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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. teigia, kad pramonės sektorius išlieka pagrindinė augimo, naujovių ir tvarumo paskata, ir 
pabrėžia, kad šis pramonės sektorius smarkiai nukentėjo nuo besitęsiančios ekonomikos 
krizės padarinių; nurodo, kad bendra produkcija 10 proc. mažesnė nei prieš krizę ir kad 
pramonės sektoriuje prarasta daugiau kaip 3 mln. darbo vietų;

2. yra itin susirūpinęs dėl finansų ir ekonomikos nuosmukio padarinių ir didėjančios 
nelygybės ES, ypač tarp jos regionų, našumo, konkurencingumo ir gerovės požiūriu;
nurodo, kad be griežtų politinių priemonių ir adekvačių finansinių išteklių paskirstymo, 
kuriais būtų remiama nauja pramonės „revoliucija“ ES, didelis sumažėjimas turės 
neigiamą poveikį ne tik ES gamyboms apimčiai, bet ir socialinei ir teritorinei sanglaudai;

3. pabrėžia, kad sanglaudos politika ateityje bus viena pagrindinių ES politikos sričių, kuria 
bus skatinamos pramonės naujovės, kad būtų teikiamas atsakas į su tvaria energetika, 
klimato kaita ir efektyviu išteklių naudojimu susijusius klausimus; todėl mano, kad 
ateities sanglaudos politikos ir Europos struktūrinių ir investicijų fondų parama vykdant 
visiškai modernią pramonės politiką yra labai svarbi ES ir jos regionų reindustrializacijai;

4. pabrėžia, kad nacionalinėse reformų programose reikia išdėstyti pramonės 
konkurencingumo politikos strategijas, vadovaujantis labiau koncentruotu požiūriu, 
apimančiu prioritetus, susijusius su: sąlygų pasinaudoti finansavimu sudarymu; parama 
moksliniams tyrimams ir technologinei plėtrai bei švietimui; administravimo 
supaprastinimu; darbo jėgos apmokestinimo mažinimu; infrastruktūros gerinimu;
aktyvesniu visų suinteresuotųjų šalių dalyvavimu tiek regionų, tiek vietos lygmeniu ir 
didele parama MVĮ ir verslininkams; mano, kad labiau koordinuotas skirtingų lygmenų 
vyriausybių ir suinteresuotųjų šalių požiūris bus pasiektas į partnerystės susitarimus 
įtraukiant siūlomus teritorinius paktus;

5. mano, kad tam, jog Europos struktūriniai ir investicijų fondai teiktų tikslingesnę paramą 
kaip strateginio, integruoto požiūrio dalį, RIS3 strategijų įgyvendinimas turėtų būti 
vykdomas kaip išankstinė būsimos sanglaudos politikos mokslinių tyrimų, technologinės 
plėtros ir inovacijų tinklo finansavimo sąlyga; nurodo, kad šiomis RIS3 strategijomis, 
remiantis regionų lyginamaisiais pranašumais, bus skatinamos našumo didinimo 
priemonės, dėl didelio poveikio bus pritraukiamas viešasis ir privatusis kapitalas ir bus 
padedama regionams sutelkti savo išteklius keliems pagrindiniams prioritetams, kad 
turimos lėšos būtų veiksmingiau panaudotos;

6. pritaria Komisijai ir Tarybai, kad konkurencingumo nauda turėtų būti besąlyginis ne tik 
vidaus rinkos, bet ir prekybos su trečiosiomis šalimis prioritetas; pabrėžia plačiu mastu 
taikomų ir pasaulio rinkoje ES ginamų Europos standartų sudarymo poreikį ir svarbą, kad 
Europos įmonių įgyvendintos naujovių priemonės jiems nepakenktų ir jie laipsniškai taptų 
pasauliniu standartu;

7. mano, kad be dotacijų reikia, kad paskolos, rizikos kapitalas, garantijos ir kitų formų 
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finansų inžinerija atliktų svarbesnį vaidmenį; ragina tinkamai naudoti finansines 
priemones suderinant įvairias tiek tiesioginės, tiek netiesioginės finansinės paramos 
priemones, ypač MVĮ teikiamas priemones, kad būtų užtikrintas labiau pritaikytas finansų 
prieinamumas;

8. mano, kad atsižvelgiant į dabartinę finansų, ekonomikos ir socialinę krizę, viešosioms ir 
privačiosioms investicijoms, kaip bendros augimo skatinimo strategijos daliai, tenka itin 
svarbus vaidmuo; šiuo atžvilgiu pritaria bendrai valstybės pagalbos režimo reformai 
taikant labiau socialiniu ir ekonominiu atžvilgiu pagrįstą požiūrį.


