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PASIŪLYMAI

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas ragina atsakingą Pramonės, 
mokslinių tyrimų ir energetikos komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos 
pasiūlymus:

A. kadangi ES pramonės sektorius turėtų būti remiamas atsigaunant po COVID-19 krizės, 
kad būtų pereinama prie atsparios, tvarios, nulinės taršos, žiedinės, neutralaus poveikio 
klimatui, suskaitmenintos ir konkurencingos pramonės, o visi sektoriai prisidėtų prie 
tikslo vėliausiai iki 2050 m. pasiekti poveikio klimatui neutralumą ir prie aplinkos 
apsaugos;

B. kadangi pramonė yra ypač svarbi Europos pažangai ir klestėjimui ateityje; ji sudaro 
daugiau kaip 20 proc. ES ekonomikos ir jame dirba apie 35 mln. žmonių; kadangi tvirta 
pramoninė bazė yra būtina, kad žalioji pertvarka būtų sėkminga;

C. kadangi Europos pramonė šiuo metu labai priklauso nuo trečiųjų šalių pramonės 
pajėgumų ir žaliavų; kadangi COVID-19 pandemija parodė didelių strateginių vaistų ir 
medicininės įrangos gamybos pramonės objektų praradimo keliose valstybėse narėse 
poveikį, ir dėl to sutriko vertės grandinės ir išryškėjo pagrindinių Europos strateginių 
pramonės sektorių pažeidžiamumas, taip pat poreikis išsaugoti tokius pajėgumus 
bendrosios rinkos viduje;

D. kadangi dėl COVID-19 pandemijos išryškėjo didesnė rizika, susijusi su mėginimais 
įsigyti sveikatos priežiūros pajėgumus naudojant tiesiogines užsienio investicijas, ir 
padidėjo dalijimasis šiais gyvybiškai svarbiais pajėgumais bendrojoje rinkoje;

E. kadangi ES ekonomikos gaivinimo programoje numatyta precedento neturinti 1,85 trln. 
EUR suma investicijoms į skaitmeninimą ir žaliąjį ES pramonės, darbo vietų ir 
ekonomikos augimo gaivinimą;

F. kadangi gaivinimas po COVID-19 krizės suteikia galimybę iš tikrųjų integruoti tvarumą į 
pramonės gamybą ir paspartinti žaliąją pertvarką;

G. kadangi naujoji Europos pramonės strategija turėtų sudaryti sąlygas teisingai žaliajai 
pertvarkai; kadangi teisinga pramonės strategija, įgyvendinama kaip neatsiejama Europos 
žaliojo kurso dalis, turėtų padidinti užimtumą ir ekonomines galimybes, apsaugos mūsų 
klimatą ir aplinką ateities kartoms ir tapti laikmečio sąlygas atspindinčia politika, 
padėsiančia tvariu būdu atstatyti Europos ekonomiką;

H. kadangi pramonės strategija būtina sudaryti sąlygas Europos pramonės skaitmeninei ir 
žaliajai pertvarkai, kartu išsaugant Europos konkurencingumą, klestėjimą ir darbo vietas, 
ir remti Europos pramonę, kad ji taptų atsparesnė, aplinkos atžvilgiu tvari, konkurencinga 
pasaulio mastu ir suskaitmeninta; pabrėžia, kad pramonės strategijoje siekiama ne tik 
sudaryti sąlygas energijai imlių pramonės šalių pertvarkai, bet ir sukurti platesnę tvarią 
pramonės bazę, įskaitant mažąsias ir vidutines įmones (MVĮ), kurios yra svarbi Europos 
ekonomikos dalis;

I. kadangi nesąžininga tarptautinė konkurencija ir pasauliniai iškraipymai padarė neigiamą 
įtaką Europos pramonės konkurencingumui; kadangi ne ES esančios bendrovės dažnai 
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naudojasi ne tokiomis griežtomis klimato ir aplinkos apsaugos taisyklėmis ir mažesnėmis 
darbo sąnaudomis atitinkamose savo šalyse; kadangi tai palengvino Europos pramonės 
perkėlimą, o tai savo ruožtu padarė žalos aplinkai ir socialinės žalos;

J. kadangi Sąjunga turėtų daryti didelę įtaką pasauliniams klimato ir aplinkos apsaugos 
veiksmams, įgyvendindama savo vidaus rinką ir vykdydama žaliąją diplomatiją, taip pat 
parodydama, kad gali pirmauti klimato ir aplinkos apsaugos srityse, taip pat remdama į 
ateitį orientuotų pramonės šakų plėtrą ir aukštus socialinės apsaugos standartus;

K. kadangi ES patirtis rodo, kad ekonomikos augimas ir klimato apsauga yra tarpusavyje 
neprieštaraujantys tikslai, nes ES išmetamųjų teršalų kiekis yra 23 proc. mažesnis, 
palyginti su 1990 m., o jos BVP padidėjo 61 proc.;

L. kadangi ES pramonė pradėjo pertvarką, tačiau jai vis dar tenka 20 proc. ES išmetamo 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio; kadangi pramonės sektoriui ir visoms su juo 
susijusioms vertės grandinėms pertvarkyti reikia 25 metų;

M. kadangi dėl skaitmeninių technologijų pramonės įvaizdis kinta, jos leidžia kurti naujus 
verslo modelius, sudaro sąlygas pramonei tapti našesnei, darbuotojams suteikia naujų 
įgūdžių ir padeda mažinti ekonomikos priklausomybę nuo iškastinio kuro;

N. kadangi pagal Sutarties 151 straipsnį valstybės narės privalo skatinti kurti geresnes 
darbuotojų gyvenimo ir darbo sąlygas, kad, nuosekliai siekiant pažangos, jos būtų 
suvienodintos;

O. kadangi dėl valstybių narių mokesčių konkurencijos skirtingų mokesčių taisyklių 
bendrojoje rinkoje gali atsirasti asimetrija ir agresyvus mokesčių planavimas, kurį vykdo 
tarptautinės įmonės, ir dėl to ekonomika, kurioje sukuriama tikroji vertė, netenka 
pertvarkai reikalingų išteklių;

1. ragina Komisiją įvertinti COVID-19 poveikį Europos pramonei ir pateikti į ateitį 
orientuotą suderintą atsaką, kad būtų sudarytos palankesnės sąlygos pramonės 
atgaivinimui, kuris padės įvykdyti dvejopą skaitmeninę ir žaliąją pertvarką siekiant 
poveikio klimatui neutralumo, žiediškumo ir nulinės taršos, kartu užtikrinant 
konkurencingumą ir atsparumą, laikantis Europos žaliojo kurso;

2. pabrėžia, kad visi sektoriai ir pramonės vertės grandinės, ypač energijai imlūs sektoriai, 
turės atlikti pagrindinį vaidmenį siekiant Europos žaliojo kurso tikslų ne tik mažinant jų 
išmetamo anglies dioksido rodiklį, bet ir paspartinant pertvarką teikiant prieinamus ir 
švarių technologijų sprendimus, plėtojant ir kuriant ekonomiškai perspektyvių, tvarių 
produktų bei procesų vertės grandines ir plėtojant naujus tvarius verslo modelius;

3. ragina valstybes nares įgyvendinant daugiametę finansinę programą (DFP) ir kuriant 
naujus nuosavus išteklius remti plataus užmojo ekonomikos gaivinimo plano ir 
priemonės „Next Generation EU“ kūrimą; pabrėžia, kad ekonomikos gaivinimo fondų 
naudojimas turėtų visiškai atitikti Sąjungos klimato ir aplinkosaugos srities teisės aktus ir 
skatinti žaliąją pertvarką;

4. pabrėžia ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės ir strateginių 
investicijų priemonės svarbą remiant investicijas ir skatinant pagrindines Europos 
pramonės šakas, siekiant padėti sustiprinti ir kurti Europos strategines vertės grandines ir 



AD\1212963LT.docx 5/15 PE652.353v02-00

LT

mano, kad ją galėtų papildyti strateginių tiekimo grandinių įvairinimo fondas, kad būtų 
sumažintas per didelis pasitikėjimas atskirais tiekėjais ir aktyviai remiamos įmonės 
įvairinant gamybą strateginiuose sektoriuose; ragina Komisiją nedelsiant pateikti 
konkrečius pasiūlymus dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų, kad būtų užtikrintos 
veiksmingos vienodos sąlygos ir apsaugotos pagrindinės pramonės šakos nuo 
nesąžiningos valstybės valdomų ar valstybės subsidijuojamų investuotojų iš trečiųjų šalių 
konkurencijos;

5. ragina Komisiją įgyvendinant priemonės „Next Generation EU“ programas ir priemones 
daugiausia dėmesio skirti sektoriams, kurie ekonominiu ir darbo požiūriu nuo 
koronaviruso sukeltos krizės nukentėjo labiausiai;

6. palankiai vertina tai, kad ES ekonomikos gaivinimo planu siekiama pritraukti investicijas 
į tvarią neutralaus poveikio klimatui pramonę; ypač palankiai vertina tai, kad dvigubai 
padidėjo investicijos į švaraus vandenilio technologijas, kadangi švarus vandenilis gali 
padėti sumažinti išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, atgaivinti ES 
ekonomiką ir atverti kelią poveikio klimatui neutralumui 2050 m., remiant sunkiai prie 
priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimo prisitaikančius sektorius, visų pirma 
energijai imlius sektorius; atkreipia dėmesį, kad buvo įsteigtas Švaraus vandenilio 
aljansas; atkreipia dėmesį į ES pirmavimo galimybes švaraus vandenilio srityje; mano, 
kad švaraus vandenilio gamyba ir įvairaus jos potencialo moksliniai tyrimai turi tapti ES 
pramonės strategijos prioritetu; ragina skirti strategines investicijas švaraus vandenilio 
gamybai ir naudojimui, reikiamo infrastruktūros tinklo sukūrimui ir moksliniams 
tyrimams bei inovacijoms skatinti;

7. pabrėžia, kad svarbu pripažinti ekonomikos gaivinimo plano, ES klimato ir skaitmeninių 
užmojų bei veiksmingos pramonės strategijos ryšį;

8. pabrėžia, kad ES turėtų stiprinti savo pramoninius ir technologinius gebėjimus, 
pasitelkdama investicijas į pagrindines švarias technologijas, kad būtų didinama atvira 
strateginė autonomija ir atsparumas, kartu užtikrinant tvarumą, konkurencingumą ir 
aukšto lygio socialinę bei ekonominę jos žmonių gerovę bei nelygybės mažinimą, nė 
vieno nepaliekant nuošalyje, kurie derėtų su dvejopa skaitmenine ir žaliąja pertvarka ir 
padėtų ją vykdyti;

9. palankiai vertina tai, kad buvo įsteigtas teisingos pertvarkos mechanizmas, kuriuo 
siekiama užtikrinti, kad būtų remiami su sunkumais, kylančiais dėl perėjimo prie 
neutralizuoto poveikio klimatui ekonomikos, susiduriantys darbuotojai ir bendruomenės 
ir kad įmonės galėtų investuoti į tvarias gamybos technologijas; pabrėžia, kad svarbu 
užtikrinti plačių užmojų Teisingos pertvarkos fondo, kuris turėtų visų pirma prisidėti 
kuriant tvarias darbo vietas ir keliant darbuotojų kvalifikaciją bei juos perkvalifikuojant, 
finansavimą; atsižvelgdamas į tai, ragina Komisiją ir valstybes nares pripažinti, kad 
profesinio rengimas ir mokymas yra būtinas siekiant palengvinti ir skatinti atitinkamų 
darbuotojų kvalifikacijos kėlimą ir perkvalifikavimą ir padidinti jų įsidarbinimo 
galimybes ir gebėjimą prisitaikyti prie naujų darbo vietų; pabrėžia, kad teisinga pertvarka 
ir nelygybės mažinimas turėtų būti integruotas į socialinę, ekonominę ir aplinkos politiką 
visais lygmenimis;

10. primygtinai ragina Komisiją gerokai sustiprinti paramą inovacijoms į neutralaus anglies 
dioksido poveikio pramonės kūrimą, proveržio technologijoms diegimą ir tvaraus verslo 
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lyderius, laikantis technologijų požiūriu neutralaus požiūrio ir kartu vengiant 
nereikalingos reglamentavimo naštos, visų pirma MVĮ, ir ją šalinant; todėl ragina 
Komisiją nedelsiant įgyvendinti pramonės strategijoje paskelbtus veiksmus ir 
finansavimo galimybes; pabrėžia, kad ES institucijos, valstybės narės, regionai, pramonė 
ir visi kiti svarbūs veikėjai turėtų dirbti kartu siekiant kurti pirmaujančias švarių 
technologijų srities rinkas ir užtikrinti, kad Europos pramonė būtų pasaulinė lyderė;

11. mano, kad pramoniniai moksliniai tyrimai ir inovacijos bus labai svarbūs įgyvendinant 
plačių užmojų ES 2030 m. darnaus (ekonominio, aplinkos ir socialinio) vystymosi tikslus 
ir ilgalaikius klimato bei energetikos tikslus.

12. pažymi, kad moksliniai tyrimai ir inovacijos yra labai svarbūs siekiant įveikti klimato 
krizę; ragina Komisiją gerinti verslo ir pramonės sąlygas, kad būtų padidintas jų 
konkurencingumas šioje srityje;

13. pabrėžia, kad investicijos į žaliąsias technologijas, tvarius sprendimus ir naujas galimybes 
bendrovėms gali paversti žaliąjį kursą nauja ekonomikos augimo strategija, kuri galėtų 
būti naudinga novatoriškoms MVĮ;

14. primena, jog Komisija turėtų atsižvelgti į įvairias pramonės ekosistemas, kad 
įgyvendinant pramonės strategijoje nurodytas programas būtų laikomasi individualaus 
požiūrio, atsižvelgiant į technologiškai mažiau išsivysčiusių regionų poreikius;

15. palankiai vertina Komisijos iniciatyvą išplėsti skaitmeninių inovacijų centrų apimtį 
visuose Europos regionuose, kad MVĮ galėtų integruoti skaitmenines inovacijas, taip 
kuriant savanoriškos veiklos ir mokymo galimybes skaitmeninių technologijų srityje; 

16. pabrėžia, kad ES politika turėtų būti nuosekli ir koordinuota visuose sektoriuose, ir ja 
turėtų būti siekiama sumažinti dubliavimąsi ir skatinti sąveiką; pabrėžia, koks yra svarbus 
klimato ir aplinkosaugos aspekto integravimas visuose politikos sektoriuose; ragina 
Komisiją ir valstybes nares užtikrinti, kad galiojantys teisės aktas būtų tinkamai 
įgyvendinami ir visapusiškai vykdomi; mano, kad turėtų būti supaprastintos galimybės 
gauti ES finansavimą, ypač MVĮ, pereinant prie atsparios, žaliosios ir skaitmeninės 
ekonomikos;

17. pripažįsta, kad nuosekli, nuspėjama ir sąžininga intelektinės nuosavybės teisių sistema 
pagal būsimą vaistų strategiją yra svarbus veiksnys siekiant išsaugoti Europos 
konkurencingumą; ragina veiksmingai įgyvendinti šią sistemą, išsaugoti technologinį 
savarankiškumą, skatinti investicijas ir skatinti tvarius novatoriškus sprendimus, ir visų 
pirma remtis vartotojų ir pacientų interesais;

18. pabrėžia, kad iš tikrųjų veiksminga Europos pramonės strategija ir politika turi būti 
grindžiamos plačių užmojų klimato veiksmais ir tikslais remiantis Klimato teisės aktu, 
pateikiant ateities pramonės formavimo veiksmų planą, pagal kurį visi sektoriai prisidėtų 
siekiant poveikio klimatui neutralumo tikslo kuo anksčiau ir ne vėliau kaip iki 2050 m.;

19. pabrėžia, kad reikia suderinti naująją pramonės strategiją su neutralaus poveikio klimatui 
ekonomikos tikslu iki 2050 m., kartu pabrėžiant, kad Europos klimato politika turi būti 
pagrįsta įrodymais;

20. pabrėžia, kad svarbu derinti veiksmus, kuriais siekiama sumažinti išmetamųjų teršalų 
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kiekį, su ekonomikos augimu, didesniu konkurencingumu ir ES piliečių gerovės 
gerinimu;

21. teigia, kad pramonės strategijoje taip pat turi būti nustatyti būdai, kaip MVĮ gali prisidėti 
prie išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimo ir aplinkos apsaugos 
ES, papildant jau dedamas pastangas ir įgyvendinamą politiką bei teikiant papildomas 
priemones, kad šios įmonės neatsiliktų ir prisidėtų vykdant žaliąją pramonės pertvarką 
pereinant prie neutralizuoto poveikio klimatui ekonomikos;

22. pabrėžia, kad reikia užtikrinti vienodas sąlygas visame pasaulyje; ragina persvarstyti ES 
apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemą (ES ATLPS) atsižvelgiant į klimato srities 
tikslus ir nustatyti pasienio anglies dioksido mokesčio mechanizmą, kad būtų sudarytos 
sąlygos pažangiam į kitas šalis perkeltos gamybos sugrąžinimui ir trumpesnėms vertės 
grandinėms; pabrėžia, kad pasienio anglies dioksido mokesčio mechanizmas gali vaidinti 
svarbų vaidmenį siekiant išvengti anglies dioksido nutekėjimo;

23. pakartoja, kad tvirtai remia Komisijos žaliajame kurse nustatytą tikslą įdiegti pasienio 
anglies dioksido mokesčio mechanizmą; ragina Komisiją šią reformą įtraukti į 2020 m. 
Komisijos darbo programą;

24. ragina Komisiją oficialiai įtvirtinti procesą, kurį taikant besivystančioms šalims būtų 
prieinamos ir įperkamos mažo anglies dioksido kiekio technologijos;

25. ragina laisvosios prekybos susitarimais skatinti prekybos, klimato it aplinkos apsaugos, 
muitų, rinkos priežiūros ir pramonės politikos priemonių darną su Europos žaliojo kurso 
tikslais; be to, ragina į visus prekybos susitarimus įtraukti įgyvendinamus prekybos ir 
darnaus vystymosi skyrius; pabrėžia, kad svarbu toliau skatinti aukštų ES socialinių, 
aplinkos ir saugos standartų abipusiškumą sudarant prekybos susitarimus ir vykdyti 
atsparesnę muitinės bei rinkos priežiūros politiką; primygtinai reikalauja, kad muitinis 
tikrinimas visoje ES būtų vykdomas laikantis tų pačių standartų, koordinuojant veiksmus 
su valstybėmis narėmis ir visapusiškai laikantis subsidiarumo principo;

26. ragina į laisvosios prekybos susitarimus įtraukti privalomus ir plataus užmojo klimato 
skyrius; pakartoja, kad būsimasis išsamaus patikrinimo teisės aktas yra svarbus;

27. ragina Komisiją daugiau kruopščiai įvertinti Europos priklausomybės nuo importo 
poveikį trečiosioms šalims, visų pirma šalims, kuriose valstybė turi didelę rinkos dalį, ir 
įtraukti priemones, skirtas kovoti su bet kokiais pasaulinių vertės grandinių sutrikdymais, 
konkrečiai naudojantis aktyvesniu ES koordinavimu ir strateginėmis pasaulinėmis 
partnerystėmis;

28. primena, kad pagal pramonės strategiją žiedinės ekonomikos principų taikymas visuose 
sektoriuose ir pramonės šakose gali suteikti galimybę iki 2030 m. visoje ES sukurti 
700 000 naujų darbo vietų, iš kurių dauguma būtų MVĮ; pabrėžia žiedinės ekonomikos 
teikiamas galimybes mažinant energijos ir išteklių sunaudojimą, didinant pajėgumus ir 
užtikrinant patikimą perdirbtų medžiagų, kurios yra ypač svarbios žaliosios energijos ir 
skaitmeninių technologijų srityse, tiekimą; mano, kad ES pramonės strategija turi būti 
įgyvendinama kartu su žiedine ekonomika ir žiedinės ekonomikos veiksmų planu ir ja 
turi būti užtikrinamas Europos ekonomikos perėjimas prie netoksiškos žiedinės 
ekonomikos; ragina papildomai remti tyrimų ir plėtros programas, kuriomis siekiama 
skatinti perėjimą prie saugios ir tvarios žiedinės ekonomikos, skatinant novatoriškus 
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sprendimus ir esamų technologijų plėtotę strateginiuose sektoriuose;

29. pabrėžia, kad siekiant pagerinti ekonomikos žiediškumą, paklausos priemonės, kaip antai 
tvaraus vartojimo skatinimas ir dažnesnis žaliųjų viešųjų pirkimų rengimas, yra tik viena 
medalio pusė, ir kad reikės dėti dideles pastangas siekiant efektyviau naudoti išteklius ir 
žiediškumą gamybos procesuose; ragina Komisiją šiuo tikslu nustatyti aiškius tikslus ir 
teisinę sistemą; šiuo atžvilgiu palankiai vertina tai, kad yra paskelbta tvarios gaminių 
politikos programa ir nustatyti privalomi reikalavimai dėl perdirbtų medžiagų;

30. ragina Komisiją nustatyti plataus užmojo konkretiems sektoriams skirtus tikslus, 
susijusius su efektyvaus išteklių naudojimo gerinimu, pradedant nuo labiausiai ištekliams 
imlių sektorių; mano, kad bendradarbiaujant su pramonės asociacijomis, įmonėmis, 
profesinėmis sąjungomis, pilietine visuomene ir akademine bendruomene, taip pat turėtų 
būti parengtos veiksmų gairės, kuriomis būtų vadovaujamasi skirtinguose sektoriuose 
pereinant prie žiediškumo; pabrėžia, kad svarbu turėti aiškią stebėsenos sistemą, kurioje 
būtų teikiama išsami ir viešai prieinama informacija apie pasiektą pažangą;

31. pabrėžia žiedinės bioekonomikos ir miškų pramonės teikiamas galimybes skatinant 
konkurencingą ir tvarią pramonę; ragina valstybes nares skatinti investicijas į 
atsinaujinančiuosius ir perdirbamus biologinius produktus ir viešuosius pirkimus šioje 
srityje;

32. pabrėžia, koks yra svarbus išteklių ir energijos vartojimo efektyvumas siekiant sumažinti 
priklausomybę nuo rūdos ir iškastinio kuro importo; pabrėžia, kad atliekų kiekio 
mažinimas ne tik sumažins taršą, bet ir padės sutaupyti brangių išteklių;

33. pabrėžia, kad būtina mažinti atliekas pramonės sektoriuje; ragina Komisiją nustatyti 
privalomus pramoninių pakavimo medžiagų pakartotinio naudojimo tikslus; ragina 
suderinti pakuotes verslo sektoriuose ir valstybėse narėse, kad būtų supaprastintos užstato 
schemos;

34. palankiai vertina Komisijos paskelbtą cheminių medžiagų tvarumo strategiją siekiant 
užtikrinti nulinę taršą netoksiškoje aplinkoje; pabrėžia, kad Europos chemijos pramonė 
yra viena iš svarbiausių pramonės šakų siekiant Sąjungos ekonominės gerovės, tačiau jai 
trūksta tvarumo energijos vartojimo ir poveikio aplinkai srityse; pabrėžia, kad svarbu 
pasiekti energijos vartojimo efektyvumą, žiediškumą ir nulinę taršą, ypač šiame 
sektoriuje;

35. atkreipia dėmesį į chemijos pramonės indėlį į daugelį strateginių vertės grandinių ir 
kuriant anglies atžvilgiu neutralias, efektyviai išteklius naudojančias ir žiedines 
technologijas bei sprendimus; ragina sukurti tvarią cheminių medžiagų politiką, suderintą 
su pramonės strategija;

36. pabrėžia, kad Europos pramonės strategija turėtų būti visiškai suderinta su būsima 
cheminių medžiagų tvarumo strategija, remiantis pavojingų medžiagų pašalinimu ir 
perėjimu prie saugesnių alternatyvų, ypač daug dėmesio skiriant cheminių medžiagų, 
pvz., endokrininę sistemą ardančių medžiagų, poveikio mažinimui ir prevencijai, siekiant 
apsaugoti žmonių sveikatą ir aplinką;

37. pabrėžia, kad reikia skatinti inovacijas chemijos pramonėje, ir pripažįsta, kad ji gali 
pasiūlyti daug mažo anglies dioksido kiekio technologijų sprendimų; pabrėžia, kad 
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inovacijų skatinimas ir pavojingų cheminių medžiagų poveikio žmonėms ir aplinkai 
mažinimas yra pagrindiniai elementai pereinant nuo linijinės prie žiedinės ir tvarios 
chemijos pramonės, kuri šiam itin svarbiam Europos ekonomikos sektoriui suteiktų didelį 
konkurencinį pranašumą;

38. ragina Europos aplinkos agentūrą (EAA) kartu su Europos cheminių medžiagų agentūra 
(ECHA) parengti ataskaitą apie Europos aplinkoje esančias chemines medžiagas; mano, 
kad ataskaitoje turėtų būti įvertintas pavojingų cheminių medžiagų sisteminis pobūdis 
Europos gamybos ir vartojimo sistemose, jų naudojimas gaminiuose, jų buvimas Europos 
aplinkoje ir žmonių sveikatai bei ekosistemoms keliama žala;

39. ragina Komisiją ir valstybes nares, vykdant visuomenės sveikatos politiką, išsaugoti 
gyvybingą moksliniais tyrimais grindžiamą farmacijos pramonę, atsižvelgiant į piliečių ir 
pacientų interesus; primygtinai reikalauja, kad būsimoje Komisijos farmacijos strategijoje 
siūlomos priemonės būtų suderintos su pramonės strategija ir sutelktos į tai, kad Europa 
išliktų novatorė ir pasaulinė lyderė gaminant vaistus ir veikliąsias medžiagas, siekiant 
užtikrinti pacientams galimybę jų gauti; ragina Komisiją parengti farmacijos strategiją, 
kurioje būtų pateiktos tinkamos politikos priemonės, kuriomis siekiama skatinti 
novatoriškų vaistų, naudingų pacientams, kūrimą, užtikrinti stabilią ir veiksmingą 
reglamentavimo sistemą ir visapusiškai išnaudoti sveikatos priežiūros sektoriaus 
skaitmeninės pertvarkos teikiamas galimybes;

40. pabrėžia, jog svarbu, kad Sąjunga išlaikytų saugų ypatingos svarbos medžiagų ir 
naudingųjų iškasenų, vaistinių medžiagų, vaistų ir medicinos reikmenų tiekimą; ragina 
stiprinti Europos vertės grandines siekiant sumažinti priklausomybę nuo trečiųjų šalių 
pagrindinėse strateginėse srityse; ragina Komisiją ir valstybes nares skubiai imtis 
veiksmų siekiant užtikrinti vaistų tiekimo saugumą, sumažinti ES priklausomybę nuo 
trečiųjų šalių ir remti gydymui labai svarbių vaistų gamybą vietos lygmeniu, pirmenybę 
teikiant strateginės svarbos sveikatai svarbiems vaistams, glaudžiai bendradarbiaujant su 
valstybėmis narėmis; primena, kad skiriant bet kokį viešąjį finansavimą turi būti 
reikalaujama visiško investicijų skaidrumo ir atsekamumo, tiekimo Europos rinkoje 
įsipareigojimų ir sąlygų sudarymo pacientams siekti palankiausių rezultatų, įskaitant 
pagamintų vaistų prieinamumą ir įperkamumą; pabrėžia, kad šia strategija pramonė turi 
būti skatinama įvairinti savo tiekimo grandinę ir parengti vaistų stygiaus rizikos 
mažinimo planą, kad būtų galima pašalinti bet kokias jos tiekimo grandinės spragas ir 
riziką; ragina Komisiją pasiūlyti būdų, kaip užtikrinti, kad pramonės tiekimo grandinės 
tinklas taptų atsparesnis, ir parengti vaistų stygiaus rizikos mažinimo planą, kad būtų 
galima valdyti bet kokį galimą pažeidžiamumą ir riziką svarbiausių vaistų tiekimo 
grandinėje; ragina Komisiją ir valstybes nares, atsižvelgiant į ypatingos svarbos Europos 
sveikatos priežiūros infrastruktūrą, tikrinti tiesiogines užsienio investicijas į vaistų 
gamyklas;

41. ragina Komisiją aktyviau dalyvauti remiant ypatingos svarbos sveikatos infrastruktūros 
objektų apsaugą valstybėse narėse ir pradėti įgyvendinti Europos programą dėl ypatingos 
svarbos infrastruktūros objektų apsaugos (EPCIP) sveikatos infrastruktūros sektoriuje;

42. pabrėžia, koks yra svarbus tinkamai veikiantis ir konkurencingas vaistų ir medicinos 
priemonių sektorius siekiant ES pacientams užtikrinti nuolatinę galimybę gauti vaistų ir 
garantuoti aukšto sveikatos priežiūros paslaugų lygį; mano, kad Komisija turėtų sudaryti 
palankesnes sąlygas dialogui su valstybėmis narėmis ir visais susijusiais 
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suinteresuotaisiais subjektais, sukurdama Europos vaistų agentūros (EMA) prižiūrimą 
farmacijos forumą, kad būtų galima vesti išsamias diskusijas klausimais, susijusiais su 
tvarumu farmacijos sektoriuje ir naujų technologijų diegimu sveikatos priežiūros 
sistemose; pabrėžia, kad šiame forume turėtų būti atsižvelgiama į skirtingas nacionalines 
priemones, susijusias su kainų apskaičiavimu ir kompensavimu, taip pat su investicijomis 
ir organizavimu sveikatos priežiūros srityje, siekiant užtikrinti esamas investicijas į 
gamybą Europoje, užtikrinant ilgalaikį tvarumą, konkurencingumą ir tiekimo saugumą; 
ragina Komisiją paremti valstybes nares parengiant ad hoc ES gaires dėl vaistų viešojo 
pirkimo, remiantis dabartinėmis ES viešųjų pirkimų taisyklėmis, kuriose būtų 
atsižvelgiama ne tik į mažiausios kainos kriterijus, visų pirma įgyvendinant ekonomiškai 
naudingiausio pasiūlymo kriterijus, bet ir, pvz., siekį užtikrinti ilgalaikį tvarumą, 
konkurenciją, tiekimo saugumą ir investicijų į mokslinius tyrimus ir gamybą skatinimą;

43. atsižvelgdamas į dabartinę sveikatos krizę ir galimas būsimas krizes, remia paskatas ES 
bendrovėms, gamybos skatinimą Europos Sąjungoje, ES priklausomybės nuo trečiųjų 
šalių mažinimą, tam tikrų produktų, ypač rankų dezinfekanto, ventiliatorių ir apsauginės 
įrangos, gamybos pajėgumų didinimą, taip pat skaitmeninių gamybos priemonių, tokių 
kaip 3 D spausdinimas, kurios gali būti naudingos gaminant reikiamą įrangą, sutelkimą ir 
koordinavimą;

44. pabrėžia, kad reikia peržiūrėti ir persvarstyti ES viešųjų pirkimų taisykles siekiant 
užtikrinti tikrai vienodas sąlygas ES įmonėms, ypač toms, kurios gamina tvarius 
produktus ar teikia tvarias paslaugas, pvz., viešojo transporto srityje;

45. pakartoja, kad tvarus transportas yra svarbus kaip pramonės tiekimo grandinės dalis, ir 
ragina į gaminių kainą įtraukti išorės sąnaudas; pabrėžia, kad tvaraus ir išmanaus judumo 
pramonė suteikia ir galimybių, ir atsakomybės vykdant skaitmeninę ir aplinkos apsaugos 
pertvarką, remiant Europos pramonės konkurencingumą ir gerinant susisiekimą, ypač 
automobilių, orlaivių ir erdvėlaivių, geležinkelių ir laivų statybos pramonės šakose; 
ragina Komisiją ir valstybes nares padidinti investicijas į netaršų judumą ir atsparią bei 
saugią transporto infrastruktūrą, ypač į didelės spartos tinklus, ir toliau remti tvarių 
alternatyviųjų degalų plėtrą;

46. pabrėžia ekologiško judumo galimybes kuriant naujas darbo vietas, skatinant Europos 
pramonę ir mažinant šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą transporto sektoriuje; 
ragina parengti plataus masto strategiją dėl plataus elektrifikuotų transporto priemonių 
įkrovimo infrastruktūros tinklo sukūrimo su greito, patikimo ir suderinamo elektrinių 
transporto priemonių įkrovimo stotimis, ir daugiau investuoti į tokį tinklą;

47. atkreipia dėmesį į baterijų technologijų vaidmenį, kurį jos atlieka mažinant judumo ir 
energijos sistemų priklausomybę nuo iškastinio kuro; palankiai vertina Europos baterijų 
aljansą ir Strateginį su baterijomis susijusių veiksmų planą; ragina skatinti ir remti 
baterijų gamybą Europoje, taip pat sukurti nuoseklią ir palaikančią tvarių baterijų 
reglamentavimo sistemą, laikantis žiedinės ekonomikos principų, platesnių ES 
priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimo tikslų ir atsižvelgiant į poreikį mažinti 
priklausomybę nuo žaliavų bei ypatingos svarbos medžiagų ir metalų iš trečiųjų šalių;

48. pabrėžia, kad svarbu kurti tvarias baterijų vertės grandines atsižvelgiant į dabartinius ir 
būsimus elektromobilumo poreikius; pabrėžia, kad į naująją baterijų reglamentavimo 
sistemą turėtų būti visapusiškai įtraukti tvarumo reikalavimai, pvz., pakartotinio 
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naudojimo ir perdirbimo tikslai bei tvarus ir socialiai atsakingas žaliavų tiekimas; ragina 
Komisiją ir valstybes nares skatinti investicijas į konkurencingą ir tvarų baterijų gamybos 
sektorių, sukuriant sistemą, apimančią saugias galimybes naudotis žaliavomis, paramą 
technologinėms inovacijoms ir nuoseklias baterijų gamybos taisykles, atsižvelgiant į 
žiedinės ekonomikos reikalavimus;

49. pabrėžia, kad pramonė turėtų visapusiškai prisidėti prie biologinės įvairovės ir aplinkos 
apsaugos; atkreipia dėmesį į tai, kad daugiau nei pusė viso pasaulio BVP priklauso nuo 
gamtos ir jos teikiamų paslaugų, nes kai kurių sektorių priklausomybė nuo gamtos yra 
labai didelė; pažymi, kad daugiau kaip 90 proc. biologinės įvairovės nykimo ir vandens 
trūkumo sukelia išteklių gavyba ir perdirbimas; pabrėžia, kad Europos pramonės politika 
turėtų atitikti 2030 m. ES biologinės įvairovės tikslus ir turėtų būti laikomasi atsargumo ir 
„teršėjas moka“ principų;

50. pabrėžia, kad remiantis metodu „viena sveikata“, natūralių ekosistemų išsaugojimas yra 
esminis dalykas užtikrinant žmonijos galimybes patenkinti būtiniausius poreikius, pvz., 
turėti geriamojo vandens, švarų orą ir derlingą dirvožemį; ragina sparčiai sukurti 
patikimus rodiklius, kuriais būtų galima įvertinti poveikį biologinei įvairovei ir užtikrinti 
laipsnišką taršos mažinimą, kaip nurodyta ES biologinės įvairovės strategijoje;

51. pabrėžia, kad pramonė vis dar yra viena didžiausių aplinkos teršėjų, nes jos teršalai 
išmetami į orą, vandenį ir dirvožemį; pabrėžia Pramoninių išmetamųjų teršalų direktyvos 
vaidmenį nustatant įpareigojimus dideliems įrenginiams, siekiant kuo labiau sumažinti 
teršalų išmetimą; tikisi, kad bus parengtas veiksmų planas dėl nulinės oro, vandens ir 
dirvožemio taršos ir persvarstyta Pramoninių išmetamųjų teršalų direktyva, nes tai padėtų 
gerokai sumažinti pramoninę taršą;

52. palankiai vertina Komisijos ketinimą laikytis strategiškesnio požiūrio į 
atsinaujinančiosios energijos pramonės šakas; mano, kad šios pramonės šakos turėtų būti 
visapusiškai remiamos atsižvelgiant į jų svarbų vaidmenį mažinant energijos sistemų 
priklausomybę nuo iškastinio kuro ir vėliausiai iki 2050 m. pasiekiant poveikio klimatui 
neutralumą; taip pat pabrėžia, kad svarbu taikyti principą „svarbiausia − energijos 
vartojimo efektyvumas“ siekiant sumažinti energijos poreikį;

53. pažymi, kad principas „pirmiausia – energijos vartojimo efektyvumas“ yra vienas iš 
pagrindinių energetikos sąjungos elementų siekiant Europos Sąjungoje užtikrinti saugų, 
tvarų, konkurencingą ir nebrangų energijos tiekimą; pabrėžia, kad renovacijos banga 
suteikia puikią galimybę ES pastatų ir energetikos sektoriui, ir ragina valstybes nares 
paspartinti investicijas į pastatų renovaciją; atkreipia dėmesį į svarbų vaidmenį, kurį gali 
atlikti nacionaliniai, regioniniai ir vietos subjektai palengvinant ir koordinuojant 
renovacijos iniciatyvas;

54. primena, kad atsinaujinančiųjų energijos išteklių technologijos yra strategiškai svarbios 
siekiant sėkmingai pereiti prie poveikio klimatui neutralumo; ragina parengti tvirtą 
atsinaujinančiųjų išteklių energijos naudojimo ir plėtojimo pramonės strategiją, siekiant 
užtikrinti ilgalaikį Europos energijos tiekimo saugumą, konkurencingumą, pirmavimą 
technologijų srityje ir darbo vietų kūrimą;

55. pabrėžia, kad vystant atsinaujinančiųjų išteklių energetiką ir skaitmeninę ekonomiką, 
prireiks vis didesnio kiekio retųjų žemių elementų, retųjų metalų ir svarbiausiųjų bei 
bazinių metalų; primena, kad šiai plėtrai reikalingos kasybos srityje suvartojama ypač 
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daug vandens, tad jo poreikis gali kirstis su vietos gyventojų poreikiais, ypač regionuose, 
kuriems būdinga vandens stoka; pabrėžia, kad kasyba ES nepriklausančiose šalyse gali 
tapti intensyvios taršos šaltiniu, todėl gali pablogėti vandens, oro, dirvožemio kokybė, 
gali būti paskatintas miškų naikinimas ir biologinės įvairovės praradimas; primena, kad 
kasybos veikla daugiausia vykdoma besivystančiose šalyse, kur pagal darbo teisės 
normas suteikiama gerokai mažesnė apsauga, ir kad dėl darbo sąlygų kasybos įmonėse 
kyla pavojus kasyklų darbuotojų sveikatai ir gyvybei; pabrėžia, kad kasybos sukeliama 
tarša daro tiesioginį poveikį vietos gyventojų pragyvenimo lėšoms ir per ilgą laiką gali 
juos paskatinti išsikraustyti kitur; primena, kad vietos gyventojai patiria netiesioginius 
vandens oro ir dirvožemio taršos padarinius bei didelį poveikį sveikatai;

56. pabrėžia, kad aplinka ir ekonomika yra įtraukios visuomenės, padedančios mums spręsti 
dabartinius ir būsimus uždavinius ir išnaudoti atsirandančias galimybes, pagrindas;

57. mano, kad Europos Sąjungai reikia reindustrializacijos proceso, jos pramoninės bazės 
modernizavimo, vidaus rinkos stiprinimo ir pramonei skirtos konkurencingos sistemos 
sukūrimo, įskaitant veiksmingą strategiją MVĮ, kad būtų remiamas Europos 
konkurencingumas ir pirmavimas pasaulyje;

58. ragina Komisiją stiprinti ir skatinti Europos pramonės šakų perkėlimą ir įvairinimą 
strateginiuose sektoriuose, pvz., atsinaujinančiosios energijos gamybos ir farmacijos, 
kurie dar nėra atsparūs;

59. mano, kad Europos pramonės perkėlimas turėtų paskatinti atgaivinti mažiau 
išsivysčiusius Europos regionus, įskaitant regionus, kuriuose mažai gyventojų ir didelė jų 
sklaida, kaip antai nurodytus SESV 174 straipsnyje; pabrėžia, kad taip būtų skatinamas 
šių regionų ekonominis augimas ir sukurta daug darbo vietų, dėl kurių galiausiai būtų 
galima išlaikyti gyventojus;

60. pabrėžia, kad pramonės strategija turėtų būti pagrįsta įrodymais ir naujausiais moksliniais 
tyrimais; pabrėžia, koks yra svarbus Europos pramonės ir verslo indėlis rengiant 
pramonės strategiją;

61. pabrėžia, kad Europos pramonės strategija taip pat turėtų užtikrinti, kad būtų galima gauti 
aiškią, išsamią ir lengvai prieinamą informaciją apie Europos pramonės būklę, ypač visą 
informaciją, kuri reikalinga siekiant suprasti pramonės gamybos poveikį sveikatai ir 
aplinkai;

62. pabrėžia, kad labai svarbu užtikrinti geresnę vyrų ir moterų pusiausvyrą pramonės 
sektoriuose, ypač skatinant moteris studijuoti gamtos mokslus, technologijas, inžineriją ir 
matematiką, apsvarstyti galimybę siekti karjeros technologijų srityje ir investuoti į 
skaitmeninius įgūdžius, taip padedant gerinti lyčių pusiausvyrą steigiant įmones ir joms 
vadovaujant;

63. remia Komisijos tikslą parengti naują ES pramonės strategiją siekiant sukurti 
konkurencingesnę ir atsparesnę pramonę, kai susiduriama su pasaulinio masto 
sukrėtimais;

64. mano, kad Europos Sąjunga turėtų parengti specialiai pritaikytą pramonės strategiją, kuri 
ateityje bus stabilus ramstis Europai, ypač po precedento neturinčios ekonomikos krizės, 
kurią sukėlė COVID-19 pandemija;
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65. mano, kad pramonės strategijoje turi būti pateikta įvairių taikytinų priemonių, pritaikytų 
kiekvienam sektoriui ar ekosistemai ir koordinuojamų su valstybėmis narėmis, kad būtų 
padidintas Europos politikos ir priemonių veiksmingumas;



PE652.353v02-00 14/15 AD\1212963LT.docx

LT

INFORMACIJA APIE PRIĖMIMĄ NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

Priėmimo data 11.9.2020

Galutinio balsavimo rezultatai +:
–:
0:

64
9
8

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę 
nariai

Nikos Androulakis, Bartosz Arłukowicz, Margrete Auken, Simona 
Baldassarre, Marek Paweł Balt, Traian Băsescu, Aurelia Beigneux, 
Monika Beňová, Sergio Berlato, Alexander Bernhuber, Simona Bonafè, 
Delara Burkhardt, Pascal Canfin, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, 
Tudor Ciuhodaru, Nathalie Colin-Oesterlé, Miriam Dalli, Esther de 
Lange, Christian Doleschal, Marco Dreosto, Bas Eickhout, Eleonora 
Evi, Agnès Evren, Fredrick Federley, Pietro Fiocchi, Andreas Glück, 
Jytte Guteland, Martin Hojsík, Pär Holmgren, Jan Huitema, Yannick 
Jadot, Adam Jarubas, Petros Kokkalis, Athanasios Konstantinou, 
Joanna Kopcińska, Ryszard Antoni Legutko, Peter Liese, Sylvia 
Limmer, Javi López, César Luena, Fulvio Martusciello, Liudas Mažylis, 
Tilly Metz, Silvia Modig, Dolors Montserrat, Alessandra Moretti, Dan-
Ștefan Motreanu, Ville Niinistö, Ljudmila Novak, Jutta Paulus, 
Stanislav Polčák, Jessica Polfjärd, Luisa Regimenti, Frédérique Ries, 
María Soraya Rodríguez Ramos, Rob Rooken, Silvia Sardone, Christine 
Schneider, Günther Sidl, Ivan Vilibor Sinčić, Linea Søgaard-Lidell, 
Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Edina Tóth, Véronique Trillet-Lenoir, 
Alexandr Vondra, Mick Wallace, Pernille Weiss, Michal Wiezik, 
Tiemo Wölken, Anna Zalewska

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę 
pavaduojantys nariai

Michael Bloss, Manuel Bompard, Laura Huhtasaari, Christel 
Schaldemose, Inese Vaidere



AD\1212963LT.docx 15/15 PE652.353v02-00

LT

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

64 +
PPE Bartosz Arłukowicz, Alexander Bernhuber, Traian Băsescu, Nathalie Colin-Oesterlé, Christian Doleschal, 

Agnès Evren, Adam Jarubas, Peter Liese, Fulvio Martusciello, Liudas Mažylis, Dolors Montserrat, Dan-
Ștefan Motreanu, Ljudmila Novak, Jessica Polfjärd, Stanislav Polčák, Christine Schneider, Edina Tóth, Inese 
Vaidere, Pernille Weiss, Michal Wiezik, Esther de Lange

S&D Nikos Androulakis, Marek Paweł Balt, Monika Beňová, Simona Bonafè, Delara Burkhardt, Sara Cerdas, 
Mohammed Chahim, Tudor Ciuhodaru, Miriam Dalli, Johan Danielsson, Jytte Guteland, César Luena, Javi 
López, Alessandra Moretti, Christel Schaldemose, Günther Sidl, Tiemo Wölken

Renew Pascal Canfin, Fredrick Federley, Andreas Glück, Martin Hojsík, Jan Huitema, Frédérique Ries, María Soraya 
Rodríguez Ramos, Linea Søgaard-Lidell, Nils Torvalds, Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță

ID Simona Baldassarre, Marco Dreosto, Luisa Regimenti, Silvia Sardone

Verts/ALE Margrete Auken, Michael Bloss, Bas Eickhout, Pär Holmgren, Yannick Jadot, Tilly Metz, Ville Niinistö, Jutta 
Paulus

NI Eleonora Evi, Athanasios Konstantinou, Ivan Vilibor Sinčić

9 -
ID Laura Huhtasaari, Sylvia Limmer

ECR Sergio Berlato, Pietro Fiocchi, Joanna Kopcińska, Ryszard Antoni Legutko, Rob Rooken, Alexandr Vondra, 
Anna Zalewska

8 0
ID Aurelia Beigneux, Catherine Griset, Joëlle Mélin

GUE/NGL Malin Björk, Manuel Bompard, Petros Kokkalis, Silvia Modig, Mick Wallace

Sutartiniai ženklai:
+ : už
- : prieš
0 : susilaikė


