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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. 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 
sritys pritaikytos ateities iššūkiams, su kuriais susiduria ir ateinančiais metais dar susidurs 
Europos regionai ir jų vietos pramonės įmonės; šiuo požiūriu pabrėžia, kad būtina toliau 
analizuoti regioninį demografijos, klimato ir energijos pokyčių aspektą atsižvelgiant į 
galimus regionų išsivystymo skirtumus, kuriuos lems minėtieji iššūkiai taip darydami 
poveikį nuosekliam ES įmonių augimui;

2. pažymi, kad didžiąją dalį mūsų pramonės rinkos sudaro mažos ir vidutinio dydžio įmonės 
(MVĮ); todėl rengiant integruotą Europos įmonių ateities strategiją ypatingas dėmesys 
pirmiausia turėtų būti skirtas pažangesniam požiūriui į MVĮ – esminiam teritorinės 
sanglaudos veiksniui;

3. pabrėžia, kad svarbu visapusiškai įgyvendinti Smulkiojo verslo aktą, kadangi tai priemonė 
administracinei naštai mažinti ir MVĮ vaidmeniui tarptautinėje rinkoje skatinti; palankiai 
vertina tai, kad įsteigtas nuolatinis MVĮ forumas galimybių gauti finansavimą klausimams 
spręsti ir ragina ES įgyvendinti integruotą MVĮ finansavimo strategiją;

4. pabrėžia, kad poveikį užimtumo lygiui visoje Europoje darantį pasaulinė ekonominė krizė 
lemia prastesnes ES socialines ir ekonomines perspektyvas ir didesnius regionų 
išsivystymo skirtumus; atsižvelgdamas į tai pažymi, kad visos Europos darbuotojų ateičiai 
itin svarbus teisingas ir tvarus pramonės sektorius;

5. ragina įgyvendinant tvarią pramonės politiką vadovautis nauju požiūriu, kaip buvo 
raginama ES 2020 m. strategijoje, ir pabrėžia, kad Komisija kartu su Europos Parlamentu 
ir Taryba turėtų parengti integruotą pramonės strategiją, kuri būtų grindžiama geresnio 
reglamentavimo strategijoje išdėstytomis nuostatomis;

6. pažymi, kad konstruktyvaus dialogo su suinteresuotosiomis dalimis stiprinimas yra 
esminis būdas gerai praktikai Europos įmonėse įgyvendinti ir bendrai planuojamų 
priemonių stebėsenai skatinti bei joms vertinti remiantis regioniniu požiūriu;

7. pripažįsta, kad moksliniai tyrimai ir naujovės bendrai aktualūs pačioms įvairiausioms 
pramonės šakoms, ir laikosi nuomonės, kad siekiant užtikrinti įmonių veiksmingumą 
turėtų būti įgyvendinamos įvairios ES sanglaudos, mokslinių tyrimų ir naujovių 
priemonės; pabrėžia būtinybę siekti šių priemonių sąveikos ir ragina padidinti šioms 
finansinėms priemonėms skirtą biudžetą;

8. pažymi, kad mokslinių tyrimų ir naujovių klausimas regionų lygmeniu veiksmingiausiai 
sprendžiamas dalyvaujant, pvz., universitetams, viešosioms mokslinių tyrimų 
organizacijoms ir įmonėms, skatinant bendradarbiavimą žinių perdavimo srityje ir 
regionams keičiantis geros praktikos pavyzdžiais; atsižvelgdamas į tai ragina Komisiją 
glaudžiai bendradarbiaujant su Europos investicijų banku ir pasitelkiant nuolatinę darbo 
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grupę pramonės politikos klausimais investuoti į naujovių telkinius ir tinklus;

9. pažymi, kad mokslinių tyrimų ir vystymosi potencialo požiūriais regionų išsivystymo 
skirtumų didėjimas yra problema, kuri turi būti sprendžiama ne tik vadovaujantis 
sanglaudos politikos siekiais, bet ir įgyvendinant mokslinių tyrimų bei naujovių politiką;

10. pabrėžia gerai subalansuotų tvarių išteklių veiksmingumo plano svarbą, kadangi tai 
priemonė skatinti ES įmones įgyvendinti konkurencingą pramonės strategiją: taip būtų 
skatinamas mūsų pramonės sektoriaus konkurencingumas kitų rinkų, pvz., JAV ir Kinijos, 
kurios yra užsibrėžusios ambicingų su ekologiška produkcija susijusių tikslų, atžvilgiu; 
pabrėžia, kad taikant aplinkos apsaugos standartus žaliavoms, pagalbinėms medžiagoms ir 
saugiam energijos tiekimui turėtų būti ne didinamas atstumas tarp centrinių ir atokiausių 
regionų, o skatinama teritorinė sanglauda, ypač atsižvelgiant į periferinius regionus ir jų 
reikmes;

11. pažymi, kad rengiant integruotą ES pramonės įmonių strategiją didžiausias dėmesys turėtų 
būti skirtas siekiui įveikti problemas, susijusias su įgūdžių trūkumais, kurie neigiamai 
veikia MVĮ ir pramonę; šiuo požiūriu pabrėžia, kad būtina koordinuoti iniciatyvas, skirtas 
mokslo, technologijų, inžinerijos ir matematikos dalykų dėstymui visais lygmenimis 
gerinti ir papildomoms suderintoms specialioms aukštesnėms kvalifikacijoms skatinti; 
ragina valstybes nares įtraukti į universitetų programas ir kitus aukštojo mokslo kursus su 
verslumu siejamą profesinį parengimą; pabrėžia būtinybę persvarstyti Europos socialinio 
fondo veiklą atsižvelgiant į įgūdžių reikalavimus, kurie buvo persvarstyti atsižvelgiant į 
pramonės sektoriaus reikmes;

12. pabrėžia, kad, jeigu valstybės narės vadovautųsi prekybos politikos abišališkumo principu, 
būtų geriau užtikrintas tvarus ir teisingas pramonės sektoriaus augimas; pažymi, kad 
skirtingos prekybos taisyklės ir nuostatos neturėtų daryti neigiamos įtakos regionų tinklų 
sistemoms ir konkurencingiems telkiniams;

13. atkreipia dėmesį į regioninius pramonės vystymosi skirtumus ir ragina įgyvendinant naują 
tvarią pramonės politiką visapusiškai į juos atsižvelgti; be to, ragina Komisiją vadovautis 
integruotu daugialygmeniu valdymo principu ir pakartoja būtinybę atsižvelgti į skirtingas 
socialines ir ekonomines trijų tipų (konvergencijos, pereinamojo laikotarpio ir 
konkurencingų) regionų aplinkybes, į kintamus kūrybinius ir inovacinius gebėjimus bei į 
verslumo dvasią.


