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IEROSINĀJUMI

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

1. uzsver to, ka ekonomikas krīze ir nopietni ietekmējusi ekonomisko, sociālo un teritoriālo 
kohēziju, radot ārkārtīgi lielas atšķirības starp dalībvalstīm; atgādina, ka kopš krīzes 
sākuma ES rūpniecības nozarē ir likvidētas vairāk nekā 3,8 miljoni darbvietu1;

2. uzsver, ka rūpniecības nozare ir viens no ekonomikas un sociālās kohēzijas stūrakmeņiem 
Eiropā, jo gandrīz 80 % no Eiropas eksporta veido rūpniecības nozare, kā arī tā saņem 
80 % no izdevumiem par pētniecību un izstrādi Eiropā2;

3. uzskata, ka taupības pasākumi vairākās Eiropas valstīs negatīvi ietekmē ražošanas 
struktūras, kā rezultātā samazinās investīcijas un ražotājiem ir sarežģītāk piekļūt 
kredītiem;

4. uzskata, ka visos ES fondu atbalstītajos jaunajos projektos un investīciju dokumentos ir 
jābūt nodarbinātības klauzulai, kas paredz radīt jaunas un stabilas darbvietas;

5. aicina uz lielākām sociālajām un publiskajām investīcijām, jo bez tām nav iespējams 
sasniegt mērķi līdz 2020. gadam paaugstināt nozares ieguldījumu IKP līdz 20 %; atgādina, 
ka visām investīcijām un projektiem būtu jāuzlabo vides aizsardzība;

6. prasa izstrādāt iekļaujošu rūpniecības stratēģiju, kas risinātu bezdarba problēmu un 
nodrošinātu lielāku izaugsmi, radītu vairāk darbvietu ar labāk aizsargātām darba ņēmēju 
tiesībām un piekļuvi valsts nodrošinātai veselības aprūpei un izglītībai, kas ir viens no 
līdzekļiem, kā sasniegt Eiropas Savienībā tik vajadzīgo ekonomisko, sociālo un teritoriālo 
kohēziju; uzskata, ka galīgajam mērķim jābūt ilgtspējīgai attīstībai un augstai dzīves 
kvalitātei, kā arī labklājībai un pienācīgas kvalitātes nodarbinātībai visiem.

                                               
1 Rūpniecības 2013. gada rezultātu pārskats, Komisijas dienestu darba dokuments, 6. lpp.
2 Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un 

Reģionu komitejai “Eiropas rūpniecības atdzimšana”, COM(2014)0014, 3. lpp.


