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PASIŪLYMAI

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas ragina atsakingą Regioninės plėtros 
komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. pabrėžia tai, kad ekonominė krizė gerokai pakenkė ekonominei, socialinei ir teritorinei 
sanglaudai, sukeldama didžiulius skirtumus valstybėse narėse; primena, kad Europos 
Sąjungoje gamybos sektoriuje nuo krizės pradžios buvo prarastos daugiau kaip 3,8 
milijonai darbo vietų1;

2. pabrėžia faktą, kad pramonės sektorius yra labai svarbus ekonominei ir socialiniai 
sanglaudai Europoje, nes beveik 80 proc. Europos eksporto generuojama pramonės 
sektoriuje ir pramonei skiriama 80 proc. Europoje moksliniams tyrimams ir technologinei 
plėtrai numatytų lėšų2;

3. mano, kad griežtos taupymo priemonės kai kuriose Europos valstybėse daro neigiamą 
poveikį pramonės struktūroms ir dėl to sumažėja investicijų ir gamintojams darosi sunkiau 
gauti paskolas;

4. mano, kad visuose naujuose projektuose ir investicijose, skatinamose Europos lėšomis, 
turėtų būti įtraukta užimtumo sąlyga, pagal kurią būtų privaloma kurti naujas ir stabilias 
darbo vietas;

5. ragina daugiau investuoti socialiniais ir viešaisiais tikslais, nes be šių investicijų nebus 
įmanoma įgyvendinti tikslo, pagal kurį pramonė iki 2020 m. savo įnašą į BVP padidintų 
iki 20 procentų; primena, kad visuose projektuose ir visomis investicijomis turėtų būti 
stiprinama aplinkos apsauga;

6. ragina parengti įtraukią pramonės strategiją, kuri padėtų spręsti nedarbo problemą ir 
garantuotų didesnį augimą, daugiau darbo vietų, kuriose būtų sustiprintos darbuotojų 
teisės, ir taip pat užtikrintų prieigą prie visuomenės sveikatos ir švietimo, nes tai yra 
priemonė ES pasiekti taip reikalingą ekonominę, socialinę ir teritorinę sanglaudą; mano, 
kad pagrindiniu tikslu turėtų tapti darnus vystymasis ir aukšta gyvenimo kokybė kartu su 
klestėjimu ir deramu darbu, skirtu kiekvienam žmogui.

                                               
1  2013 m. Pramonės suvestinė, Komisijos tarnybų darbinis dokumentas, 6 p.
2  Komisijos komunikato (COM(2014)0014) Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių 
reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Dėl Europos pramonės atgimimo“, 3 p.


