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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl Europos Sąjungos pramoninių rajonų regioninių strategijų
(2012/2100(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į SESV 162 straipsnį, kuriame nurodyti Europos socialinio fondo tikslai ir, 
inter alia, nurodomas tikslas sudaryti geresnes sąlygas prisitaikyti prie pramonės 
permainų ir gamybos sistemų pokyčių,

– atsižvelgdamas į SESV 174 ir kitus straipsnius, kuriuose nurodomas ekonominės, 
socialinės ir teritorinės sanglaudos tikslas ir nustatomos struktūrinės finansinės šio tikslo 
įgyvendinimo priemonės,

– atsižvelgdamas į SESV 176 straipsnį, kuriame nurodyti Europos regioninės plėtros fondo 
tikslai ir, inter alia, nurodomas tikslas prisidėti prie atsiliekančių regionų plėtros ir 
struktūrinio prisitaikymo, taip pat prie nuosmukį patiriančių pramoninių regionų 
pertvarkos,

– atsižvelgdamas į SESV 173 straipsnį (XVII antraštinė dalis), kuriuo apibrėžiama ES 
pramonės politika ir, inter alia, nurodomas tikslas prisidėti prie Sąjungos pramonės 
konkurencingumo,

– atsižvelgdamas į 2011 m. rugsėjo 9 d. Komisijos pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos 
socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir 
Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui, kurių veiklos gairės pateiktos Bendroje 
strateginėje programoje, bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos 
socialiniam fondui ir Sanglaudos fondui taikytinos bendrosios nuostatos, ir panaikinamas 
Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006 (COM(2012) 0496),

– atsižvelgdamas į 2010 m. gegužės 20 d. savo rezoliuciją dėl moksliniams tyrimams ir 
inovacijoms skirtų lėšų panaudojimo miestuose, regionuose, valstybėse narėse ir Europos 
Sąjungoje pagal Reglamentą (EB) Nr. 1080/2006 dėl Europos regioninės plėtros fondo ir 
Septintąją bendrąją mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros programą1,

– atsižvelgdamas į 2010 m. gegužės 20 d. savo rezoliuciją dėl sanglaudos politikos indėlio 
siekiant Lisabonos ir 2020 m. ES strategijos tikslų2,

– atsižvelgdamas į 2010 m. birželio 15 d. savo rezoliuciją dėl Bendrijos inovacijų politikos 
besikeičiančiame pasaulyje3,

– atsižvelgdamas į 2010 m. birželio 16 d. savo rezoliuciją dėl strategijos „2020 m. Europa“4,

                                               
1 Priimti tekstai, P7_TA(2010)0189.
2 Priimti tekstai, P7_TA(2010)0191.
3 Priimti tekstai, P7_TA(2010)0209.
4 Priimti tekstai, P7_TA(2010)0053.
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– atsižvelgdamas į 2010 m. spalio 7 d. savo rezoliuciją dėl ES sanglaudos ir regionų 
politikos po 2013 m.1,

– atsižvelgdamas į 2011 m. kovo 9 d. savo rezoliuciją dėl globalizacijos erai pritaikytos 
pramonės politikos2,

– atsižvelgdamas 2010 m. gruodžio 10 d. Briuselyje vykusio Tarybos susitikimo (3057-asis 
Konkurencingumo (vidaus rinka, pramonė, moksliniai tyrimai ir kosmosas) tarybos 
susitikimas) išvadas dėl globalizacijos eros pramonės politikos,

– atsižvelgdamas į 2009 m. birželio 25 d. Komisijos šeštąją ekonominės ir socialinės 
sanglaudos pažangos ataskaitą „Kūrybiški ir novatoriški regionai“ (COM(2009) 0295),

– atsižvelgdamas į 2009 m. liepos 30 d. Komisijos tarnybų darbinį dokumentą „Europos 
pramonės besikeičiančiame pasaulyje. 2009 m. atnaujinta sektoriaus apžvalga“ 
(SEC(2009) 1111),

– atsižvelgdamas į 2009 m. rugsėjo 23 d. Komisijos komunikatą „Pasirenkime ateičiai. 
Bendrosios didelio poveikio technologijų strategijos plėtotė ES“ (COM(2009) 0512),

– atsižvelgdamas į 2010 m. kovo 3 d. Komisijos komunikatą „2020 m. Europa. Pažangaus, 
tvaraus ir integracinio augimo strategija“ (COM(2010) 2020),

– atsižvelgdamas į 2010 m. spalio 6 d. Komisijos komunikatą „Strategijos „Europa 2020“ 
pavyzdinė iniciatyva „Inovacijų sąjunga“ (COM(2010) 0546),

– atsižvelgdamas į 2010 m. spalio 28 d. Komisijos komunikatą „Integruota globalizacijos 
eros pramonės politika. Didžiausias dėmesys – konkurencingumui ir tvarumui“ 
(COM(2010) 0614),

– atsižvelgdamas į 2010 m. lapkričio 9 d. Komisijos komunikatą „Penktosios ekonominės, 
socialinės ir teritorinės sanglaudos ataskaitos išvados. Sanglaudos politikos ateitis“ 
(COM(2010) 0642),

– atsižvelgdamas į 2011 m. spalio 14 d. Komisijos komunikatą „Pramonės politika. 
Konkurencingumo gerinimas“ (COM(2011) 0642) ir 2011 m. leidinį „Valstybių narių 
konkurencingumas ir politika“,

– atsižvelgdamas į 2012 m. kovo 14 d. Komisijos tarnybų darbinį dokumentą tema „2014–
2020 m. bendros strategijos programos elementai. Europos regioninės plėtros fondas, 
Europos socialinis fondas, Sanglaudos fondas, Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai ir 
Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondas“ (SWD(2012) 0061),

– atsižvelgdamas į 2012 m. balandžio 24 d. Komisijos tarnybų darbinį dokumentą 
„Partnerystės principas įgyvendinant Bendros strateginės programos fondų paramą. 
Europos partnerystės elgesio kodekso elementai“ (SWD(2012) 106),

                                               
1 Priimti tekstai, P7_TA(2010)0356.
2 Priimti tekstai, P7_TA(2011)0093.
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– atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 10 d. Komisijos komunikatą „Stipresnė Europos pramonė 
ekonomikos augimui ir atsigavimui skatinti. Komunikato dėl pramonės politikos 
atnaujinimas“ (COM(2012) 0582),

– atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 10 d. Komisijos tarnybų darbinį dokumentą dėl Europos 
konkurencingumo ataskaitos (SWD(2012) 0299),

– atsižvelgdamas į Komisijos tarnybų darbinį dokumentą „Pramonės veiklos rezultatų 
suvestinė ir valstybių narių konkurencingumas bei politika“ (SWD(2012) 0298),

– atsižvelgdamas į 2010 m. gegužės 26 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų 
komiteto (EESRK) nuomonę dėl būtinybės kompleksiškai vykdyti miestų regeneraciją1,

– atsižvelgdamas į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę dėl 
Komisijos komunikato dėl integruotos globalizacijos eros pramonės politikos. Didžiausias 
dėmesys – konkurencingumui ir tvarumui (CCMI/083 - CESE 808/2011),

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 48 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Regioninės plėtros komiteto pranešimą ir Aplinkos, visuomenės 
sveikatos ir maisto saugos komiteto nuomonę (A7-0000/2013),

A. kadangi sąvoka „pramonė“ nėra aiškiai apibrėžta ir gali apimti įvairius sektorius, pvz., 
apdirbamosios pramonės, visos gamybos, energijos gamybos, kalnakasybos ir visų rūšių 
paslaugų sektorius;

B. kadangi pramonės sektoriaus vaidmuo Europos Sąjungoje (ES) yra svarbus ir šiame 
sektoriuje sukuriama apie 16 proc. ES bendrojo vidaus produkto (BVP); kadangi, 
remiantis Komisijos skaičiavimais, pramonės sektoriuje sukūrus 100 darbo vietų, kituose 
ekonomikos sektoriuose galima sukurti apie 60–200 naujų darbo vietų;

C. kadangi sanglaudos ir pramonės politika yra ypač svarbi siekiant strategijos 
„Europa 2020“ plataus masto tikslų, visų pirma siekiant užtikrinti perėjimą prie tvarios, 
konkurencingos, anglies dioksido kiekio mažinimu, efektyvaus energijos vartojimu ir 
žiniomis pagrįstos ir konkurencingos Europos Sąjungos ekonomikos, kurioje užtikrinamas 
aukštas ekonomikos augimo ir užimtumo lygis;

D. kadangi daugelyje senų pramoninių regionų Europoje susiduriama su panašiomis 
problemomis, kai ilgą laikotarpį ekonomika augo, o per pastaruosius metus ekonomika 
smarkiai smuko;

E. kadangi pastebima tendencija pramonės politikoje dėmesį skirti konkretiems kasdieniams 
pramonės sunkumams, tačiau dažnai pamirštama, kad ji turi didelį poveikį regionams;

F. kadangi tyrimai atskleidė, kad restruktūrizuojant senus pramoninius regionus reikia 
laikytis plataus požiūrio, o administracinės kliūtys gali sutrukdyti siekti šių tikslų;

G. kadangi valstybės narės, regionai ir mietai Europos Sąjungoje turi finansinių suvaržymų; 
                                               
1 OL C 21, 2011 1 21, p. 1.
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kadangi ypač dažnai senų pramoninių rajonų sąlygos yra ne tokios palankios, kad 
pritrauktų pakankamą kiekį pertvarkai reikalingų lėšų; kadangi pertvarkymui ir 
restruktūrizavimui būtina skirti ES finansavimą siekiant remti regionų politikos 
strategijas;

H. kadangi reikia naujų inovatyvių integruotų strategijų, kurioms rengti taip pat sudaromos 
palankesnės galimybės pasitelkiant tinkamas teisėkūros politikos sistemas ir pažangiosios 
specializacijos strategijas, siekiant padėti regionams ir miestams išnaudoti inovacijų 
galimybes ir pritaikyti turimą pramonę prie naujų pramonės šakų, paslaugų ir pasaulinės 
rinkos;

1. atkreipia dėmesį į tai, kad struktūrinių fondų, investicinių fondų ir nacionalinės, 
regioninės ir savivaldos ekonominės plėtros politikos priemonėmis galima padėti 
pertvarkyti senus pramoninius rajonus; tačiau apgailestauja, kad šios galimybės ne visada 
padeda spręsti faktiškus regionams būdingus sunkumus;

2. pabrėžia, kad reikia papildomų pagalbos priemonių, skirtų padėti seniems pramoniniams 
regionams, kad jie sėkmingai rastų naujų vystymosi būdų;

3. ragina laikytis labiau integruoto ir sistematiškesnio požiūrio į pramonės atsinaujinimą ir 
regionų vystymąsi, taip pat ragina nuosekliau derinti skirtingas politikos sritis ES, 
nacionaliniu ir regionų lygmenimis;

4. pabrėžia, kad tokio su regionų vystymusi susieto pramonės atsinaujinimo sėkmė priklauso 
nuo veiksmingos politikos tokiose srityse, kaip sanglaudos politika, ekonomikos 
valdymas, konkurencingumas, moksliniai tyrimai ir inovacijos, energetika, skaitmeninė 
darbotvarkė, naujos kvalifikacijos ir užimtumas, ir t. t.;

5. mano, kad didžiausi sunkumai seniems pramoniniams regionams kyla:

 fiziškai atkuriant teritoriją;

 atnaujinant būstus ir socialinę infrastruktūrą;

 atnaujinant infrastruktūrą, atsižvelgiant į naujų pramonės rūšių poreikius;

 suvokiant būtinybę pritaikyti socialinius įgūdžius, kvalifikaciją ir verslą prie naujų 
besikeičiančios darbo aplinkos poreikių;

 vykdant tvarų atitinkamų teritorijų atkūrimą;

 kuriant naują ekonomikos pagrindą ir investavimo sąlygas;

 sprendžiant su ekologija susijusias problemas;

 dėl finansinių kliūčių ir tiesioginio finansavimo galimybių trūkumo;

 kuriant pažangiosios specializacijos sprendimus pramonės atsinaujinimo ir 
ekonominės veiklos įvairinimo srityse;
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6. mano, kad dėl ES plėtros proceso padidėjo regionų skirtumai, todėl sumažėjo visuomenės 
informuotumas ir buvo nukreiptas dėmesys nuo senų pramoninių regionų, kuriuose 
nepakanka galimybių investuoti siekiant įgyvendinti regionų vystymosi konkrečias 
strategijas;

7. ragina Komisiją įvertinti dabartinę padėtį senuose pramoniniuose regionuose, nustatyti, 
kokie yra didžiausi jų sunkumai, ir šiems regionams suteikti informacijos ir juos 
konsultuoti, kad būtų galima sukurti regionines strategijas, kurios galėtų padėti padidinti 
šių regionų ekonomikos augimo perspektyvas;

8. pabrėžia, kad būtina stiprinti pramoninį ekonomikos pagrindą, įgyvendinant strategijos 
„Europa 2020“ tikslus, ir kad senų pramonės regionų pramonės paveldas ir juose sukaupta 
patirtis gali būti nepakeičiami;

9. pakartoja, kad regionų vystymosi naujų galimybių mėginusiems ieškoti pramonės 
regionams labiausiai pasisekė tuomet, kai jie šias strategijas grindė savo turėtomis 
ypatybėmis, patirtimi ir pajėgumais;

10. mano, kad smukimas daugelyje senų pramoninių regionų iš dalies vyksta dėl pasikliovimo 
monostruktūromis; mano, kad metodas, kai ekonomika grindžiama vien tik 
monostruktūromis, duoda tik priešingus rezultatus ir kad įvairia veikla pagrįsta ekonomika 
yra labai svarbi kaip tvaraus ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo pagrindas;

11. ragina Komisiją parengti politines koncepcijas ir priemones, kurios susietų sanglaudos ir 
struktūrinius fondus su pramonės politikos priemonėmis, siekiant padėti vykdyti 
struktūrinį senų pramonės regionų virsmą naujoviškais pramonės regionais;

12. ragina Komisiją išnaudoti sanglaudos ir pramonės politikos sąveiką, siekiant skatinti 
konkurencingumą ir ekonomikos augimą ir remti valstybes nares, regionus ir miestus, 
šiems ieškant pramonės regioninių vystymosi strategijų pagrindo;

13. mano, kad nėra visai ES skirto specialaus pramonės rajonų regioninių strategijų plano ir 
kad vietos ir regionų sąlygos labiausiai tinka regioninėms strategijoms kurti; ragina 
Komisiją remti regioninius ekonominius mokslinius tyrimus, kurie įgyvendinami pagal 
iniciatyvą „Horizontas 2020“, kuri sudaro sąlygas kurti senų pramonės regionų regionines 
suderintas strategijas;

14. pabrėžia, kad planuojant regionines vystymosi strategijas reikia atsižvelgti į regionų 
ypatybes; todėl esant tokioms aplinkybėms atkreipia dėmesį į tai, kad kaimo vietovėms 
pagal principą „iš apačios į viršų“ taikomos miestų ir kaimo vystymosi strategijos (angl. 
LEADER), o tokį patį principą būtų galima taikyti ir miestų teritorijoms;

15. ragina Komisiją naudotis sukaupta tokių miestų teritorijų, kaip Mančesterio Jungtinėje 
Karalystėje, Lilio Prancūzijoje, Rūro srities Vokietijoje ir Bilbao Ispanijoje, patirtimi, kur 
pasinaudojant ES lėšomis buvo pertvarkyti ir restruktūrizuoti seni pramoniniai regionai, 
kad ateityje būtų galima kurti kitų regionų ES strategijas;

16. pabrėžia, kad tvarus senų pramoninių regionų atkūrimas trunka dešimtmečius ir yra labai 
brangus, dažnai viršijant vietos valdžios institucijų administracinius ir finansinius 
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pajėgumus;

17. pabrėžia, kad 2014–2020 m. finansavimo laikotarpio bendrųjų nuostatų reglamento 
projekto 99 straipsnyje pasiūlyta nauja integruotų teritorinių investicijų priemonė galėtų 
būti galimybė kurti regionines strategijas be administracinių sienų;

18. ragina valstybes nares vengti pernelyg sudėtingų paramos gavėjams taikomų taisyklių; 
pakartoja, kad tose srityse, kur yra sukurtos ES taisyklės, reikia netaikyti vidaus taisyklių, 
siekiant išvengti, kad taisyklės kartotųsi arba vienos kitoms prieštarautų;

19. ragina Komisiją padėti regionams kurti ilgalaikes vystymosi strategijas ir teikti 
konsultacijas apie pertvarkymo procesui skirtų lėšų panaudojimą;

20. ragina valstybes nares užtikrinti, kad seni pramoniniai regionai pasinaudotų visa 
nacionalinių ir Europos Sąjungos fondų teikiama nauda, jog ES galėtų pradėti vadinamąją 
naują pramonės revoliuciją;

21. atkreipia dėmesį į tai, kad reikia toliau telkti pramonės pertvarkymui skirtą sanglaudos 
politikos paramą regionuose šiose srityse: verslo inovacijos ir investicijos, socialinė 
įtrauktis, kompleksiškas požiūris į miestų plėtrą ir miestų regeneracija;

22. ragina valstybes nares remti savo regionus, dalyvaujančius vadinamojoje pažangiosios 
specializacijos programoje; pakartoja, kad regionams reikia individualių tvaraus 
vystymosi strategijų, kad juos lydėtų sėkmė; pažymi, kad daugeliu atvejų vietos valdžios 
institucijos negali įgyti reikalingų praktinių žinių ir patirties be Komisijos ir valstybių 
narių paramos;

23. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai ir valstybėms narėms.
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AIŠKINAMOJI DALIS

 Įvadas ir bendrosios aplinkybės

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 – 1952 m., kai buvo sukurta Europos anglių ir plieno bendrija (EAPB) 
ir nuo tada dėl ilgalaikio glaudaus ES valstybių narių bendradarbiavimo remiant pramonės 
inovacijas susiformavo Europos Sąjunga.

Nors pastaruosius penkiasdešimt metų ES pramonės sektorius mažėjo, Europos pramonė vis 
dar sukuria apie 16 proc. Europos Sąjungos BVP. Vis dėlto, dėl daugelio tradicinių pramonės 
šakų, pvz., anglių, plieno, tekstilės arba mašinų, kurios per kelis dešimtmečius prisidėjo prie 
daugelio regionų klestėjimo, nuosmukio nemažai Europos Sąjungos regionų šiandien 
susiduria su panašiais sunkumais. Todėl daugelis Europos Sąjungos regionų priklauso nuo 
Europos Sąjungos finansinės paramos savo senų pramoninių rajonų pertvarkymui ir 
atkūrimui.

Taigi, akivaizdu, kad finansų ir ekonomikos krizės metu negalima įgyvendinti ES pramonės 
politikos ir strategijos „Europa 2020“ plataus masto tikslų pasitelkiant vien tik sektorių 
politiką – smarkiai padidėjo pagal sanglaudos politikos priemones teikiamos paramos svarba.

Parama pagal ES sanglaudos politiką teikiama tuomet, kai privatūs investuotojai neinvestuoja, 
šios paramos tikslas – daryti įtaką pramonės politikai ir ekonomikai, socialiniam ir 
teritoriniam vystymuisi, ypač gerinant svarbias vietos sąlygas, taip pat sąlygas investicijoms. 
Pagal šią priemonę taip pat remiamas pramonės struktūrų atnaujinimas pasitelkiant 
technologijų perdavimą ir naujų pramonės rūšių kūrimą ateityje.

Pranešėjas sutelkia dėmesį ties pagrindiniais struktūrinių pokyčių procesais senuose 
pramoniniuose regionuose Europos Sąjungoje ir į tai, kokį vaidmenį ES sanglaudos politika 
gali vaidinti esant tokioms aplinkybėms. Taip pranešime nustatyti trys pagrindiniai tikslai:

o kuriuose senuose pramoniniuose regionuose regioninis finansavimas reikalingas 
labiausiai;

o kokios struktūrinių permainų regioninės strategijos yra sėkmingos;

o kaip dar galima panaudoti Sanglaudos politikos fondus pramonės atkūrimui remti.

 Pramonės sektoriaus svarba ekonomikos augimui ir vystymuisi

Pranešėjas atkreipia dėmesį į senus pramoninius regionus, kurie patyrė ypač didelį poveikį dėl 
smarkaus tradicinių pramonės šakų nuosmukio pastaraisiais dešimtmečiais ir todėl jiems 
reikia ypatingos paramos. Pranešėjas taip pat pabrėžia, kad 2014–2020 m. naujo finansavimo 
laikotarpio bendrųjų nuostatų reglamento projekte pasiūlytos naujos priemonės galėtų būti 
galimybė įveikti administracines kliūtis ir padėti vykdyti pertvarkymo procesą. Be to, 
pranešėjas atkreipia dėmesį į daugelį atvejų tyrimų, kuriuose pateikiami pramonės 
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restruktūrizavimui ir pertvarkymui skirtų sanglaudos politikos intervencinių priemonių 
gerosios patirties pavyzdžiai.

 Senų pramonių rajonų regioninių strategijų kūrimas

Pranešėjas pabrėžia, kad būtina teikti pagalbą kuriant senų pramonės rajonų regionines 
strategijas. Pirmiausia Komisija turėtų įvertinti dabartinę padėtį senuose pramoniniuose 
regionuose ir išanalizuoti esamus ekonominius, socialinius ir ekologinius iššūkius. Toks 
požiūris leidžia pranešėjui pristatyti idėjas apie šių iššūkių ir kliūčių įveikimo būdus kuriant 
gerą struktūrą turinčias regionines strategijas. Nors negalima paneigti, kad kiekvienas 
regionas turi savo specifiką ir nėra jokio vadinamojo pramoninių rajonų regioninės strategijos 
plano, pranešime savo iniciatyva siekiama išskirti bendrus visų senų pramoninių regionų 
bruožus ir nustatyti galimybes rasti sprendimus.

Be to, pranešėjas nagrinėja skirtingas politines priemones, kurias sanglaudos politika siūlo 
senų pramoninių rajonų iššūkiams spręsti. Pranešime savo iniciatyva pabrėžiama, kad tvarus 
senų pramoninių regionų atkūrimas yra labai brangus, todėl Europos Sąjungos finansavimas 
turi vaidinti svarbų vaidmenį galimuose būsimuose bandymuose pertvarkyti senus 
pramoninius regionus.

Galiausiai pranešėjas savo teiginį pagrindžia pavyzdžiu ir pabrėžia, kad miestų, kuriuose yra 
senų pramoninių rajonų, pvz., Mančesteryje, Esene, Lilyje ir Bilbao, vystymosi strategijos 
buvo sėkmingos. Pranešėjas pabrėžia, kad dėl ES plėtros proceso padidėjo regionų skirtumai, 
todėl sumažėjo visuomenės informuotumas apie senus pramoninius rajonus.

Skirti daugiau dėmesio senų pramoninių rajonų sunkumams ir atkreipti dėmesį į sėkmingos 
pertvarkos strategijų pavyzdžius – pranešėjo tikslas ir pirminis ketinimas siekiant prisidėti 
prie šio pranešimo rengimo, t. y., siekiant prisidėti prie sprendimų priėmimo ir nurodant 
kryptį, norint padėti įgyvendinti būsimas integruotas teritorines investicijas ir politiką 2014–
2020 m. laikotarpiu.


