pramoniniuose rajonuose ir kokias išvadas galima padaryti iš 
šių pavyzdžių.


