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IEROSINĀJUMI

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

1. uzskata, ka ES rūpniecības politika globalizācijas laikmetā būs sekmīga tikai tad, ja tajā 
tiks ņemta vērā pakāpe, kādā Kopienas politikas jomas ir pielāgotas nākotnes 
uzdevumiem, ar kuriem Eiropas reģioni un to vietējās nozares saskaras pašlaik un 
saskarsies turpmākajos gados; šajā sakarībā uzsver, ka sīkāk jāanalizē 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; 

2. atzīmē, ka lielāko daļu Eiropas rūpniecības tirgus veido mazie un vidējie uzņēmumi, tāpēc 
ikvienā integrētā stratēģijā par Eiropas rūpniecības nākotni galveno uzmanību vajadzētu 
pievērst uzlabotai pieejai attiecībā uz MVU kā līdzeklim teritoriālās kohēzijas panākšanā;

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

4. uzsver, ka pasaules ekonomikas krīze ietekmē nodarbinātības līmeni visā Eiropā, tādējādi 
pasliktinot ES sociāli ekonomiskās perspektīvas un palielinot atšķirības starp reģioniem; 
šajā sakarībā uzsver, ka spēcīga un ilgtspējīga rūpniecības nozare ir būtiska visas Eiropas 
strādājošo nākotnei;

5. aicina īstenot jaunu pieeju ilgtspējīgas rūpniecības politikai, kā tas atzīts stratēģijā „Eiropa 
2020”, un uzsver, ka integrētu rūpniecības stratēģiju Komisijai jāizstrādā sadarbībā ar 
Eiropas Parlamentu un Padomi atbilstoši noteikumiem, kas paredzēti stratēģijā par labāku 
likumdošanas procesu;

6. atzīmē, ka arvien plašāks konstruktīvs dialogs ar ieinteresētajām personām ir svarīgākais 
veids, kā īstenot labu praksi Eiropas rūpniecībā un uzlabot paredzēto pasākumu kopīgu 
uzraudzību un novērtējumu, pamatojoties uz reģionālu pieeju;

7. 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 un aicina palielināt šo finanšu instrumentu budžetu;

8. atzīmē, ka pētniecību un jauninājumus visefektīvāk var veicināt reģionālā līmenī tādu 
dalībnieku kā augstskolu, sabiedrisku pētniecības organizāciju vai nozares pārstāvju 
tuvumā, veicinot partnerību zināšanu nodošanas jomā un labas prakses apmaiņu starp 
reģioniem; šajā sakarībā aicina Komisiju ieguldīt inovāciju kopās un tīklos, īstenojot ciešu 
sadarbību ar Eiropas Investīciju banku un rīkojoties saskaņā ar rūpniecības politikas 
pastāvīgo darba grupu;
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9. 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;

10. uzsver, cik svarīgs ir līdzsvarotas un ilgtspējīgas resursu izmantošanas efektivitātes plāns 
kā līdzeklis, lai virzītu ES rūpniecību uz konkurētspējīgu rūpniecības stratēģiju, tādējādi 
palielinot Eiropas rūpniecības nozares konkurētspēju salīdzinājumā ar citiem tirgiem, 
piemēram, ASV un Ķīnu, kuras ir izvirzījušas vērienīgus plānus attiecībā uz videi 
draudzīgiem produktiem; uzsver, ka vides standartiem attiecībā uz izejvielām un 
palīgmateriāliem, kā arī attiecībā uz energoapgādes drošību vajadzētu pastiprināt 
teritoriālo kohēziju, nevis palielināt nošķirtību starp centrālo un attālākajiem reģioniem, jo 
attālie reģioni un to vajadzības būtu īpaši jāņem vērā;

11. atzīmē, ka ES rūpniecības nozaru integrētā stratēģijā galvenā uzmanība būtu jāpievērš 
uzdevumam novērst prasmju trūkumu, kas skar MVU un nozares; šajā sakarībā uzsver 
nepieciešamību īstenot saskaņotas iniciatīvas, lai uzlabotu STEM priekšmetu (zinātnes, 
tehnoloģijas, inženierzinātņu un matemātikas) mācīšanu visos līmeņos, vienlaikus veicinot 
saskaņotas un mērķtiecīgas augstākas papildu kvalifikācijas iegūšanu; aicina dalībvalstis 
augstskolu programmās un citos augstākās izglītības kursos iekļaut programmas 
profesionālās kvalifikācijas iegūšanai uzņēmējdarbības jomā; uzsver nepieciešamību 
pārskatīt Eiropas Sociālā fonda darbību atbilstoši rūpniecības nozaru izvirzītajām 
jaunajām prasībām attiecībā uz prasmēm;

12. uzsver, ka ilgtspējīgu un spēcīgu izaugsmi rūpniecības nozarē dalībvalstis varēs labāk 
sasniegt tad, ja tirdzniecības politikā īstenos savstarpības principu; atzīmē, ka atšķirīgi 
tirdzniecības noteikumi un nosacījumi nedrīkstētu nelabvēlīgi ietekmēt reģionālās tīklu 
struktūras un konkurētspējas kopas;

13. 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 reģionu dažādo sociālo 
un ekonomisko apstākļu trīs veidus (konverģenci, pāreju un konkurētspēju), kā arī 
atšķirības attiecībā uz radošo un jauninājumu spēju un uzņēmējdarbības garu.


