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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par jaunu ilgtermiņa stratēģiju Eiropas rūpniecības nākotnei
(2020/2076(INI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību (LESD) un jo īpaši tā 9., 151., 
152. pantu, 153. panta 1. un 2. punktu, kā arī 173. pantu, kas attiecas uz ES rūpniecības 
politiku un cita starpā atsaucas uz Savienības ražošanas nozares konkurētspēju,

– ņemot vērā Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 14., 27. un 30. pantu,

– ņemot vērā LESD un Līgumu par Eiropas Savienību (LES), jo īpaši LES 5. panta 
3. punktu un Protokolu Nr. 2 par subsidiaritātes principa un proporcionalitātes principa 
piemērošanu,

– ņemot vērā 2020. gada 15. maija rezolūciju par jauno DFS, pašu resursiem un 
atveseļošanas plānu (2020/2631(RSP))1,

– ņemot vērā Komisijas sagatavoto Eiropas ekonomikas prognozi 2020. gada pavasarim,

– ņemot vērā Eiropadomes priekšsēdētāja 2020. gada 23. aprīļa secinājumus pēc 
Eiropadomes locekļu videokonferences,

– ņemot vērā 2020. gada 17. aprīļa rezolūciju par koordinētu ES rīcību Covid-19 
pandēmijas un tās seku apkarošanai (2020/2616(RSP))2,

– ņemot vērā Komisijas un Augstā pārstāvja 2020. gada 8. aprīļa kopīgo paziņojumu par 
ES globālo atbildes reakciju uz Covid-19 (JOIN(2020)0011),

– ņemot vērā Eiropadomes priekšsēdētāja 2020. gada 17. marta secinājumus pēc 
Eiropadomes locekļu videokonferences par Covid-19,

– ņemot vērā Komisijas 2020. gada 13. marta paziņojumu “Koordinēta ekonomikas 
reakcija uz Covid-19 uzliesmojumu” (COM(2020)0112),

– ņemot vērā Komisijas 2020. gada 10. marta paziņojumu “Jauna Eiropas industriālā 
stratēģija” (COM(2020)0102),

– ņemot vērā Komisijas 2020. gada 10. marta paziņojumu “MVU stratēģija ilgtspējīgai un 
digitālai Eiropai” (COM(2020)0103),

– ņemot vērā Komisijas 2020. gada 4. marta priekšlikumu regulai, ar ko izveido 
klimatneitralitātes panākšanas satvaru un groza Regulu (ES) 2018/1999 (Eiropas 

1 Pieņemtie teksti, P9_TA(2020)0124.
2 Pieņemtie teksti, P9_TA(2020)0054.



PE650.700v01-00 4/12 PR\1204655LV.docx

LV

Klimata akts) (COM(2020)0080),

– ņemot vērā Komisijas 2020. gada 19. februāra paziņojumu “Eiropas digitālās nākotnes 
veidošana” (COM(2020)0067),

– ņemot vērā Komisijas darba programmu 2020. gadam “Savienība, kas tiecas uz 
augstākiem mērķiem” (COM(2020)0037),

– ņemot vērā 2020. gada 15. janvāra rezolūciju par Eiropas zaļo kursu 
(2019/2956(RSP))3,

– ņemot vērā Komisijas 2020. gada 14. janvāra paziņojumu “Ilgtspējīgas Eiropas 
investīciju plāns” (COM(2020)0021),

– ņemot vērā 2019. gada 18. decembra rezolūciju par taisnīgu nodokļu politiku 
digitalizētā un globalizētā ekonomikā: BEPS 2.0 (2019/2901(RSP))4,

– ņemot vērā Eiropadomes 2019. gada 12. decembra sanāksmes secinājumus (EUCO 
29/19),

– ņemot vērā Komisijas 2019. gada 11. decembra paziņojumu “Eiropas zaļais kurss” 
(COM(2019)0640),

– ņemot vērā Eiropadomes 2019. gada 20. jūnija secinājumus “Jauna ES stratēģiskā 
programma 2019.–2024. gadam” (EUCO 9/19),

– ņemot vērā secinājumus par turpmāko ES rūpniecības politikas stratēģiju, kurus Padome 
pieņēma 3655. sanāksmē, kas notika 2018. gada 29. novembrī (14832/18),

– ņemot vērā Komisijas 2017. gada 13. septembra paziņojumu “Investīcijas gudrā, 
novatoriskā un ilgtspējīgā rūpniecībā. Atjauninātā ES rūpniecības politikas stratēģija” 
(COM(2017)0479),

– ņemot vērā 2017. gada 5. jūlija rezolūciju par vērienīgas ES rūpniecības stratēģijas 
veidošanu kā stratēģisku prioritāti izaugsmei, nodarbinātībai un inovācijai Eiropā 
(2017/2732(RSP))5,

– ņemot vērā 2017. gada 1. jūnija rezolūciju par Eiropas rūpniecības digitalizāciju 
(2016/2271(INI))6,

– ņemot vērā jautājumu Komisijai, uz kuru jāatbild mutiski, par vērienīgas ES rūpniecības 
stratēģijas veidošanu kā stratēģisku prioritāti izaugsmei, nodarbinātībai un inovācijai 
Eiropā (O-000047/2017),

– ņemot vērā 2016. gada 19. janvāra rezolūciju par virzību uz Digitālā vienotā tirgus aktu 

3 Pieņemtie teksti, P9_TA(2020)0005.
4 Pieņemtie teksti, P9_TA(2019)0102.
5 OV C 334, 19.9.2018., 124. lpp.
6 OV C 307, 30.8.2018., 163. lpp.
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(2015/2147(INI))7,

– ņemot vērā Komisijas 2016. gada 19. aprīļa paziņojumu “Eiropas rūpniecības 
digitalizācija. Digitālā vienotā tirgus priekšrocību izmantošana pilnā apmērā” 
(COM(2016)0180),

– ņemot vērā Parīzes nolīgumu, ko Eiropas Parlaments ratificēja 2016. gada 4. oktobrī,

– ņemot vērā 2016. gada 5. oktobra rezolūciju par nepieciešamību pēc Eiropas 
reindustrializācijas politikas, ņemot vērā nesenās uzņēmumu “Caterpillar” un “Alstom” 
lietas (2016/2891(RSP))8,

– ņemot vērā Eiropadomes 2016. gada 15. decembra un 2017. gada 23. jūnija 
secinājumus,

– ņemot vērā Padomes secinājumus par rūpniecības konkurētspējas programmu, par 
Eiropas rūpniecības digitālo pārveidi un par digitālā vienotā tirgus tehnoloģiju un 
publisko pakalpojumu modernizācijas paketi,

– ņemot vērā Komisijas 2015. gada 14. oktobra paziņojumu “Tirdzniecība visiem. Ceļā uz 
atbildīgāku tirdzniecības un ieguldījumu politiku” (COM(2015)0497),

– ņemot vērā 2014. gada 15. janvāra rezolūciju par Eiropas rūpniecības stiprināšanu 
konkurētspējas un ilgtspējības veicināšanai (2013/2006(INI)9,

– ņemot vērā Komisijas 2014. gada 22. janvāra paziņojumu “Eiropas rūpniecības 
atdzimšana” (COM(2014)0014),

– ņemot vērā Reglamenta 54. pantu,

– ņemot vērā Starptautiskās tirdzniecības komitejas, Nodarbinātības un sociālo lietu 
komitejas, Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas, Iekšējā 
tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas, Reģionālās attīstības komitejas, Kultūras un 
izglītības komitejas un Juridiskā komitejas atzinumus,

– ņemot vērā Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas ziņojumu (A9-
0000/2020),

A. tā kā Savienībai ir vajadzīga jauna rūpniecības stratēģija, kas palielinātu tās nozaru 
globālo konkurētspēju, noturību un vidisko ilgtspēju; tā kā šādai stratēģijai būtu jāaptver 
Eiropas rūpniecības nozaru pāreja uz digitalizāciju un klimatneitralitāti, par prioritāti 
nosakot principu “energoefektivitāte pirmajā vietā”, enerģijas ietaupījumus un 
atjaunojamās enerģijas tehnoloģijas;

B. tā kā Savienības rūpniecības stratēģijai būtu jānodrošina vienotā tirgus pienācīga 
darbība, jārada vienlīdzīgi konkurences apstākļi ES un ārpus tās un jānodrošina vieglāka 
piekļuve finansējumam, izejvielām un tirgiem, turklāt jānodrošina pienācīgs investīciju, 

7 OV C 11, 12.1.2018., 55. lpp.
8 OV C 215, 19.6.2018., 21. lpp.
9 OV C 482, 23.12.2016., 89. lpp.
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pētniecības, inovācijas, izglītības un prasmju līmenis, lai palielinātu konkurētspēju un 
ilgtspēju;

C. tā kā Covid-19 pandēmija un tās negatīvās sekas ir radījušas vēl nepieredzētu Eiropas 
ekonomikas lejupslīdi; tā kā šajā sakarībā jebkurai uz nākotni vērstai rūpniecības 
stratēģijai būtu jāsākas ar rūpniecības atveseļošanas pasākumiem;

D. tā kā uzņēmumu jaunās parādsaistības, kuras tie ir uzņēmušies, lai pārdzīvotu 
ekonomikas lejupslīdes periodu, visdrīzāk vājinās šo uzņēmumu finanšu struktūru, kas 
ilgtermiņā palēninās to izaugsmi,

1. uzskata, ka visās Savienības stratēģijās līdz 2050. gadam galvenā loma būtu jāatvēl 
digitālajai un ekoloģiskajai pārejai; šajā sakarībā aicina Komisiju noteikt visaptverošu 
rūpniecības stratēģiju, kas pārvalda šīs pārejas, sekmē pārveidi un garantē Savienības 
stratēģisko autonomiju;

2. apzinās, ka tirgus dinamika viena pati nespēs likvidēt pārveides procesā radušās 
grūtības, ja netiks pienācīgi pārvaldītas pārejas un nebūs stipras rūpniecības politikas; 
apzinās arī to, ka tirgi, konkurence un inovācija ātri virzās uz pārveidi, tomēr šī pārveide 
ietekmē tieši sabiedrību un vidi; uzskata, ka tradicionālajās rūpniecības nozarēs zaudēto 
darbvietu līdzsvarošana ar jaunām darbvietām digitālajā un vides nozarē pati par sevi 
nav pietiekams pasākums, jo šīs jaunās darbvietas netiek radītas tajos pašos reģionos un 
tajās nestrādā tie paši darba ņēmēji; tādēļ aicina Komisiju nodrošināt, lai šīs pārejas 
būtu godīgas un sociāli taisnīgas un lai katru pārveides procesa paātrināšanas darbību 
pavadītu attiecīga iniciatīva darba ņēmēju kvalifikācijas celšanai un pārkvalificēšanai ar 
mērķi mazināt paātrinātā procesa radītās sekas uz reģioniem un iedzīvotājiem;

3. uzskata, ka pašreizējā kontekstā Savienībai ir vajadzīga jauna, īpaši pielāgota 
rūpniecības stratēģija ar diviem atšķirīgiem posmiem; pirmais paredz atveseļošanu un 
otrs – atjaunošanu un pārveidi; tādēļ aicina Komisiju pielāgot 2020. gada martā 
publicēto stratēģiju pašreizējai situācijai un pievērsties abiem posmiem, vienlaikus visur 
kā prioritāti saglabājot digitālos un vides mērķus;

Pirmais posms — atveseļošana

4. atzinīgi vērtē pagaidu valsts atbalsta sistēmu, kas ir veids, kā bez kavēšanās panākt 
likviditāti tur, kur tā ir steidzami vajadzīga; tomēr aicina Komisiju nodrošināt, ka šajā 
ārkārtas posmā sniegtais atbalsts nerada pastāvīgus vienotā tirgus izkropļojumus;

5. uzskata, ka atsevišķu dalībvalstu ieviestās ekonomiskās shēmas ar mērķi palīdzēt MVU 
un uzņēmumiem pārvarēt īslaicīgu naudas līdzekļu trūkumu ir noderīgas, tomēr 
palielinās šo uzņēmumu parāda līmeni; tādēļ šajā sakarībā aicina Komisiju sekmēt 
atveseļošanu ar fiskālajām shēmām, kas dod priekšroku pašu kapitālam, nevis parādiem, 
un dotācijām, nevis aizdevumiem un/vai garantijām;

6. aicina Komisiju atveseļošanas plānā iekļaut stratēģiju, kas paredz Eiropā pārstrukturēt 
rūpniecības nozares un stratēģiskās nozarēs pārvietot rūpniecisko ražošanu; turklāt 
aicina Komisiju ieņemt stingrāku nostāju pret negodīgu globālo konkurenci un 
agresīvām iegādēm, ko veic valstīm piederoši uzņēmumi un valstu fondi; uzskata, ka 
šajā sakarībā Savienībai būtu jāīsteno pagaidu tirdzniecības aizsardzības instrumentu 
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shēma;

7. akcentē, ka šajā kritiskajā posmā Savienībai būtu jāaizsargā savas stratēģiskās tirgus 
nozares un jābloķē uzņēmumu pārņemšana un ārvalstu tiešie ieguldījumi, kas var vēl 
vairāk palielināt tās atkarību no ārvalstu varām;

8. uzskata, ka ar rūpniecības atveseļošanas plānu būtu jāpalīdz radīt jauni vērienīgi un 
inovatīvi Eiropas rūpniecības projekti līdztekus pašreiz notiekošajai pamatnostādņu 
pārskatīšanai attiecībā uz svarīgiem projektiem visas Eiropas interesēs (IPCEI), lai 
stratēģiskās rūpniecības nozarēs veicinātu Eiropas līderu izveidošanos, kas spēj 
konkurēt globālā mērogā;

9. uzskata, ka Atveseļošanas fonds ir pirmā posma, proti, ES rūpniecības atveseļošanas 
pēc Covid-19, pīlārs; aicina Komisiju nodrošināt, ka šis fonds tiek ātri ieviests un:

a. tam ir pietiekamas finansiālās spējas kompensēt Covid-19 krīzes radīto kaitējumu 
Eiropas nozarēm;

b. to, ja iespējams, ar Eiropas programmām pārvalda Komisija, lai novērstu 
turpmāku vienotā tirgus izkropļošanu;

c. tas sadala finansiālo atbalstu dažādām rūpniecības nozarēm atkarībā no gūtā 
kaitējuma, piedzīvotajām grūtībām un no valsts atbalsta shēmām jau saņemtā 
valsts finansiālā atbalsta apjoma;

d. tas atbalsta valstu fiskālās shēmas, kas stimulē privātā sektora kapitālieguldījumus 
un ļauj uzņēmumiem daļu no fonda sniegtajiem aizdevumiem pārvērst pašu 
kapitālā;

e. tas dod priekšroku tiem uzņēmumiem un MVU, kuru uzņēmējdarbības plāni 
koncentrējas uz digitālo un vidisko pārveidi;

f. tas stiprina EIB garantiju programmu un paredz, ka tā papildina valsts 
programmas, lai stiprinātu to ietekmi un pakāpeniski aizstātu valsts shēmas;

10. uzsver nepieciešamību atbalstīt ilgtspējīgu un taisnīgu atveseļošanu pēc Covid-19 
krīzes, lai pastiprinātu ES izaugsmi, palielinot investīcijas digitālajā un zaļajā pārejā; 
aicina Komisiju atbalstīt vērienīgu Eiropas Atveseļošanas fondu, kas ir iekļauts stiprākā 
DFS sistēmā un integrēts lēmumā par pašu resursiem, un veikt fiskālās politikas 
koordināciju, lai stiprinātu Eiropas fiskālo sistēmu; uzskata, ka pēc pandēmijas 
uzliesmojuma beigām šim fondam būtu jākļūst par pastāvīgu Atjaunošanas fondu, lai 
sekmētu digitālo un zaļo rūpniecības pārkārtošanu;

11. aicina Komisiju pirms jaunu tiesību aktu priekšlikumu iesniegšanas vai jaunu pasākumu 
pieņemšanas veikt detalizētu ietekmes novērtējumu par iespējamām izmaksām un slogu 
Eiropas uzņēmumiem un MVU; aicina Komisiju ierosināt samērīga atbalsta sniegšanu 
skartajām nozarēm, ja nav iespējams izvairīties no negatīvas ietekmes;

Otrais posms  —  atjaunošana un pārveide
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12. uzskata, ka pēc ārkārtas posma beigām Savienībai būtu jāsāk īstenot otrais rūpniecības 
stratēģijas posms, proti, ilgtermiņā jānodrošina nozaru konkurētspēja, noturība un 
ilgtspēja;

13. uzsver, ka aprites ekonomika var modernizēt Savienības ekonomiku, samazinot tās 
enerģijas un resursu patēriņu un pilnībā pārveidojot rūpniecības nozares un to vērtības 
ķēdes;

14. uzskata, ka mazemisiju tehnoloģijām un ilgtspējīgiem produktiem, procesiem un 
pakalpojumiem visā vērtības ķēdē no izejvielām līdz energoietilpīgām nozarēm ir 
ievērojams potenciāls vietējos un pasaules tirgos; turklāt uzskata, ka Eiropas Klimata 
akts ir pirmais solis ceļā uz klimata mērķrādītāju iestrādāšanu Savienības tiesību aktos; 
uzskata, ka ir vajadzīga arī holistiskāka un sistemātiskāka mērķrādītāju sistēma, lai 
nodrošinātu visu Savienības politikas virzienu saskaņotību un viendabīgāku pārvaldības 
pieeju visās politikas jomās, veidojot pamatu skaidrai un stabilai stratēģijai Eiropas 
nozarēm;

15. uzskata, ka patiesi efektīvai Eiropas industriālajai politikai nākotnes rūpniecības 
veidošanā ir jāvadās pēc klimata mērķrādītāju kopuma; uzskata, ka visām nozarēm būtu 
jāsniedz ieguldījums Savienības klimata mērķu sasniegšanā un šajā sakarībā uzsver 
nozīmīgo lomu, kāda ir gāzei kā enerģētikas pārkārtošanas līdzeklim un ūdeņradim kā 
iespējamai transformatīvai tehnoloģijai; aicina arī lielāku uzmanību pievērst tīkla 
drošībai un energoapgādei; aicina Padomi palielināt ES budžeta izdevumus pasākumiem 
klimata pārmaiņu jomā; aicina Komisiju nodrošināt, ka ES subsīdijas nepiešķir nozarēm 
ar lielu oglekļa emisiju pārvirzi un ka tiek labāk izmantota EIB kā Eiropas klimata 
banka, lai palielinātu ilgtspējīgu finansējumu publiskajam un privātajam sektoram un 
palīdzētu uzņēmumiem īstenot dekarbonizācijas procesu, kā arī izmantot oglekļa 
ievedkorekcijas mehānismu kā veidu, kā ES ražotājus un darbvietas aizsargāt pret 
negodīgu starptautisko konkurenci;

16. uzsver, ka ir jāatbalsta taisnīga pārkārtošanās, un uzskata, ka labi izstrādāts Taisnīgas 
pārkārtošanās mehānisms, tostarp Taisnīgas pārkārtošanās fonds, būtu svarīgs 
ekonomikas instruments, lai veicinātu šo pārkārtošanos un sasniegtu vērienīgus mērķus 
klimata jomā, vienlaikus pievēršoties sociālajai ietekmei; uzsver, ka stabils šā 
instrumenta finansējums, tostarp papildu budžeta resursi, būs galvenais elements 
Eiropas zaļā kursa veiksmīgā īstenošanā;

17. aicina Komisiju pielāgot savu rūpniecības stratēģiju transformatīvu tehnoloģiju 
izvēršanai un tirdzniecībai Savienībā, nodrošinot riska finansējumu agrīna posma 
tehnoloģijām un izstrādājot agrīnas vērtības ķēdes, lai atbalstītu pirmās komerciālās 
klimatneitrālās tehnoloģijas un ražojumus;

18. uzskata, ka ir ārkārtīgi svarīgi digitalizēt Savienības rūpniecību, tostarp tradicionālo 
rūpniecību; aicina Komisiju cita starpā investēt datu ekonomikā, mākslīgajā intelektā, 
viedajā ražošanā, mobilitātē un noturīgos un drošos ātrdarbīgos elektronisko sakaru 
tīklos; šajā sakarībā aicina Komisiju izvērtēt, cik efektīvas ir līdzfinansētās valsts 
nodokļu kredītu sistēmas, kas varētu, jo īpaši attiecībā uz MVU, papildināt vai aizstāt 
tradicionālo atbalstu, ko sniedz dotāciju veidā atbilstoši pieprasījumam vai rīkojot 
konkursus; uzsver Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) un Kohēzijas fonda (KF) 
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nozīmi darbvietu radīšanas, uzņēmējdarbības konkurētspējas, ekonomiskās izaugsmes 
un ilgtspējīgas attīstības atbalstīšanā;

19. aicina Komisiju īstenot Eiropas vienoto digitālo un datu tirgu, veicināt datu apmaiņu 
starp uzņēmumiem un publiskā sektora iestādēm, datus, jo īpaši publisko iestāžu datus, 
iegūt un apstrādāt Eiropas teritorijā, izveidot labāku digitālās ekonomikas nodokļu 
sistēmu, kurā peļņai tiktu uzlikts nodoklis tur, kur uzņēmumiem ir nozīmīga 
mijiedarbība ar lietotājiem, un turpmāk attīstīt Eiropas kiberdrošības standartus, jo īpaši 
kritiskās infrastruktūras jomā;

20. uzskata, ka rūpniecības pārveides vajadzībām jaunas zināšanas un inovācija ir jāintegrē 
esošajos tirgos un jāizmanto jaunu tirgu radīšanā; šajā sakarībā pauž nožēlu, ka 
Savienība pētniecībā un izstrādē investē mazāku IKP procentuālo daļu nekā globālie 
konkurenti un ka mazajiem un vidējiem uzņēmumiem ievērojami trūkst inovācijas 
spējas, jo tiem nav pietiekama riska kapitāla; aicina Komisiju palielināt budžetu 
Savienības rūpniecības pārveides pamatā esošajām programmām, tostarp 
pamatprogrammai “Apvārsnis Eiropa”, un sekmēt reģionālo, valsts, Eiropas un privāto 
finansējuma avotu sinerģijas, izmantojot visu Savienības programmu sinerģijas;

21. uzskata, ka nākamās industriālās revolūcijas galvenie elementi būs ekosistēmas, kas 
nodrošinās cenas ziņā pieejamu un tīrāku enerģiju, transformatīvo ražošanu un 
pakalpojumu sniegšanas metodes; turklāt uzskata, ka rūpniecības, akadēmisko aprindu, 
MVU, jaunuzņēmumu, arodbiedrību, pilsoniskās sabiedrības, galalietotāju organizāciju 
un visu citu ieinteresēto personu sadarbības veicināšana būs veids, kā likvidēt tirgus 
nepilnības un atbalstīt šādas revolūcijas īstenošanas centienus, tostarp jomās, kurās vēl 
nav rūpnieciskas intereses;

22. uzskata, ka būtisks rūpniecības pārveides dzinējspēks ir publiskais iepirkums; aicina 
Komisiju izpētīt, kā pilnībā izmantot publisko izdevumu un investīciju sviras efektu, lai 
sasniegtu politikas mērķus, tostarp nosakot vides un sociālo kritēriju ievērošanu par 
obligātu publiskajā iepirkumā; aicina Komisiju arī veicināt tāda vērienīgāka 
Starptautiskā iepirkuma akta pieņemšanu, kas paredz savstarpību un savstarpējus 
standartus;

23. aicina Komisiju pieņemt stingru galveno darbības rādītāju sistēmu, lai analizētu 
Savienības regulu un instrumentu ex ante ietekmi un uzraudzītu progresu un rezultātus;

24. būtisku starptautiskās ekonomikas izmaiņu kontekstā aicina Komisiju pārskatīt 
pretmonopola noteikumus un arī turpmāk nodrošināt, ka tiek efektīvi piemēroti ES 
konkurences tiesību akti, cenšoties panākt līdzsvaru starp tā dēvēto Eiropas 
līderuzņēmumu atbalstīšanu un piegādes ķēdes aizsardzību pret negodīgu konkurenci, 
lai tādējādi kompensētu vienlīdzīgu konkurences apstākļu trūkumu pasaules mērogā, 
ņemot vērā ekonomikā vērojamu augstāku koncentrācijas, peļņas un nevienlīdzības 
līmeni;

25. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei un Komisijai.
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PASKAIDROJUMS

Ievads

Šis ziņojums par ES rūpniecības politiku nāk klajā saimnieciskajai darbībai visā pasaulē 
dramatiskā brīdī. Koronavīrusa ekonomiskās sekas ir izraisījušas simetrisku pieprasījuma un 
piedāvājuma satricinājumu, kuram nekas līdzīgs nav piedzīvots kopš Otrā pasaules kara. 
Eiropas uzņēmumu finansiālais stāvoklis ir dramatiski pasliktinājies, apdraudot to spēju 
investēt.

Tieši tad, kad Savienība bija gatava paātrināt divas epohālas pārkārtošanās — digitālajā un 
vides jomā —, kurām nepieciešamas milzīgas privātās un publiskās investīcijas, mēs tikām 
ierauti pirmajā moderno laiku pandēmijā. Tāpēc ziņojumā ir ierosināti divi stingri nošķirti 
rūpniecības politikas posmi: pirmais — ražošanas sistēmas atveseļošana un otrais — sistēmas 
atjaunošana un pārveidošana. Komisijas pašreiz veiktajai ražošanas ekosistēmu apzināšanai 
vajadzēs būt jebkuras rūpniecības politikas iniciatīvas pamatā, ļaujot izvēlēties intervences, 
prioritātes un koordinēt pētniecības, izglītības un investīciju iniciatīvas.

Savienības īstenotā rūpniecības politika bieži vien ir bijusi neskaidra un teorētiska. Principiālu 
deklarāciju, resursu trūkuma, pārmērīga regulējuma un pārāk birokrātisku mehānismu 
sajaukums. Tāpēc ziņojumā galvenā uzmanība pievērsta instrumentiem un konkrētām 
veicamām darbībām, nevis nodomu deklarācijām. Lai Eiropas rūpniecības politika būtu 
efektīva, ir vajadzīgs atbilstošs Eiropas budžets un papildus no valstu budžetiem piešķirtie un 
no Eiropas vērtspapīru emisijas iegūtie resursi. Tukšu pļāpu laiks ir beidzies. Mēs nevaram 
atļauties jaunus falšstartus.

Starptautiskais konteksts — pārliecinošāka Savienība

Mēs zinām, ka abi posmi notiks starptautisko ekonomisko attiecību sistēmā, kas ir daudz 
stingrāka un sarežģītāka nekā pēdējo trīsdesmit gadu laikā. Šī sistēma ir slēgtāka un 
protekcioniskāka, ar skaidru nošķīrumu starp tirgus ekonomikas valstīm un valstīm, kurās valsts 
kapitālisms joprojām ir dominējošs un nereti agresīvs. Šā iemesla dēļ, lai gan ES joprojām 
stingri balstās uz brīvās tirdzniecības principu un daudzpusēju sistēmu, tai būs jāparedz 
tirdzniecības aizsardzības instrumenti un efektīvāka ārvalstu investīciju izvērtēšanas sistēma. 
Tas pats attiecas uz piegādes drošību, tostarp stratēģisku ražošanas nozaru repatriācijas 
mehānismu veicināšanu. Tādā pašā veidā būs svarīgi, lai katrs Eiropas rūpniecības 
dekarbonizācijas plāns tiktu papildināts ar oglekļa ievednodokli, kas kavētu oglekļa emisiju 
pārvirzi. Vēlāk sarunās par brīvās tirdzniecības nolīgumiem būs jāatspoguļo mainīgo 
starptautisko attiecību raksturs un Savienības mērķi vides jomā. Būs jāizraugās atbilstīgi tirgus 
darījumu partneri un jāiekļauj ilgtspējas klauzulas, kurām jābūt ievērojami stingrākām par 
pašreizējām klauzulām.

1. posms — atveseļošana

Vienotā tirgus saglabāšanai ir jābūt vienam no Savienības rīcības pīlāriem 1. posmā. Iekšējais 
tirgus būs sadrumstalotāks un nelīdzsvarotāks salīdzinājumā ar situāciju pirms Covid-19. Valsts 
atbalsta daļēja apturēšana ir sniegusi labumu valstīm, kurām ir pieejami lielāki finanšu resursi. 
Ir ātri jārīkojas, aizstājot valstu atbalsta shēmas uzņēmumiem un darba ņēmējiem ar Eiropas 
programmām, ko pārvalda Komisija. Pirmkārt, tam būtu jāizmanto Eiropas Atveseļošanas 
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fonds, prioritāti piešķirot valstīm, kurās atbalsts ir bijis mazāks un kurās epidēmija ir radījusi 
lielāku kaitējumu.

Otram būtiskam atveseļošanas stratēģijas elementam ir jābūt atbalstam uzņēmumu 
rekapitalizācijai. Pašu kapitāla pret parādu attiecība ir pasliktinājusies; ir jāievieš spēcīgs 
fiskālais atbalsts un tieša piekļuve kapitālam lielākiem uzņēmumiem, pārvaldībā paredzot 
skaidras izstāšanās un neitralitātes klauzulas. Eiropas Atveseļošanas fondā šim nolūkam 
paredzēti līdzekļi būs jāpiešķir specifiskam mērķim.

Ražošanas ekosistēmām, kuras īpaši skar koronavīrusa sekas, piemēram, tūrismam un aviācijai, 
būs jāļauj ilgāku laiku izmantot no valsts atbalsta īpašā režīma lielāku neatmaksājamu līdzekļu 
kvotu.

2. posms — atjaunošana un pārveide

Eiropas ekonomika spēs atgūties tikai ar spēcīgu publisko investīciju programmu. Tādēļ ir 
ārkārtīgi svarīgi, lai Stabilitātes pakta noteikumu piemērošanu neatsāktu vismaz attiecībā uz 
investīcijām, kas vērstas uz digitalizāciju un vides aizsardzību. 

Eiropas zaļajā kursā paredzētais finansējums jau pirms krīzes bija pilnīgi nepietiekams, lai 
nodrošinātu ekoloģisko pārkārtošanos. Šā iemesla dēļ Eiropas Atveseļošanas fonda darbība ir 
jāturpina Atjaunošanas un pārveides fonda veidā. Intervences pasākumu un programmu 
struktūra būs jāpārorientē, lai to noteiktāk virzītu uz digitālo un vides mērķu sasniegšanu. 
Vienai lietai jābūt skaidrai: klimatneitralitātes mērķi 2050. gadā nesasniegsim, ja netiks sniegts 
spēcīgs Eiropas atbalsts, ko nodrošina no palielināta budžeta, netiks turpināts Eiropas 
Atveseļošanas fonds (Atjaunošanas un pārveides fonda veidā) un netiks nodrošināta lielāka 
dalībvalstu investīciju brīvība. Kopā ar Eiropas Atveseļošanas fondu ir jāstiprina visas Eiropas 
programmas, sākot ar programmu “Apvārsnis Eiropa”, un tās ir jāsasaista ar valstu plāniem. Ir 
padziļināti jāizpēta iespēja pārskatīt valsts atbalsta un apvienošanās noteikumus, lai, 
mobilizējot lielāku skaitu finanšu resursu, attiecīgi paātrinātu rūpniecības pārkārtošanos un 
veicinātu Eiropas līderu rašanos; būtu jāparedz atbilstoši uzraudzības instrumenti, lai novērstu 
kaitējumu vienotajam tirgum un piegādātāju ķēdei. 

Nevajadzētu par zemu novērtēt veicamo pārmaiņu apjomu un dziļumu. Padomāsim, piemēram, 
par tērauda rūpniecību, kas ir būtiska visai mašīnbūves un autobūves nozares ražošanas ķēdei. 
Lai to dekarbonizētu, būs vajadzīgi: 1) spēcīgi stimuli tehnikas un tehnoloģiju maiņai; 2) gāzes 
cenu subsīdijas, ja tās nav konkurētspējīgas tērauda ražošanai; 3) oglekļa ievednodoklis, lai 
novērstu lētu, piesārņojošu importu. Kā redzams, tikai holistiska pieeja, kas ir ārkārtīgi dārga, 
var nodrošināt pārkārtošanos uz emisiju samazināšanu, nekaitējot Eiropas rūpniecībai.

Instrumenti un metodika — efektīvāka rūpniecības politika

Ziņojumā ir ierosinātas dažas izmaiņas salīdzinājumā ar to, kā rūpniecības politika ir īstenota 
līdz šim. Pirmkārt, pirms jaunu noteikumu galīgās ieviešanas ir jāveic ietekmes novērtējums. 
Jo īpaši pirmajā posmā koronavīrusa krīzes laikā ir neiedomājami apgrūtināt rūpniecības 
sistēmu ar noteikumiem, kas prasa dārgus pielāgojumus. Turpretī otrajā posmā ir jāparedz 
atbilstoši pārkārtošanās atbalsta līdzekļi. 

Joprojām runājot par metodiku, ziņojumā ir ieteikts pieņemt galveno darbības rādītāju sistēmu 
Savienības ieviesto instrumentu efektivitātes mērīšanai. 



PE650.700v01-00 12/12 PR\1204655LV.docx

LV

Visbeidzot, tiek ierosināts izmantot valsts nodokļu kredītu shēmas līdzfinansējumu, lai 
veicinātu investīcijas un pētniecību, nevis parastos konkursa kārtībā piešķiramos stimulus. Šī 
iespēja, kas būtu jāattiecina uz visiem Eiropas instrumentiem un fondiem, nodrošina lielāku 
pieejamību MVU un lielāku efektivitāti un līdzekļu izmantošanas ātrumu, samazinot 
birokrātisko starpniecību un piešķiršanas izmaksas.


