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IEROSINĀJUMI

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja aicina par jautājumu atbildīgo 
Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus 
ierosinājumus:

A. tā kā ar atbalstu ES rūpniecības nozares atveseļošanai pēc Covid-19 pandēmijas būtu 
jāpanāk pāreja uz izturētspējīgu, ilgtspējīgu, nulles piesārņojuma, aprites, klimatneitrālu, 
digitalizētu un konkurētspējīgu rūpniecību, vēlākais līdz 2050. gadam visām nozarēm 
iesaistoties klimatneitralitātes mērķa sasniegšanā un vides aizsardzībā;

B. tā kā rūpniecība ir būtiska Eiropas attīstībai un labklājībai nākotnē; tā kā tā veido vairāk 
nekā 20 % no ES ekonomikas un nodarbina aptuveni 35 miljonus cilvēku; tā kā sekmīgai 
zaļās pārkārtošanās īstenošanai ir nepieciešams spēcīgs rūpnieciskais pamats;

C. tā kā Eiropas rūpniecības nozares pašlaik ir ļoti atkarīgas no trešo valstu rūpniecības 
jaudas un izejvielām; tā kā Covid-19 pandēmija ir parādījusi, kādas sekas ir tam, ka 
vairākās dalībvalstīs vairs nav stratēģiski svarīgu ražotņu zāļu un medicīniskā aprīkojuma 
ražošanai, kas izraisa vērtības ķēžu pārrāvumus un parāda Eiropas galveno stratēģisko 
rūpniecības nozaru neaizsargātību, un ir parādījusi nepieciešamību saglabāt šādas jaudas 
vienotajā tirgū;

D. tā kā Covid-19 pandēmija parādīja, ka centieni iegūt veselības aprūpes resursus, 
izmantojot ārvalstu tiešos ieguldījumus, ir saistīti ar palielinātu risku un ka ir jāsaglabā un 
jāstiprina šo vērtīgo resursu kopīga izmantošana vienotajā tirgū;

E. tā kā ES atveseļošanas programmā nepieredzēti liela summa — 1,85 triljoni EUR — ir 
paredzēta ieguldījumiem ES rūpniecības digitalizācijā un zaļajā atveseļošanā, darbvietu 
izveidē un izaugsmē;

F. tā kā atveseļošanās pēc Covid-19 pandēmijas posms dod iespēju ilgtspēju faktiski integrēt 
rūpnieciskajā ražošanā un paātrināt zaļo pārkārtošanos;

G. tā kā jaunajai Eiropas rūpniecības stratēģijai vajadzētu būt taisnīgas zaļās pārkārtošanās 
veicinātājai; tā kā ar rūpniecības stratēģiju kā Eiropas zaļā kursa neatņemamu sastāvdaļu 
vajadzētu radīt darbvietas un ekonomiskās iespējas, aizsargāt mūsu klimatu un vidi 
nākamajām paaudzēm un tai vajadzētu kļūt par laikmetu noteicošo politiku, kas palīdzēs 
ilgtspējīgi atjaunot Eiropas ekonomiku;

H. tā kā rūpniecības stratēģijai ir jāpaver ceļš Eiropas rūpniecības divējādai — zaļajai un 
digitālajai — pārkārtošanai, vienlaikus saglabājot Eiropas konkurētspēju, labklājību un 
darbvietas, un jāatbalsta Eiropas rūpniecība, lai tā kļūtu noturīgāka, vidi saudzējošāka un 
ilgtspējīgāka, pasaulē konkurētspējīgāka un digitalizētāka; tā kā rūpniecības stratēģijas 
mērķis ir ne tikai energoietilpīgu nozaru pārkārtošanās veicināšana, bet arī plašākas 
ilgtspējīgas rūpnieciskās bāzes izveide, tajā iekļaujot arī mazos un vidējos uzņēmumus 
(MVU), kas ir svarīga Eiropas ekonomikas daļa;

I. tā kā negodīga starptautiskā konkurence un pasaules tirgus izkropļojumi ir negatīvi 
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ietekmējuši Eiropas rūpniecības konkurētspēju; tā kā trešo valstu uzņēmumiem savās 
valstīs parasti ir jāpiemēro mazāk stingri noteikumi klimata un vides jomā un darbaspēka 
izmaksas ir zemākas; tā kā tas ir veicinājis Eiropas rūpniecības pārvietošanu, kas savukārt 
ir radījis kaitējumu videi un sabiedrībai;

J. tā kā Savienībai vajadzētu ievērojami virzīt pasaules rīcību klimata un vides jomā, 
izmantojot iekšējo tirgu un zaļo diplomātiju, kā arī uzskatāmi demonstrējot līderību 
klimata un vides jomā, vienlaikus arī atbalstot nākotnes prasībām atbilstošu rūpniecības 
nozaru attīstību un augstu sociālās aizsardzības standartu izstrādi;

K. tā kā ES piemērs rāda, ka ekonomikas izaugsme un klimata aizsardzība nav savstarpēji 
izslēdzošas, jo Eiropas Savienības emisiju apjoms ir par 23 % mazāks nekā 1990. gadā, 
toties IKP ir pieaudzis par 61 %;

L. tā kā ES rūpniecība ir sākusi pāreju, bet tā joprojām rada 20 % no ES siltumnīcefekta 
gāzu emisijām; tā kā būs vajadzīgi 25 gadi, lai pārveidotu rūpniecības nozari un visas ar 
to saistītās vērtību ķēdes;

M. tā kā digitālās tehnoloģijas maina nozares tēlu ar jauniem darījumdarbības modeļiem, 
ļaujot tai būt produktīvākai, piedāvājot darbiniekiem jaunas prasmes un atbalstot 
ekonomikas dekarbonizāciju;

N. tā kā saskaņā ar LESD 151. panta noteikumiem dalībvalstis ir vienojušās par vajadzību 
uzlabot darba ņēmēju darba apstākļus un dzīves līmeni, lai tos varētu tos saskaņot un 
ieviestos uzlabojumus saglabāt;

O. tā kā konkurence nodokļu jomā un atšķirības dalībvalstu nodokļu noteikumos var radīt 
asimetriju vienotajā tirgū un agresīvu nodokļu plānošanu, ko īsteno starptautiskie 
uzņēmumi, tādējādi ekonomikām, kurās tiek radīta patiesā vērtība, atņemot pārejai 
vajadzīgos resursus,

1. aicina Komisiju novērtēt Covid-19 ietekmi uz Eiropas rūpniecību un ierosināt uz nākotni 
vērstu, saskaņotu atbildi nolūkā veicināt rūpniecības atveseļošanos, kas sekmēs divējādu 
— zaļo un digitālo — pāreju uz klimatneitralitāti, aprites ekonomiku un nulles 
piesārņojumu, vienlaikus nodrošinot konkurētspēju un noturību saskaņā ar Eiropas zaļo 
kursu;

2. uzsver, ka visām nozarēm un rūpniecības vērtības ķēdēm, jo īpaši energointensīvās 
nozarēs, būs galvenā loma Eiropas zaļā kursa mērķu sasniegšanā, ne tikai samazinot savu 
oglekļa pēdu, bet arī paātrinot pārkārtošanos, nodrošinot izmaksu ziņā pieejamus un tīrus 
tehnoloģiskos risinājumus, izstrādājot un izveidojot vērtību ķēdes ekonomiski 
dzīvotspējīgiem un ilgtspējīgiem ražojumiem un procesiem, kā arī attīstot jaunus 
ilgtspējīgus darījumdarbības modeļus;

3. aicina dalībvalstis ar Eiropas Atveseļošanas instrumentu atbalstīt vērienīga atveseļošanas 
plāna izstrādi stiprākas daudzgadu finanšu shēmas (DFS) un jaunu pašu resursu 
veidošanas kontekstā; uzsver, ka atveseļošanai paredzētie fondu līdzekļi būtu jāizmanto 
pilnībā atbilstoši Savienības klimata un vides tiesību aktiem un veicinot zaļo 
pārkārtošanos;

4. uzsver, cik svarīgs ir Atveseļošanas un noturības mehānisms un Stratēģisko investīciju 
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mehānisms, lai atbalstītu investīcijas un stimulētu galvenās Eiropas nozares palīdzēt 
stiprināt un veidot Eiropas stratēģiskās vērtības ķēdes, un uzskata, ka šiem mehānismiem 
varētu pievienot arī stratēģiskās piegādes ķēdes dažādošanas fondu, lai samazinātu 
pārmērīgu paļaušanos uz atsevišķiem piegādātājiem un aktīvi atbalstītu stratēģisko 
nozaru uzņēmumus ražošanas dažādošanā; aicina Komisiju ātri iesniegt konkrētus 
likumdošanas priekšlikumus, lai nodrošinātu efektīvus vienlīdzīgus konkurences 
apstākļus un aizsargātu galvenās nozares pret negodīgu konkurenci, ko rada valsts 
īpašumā esoši vai valsts subsidēti investīciju uzņēmumi no trešām valstīm;

5. aicina Komisiju Eiropas Atveseļošanas instrumenta programmas un instrumentus 
koncentrēt uz to nozaru atveseļošanu, kuras koronavīrusa krīze visvairāk skārusi gan 
ekonomiski, gan nodarbinātības ziņā;

6. atzinīgi vērtē to, ka ES atveseļošanas plānā ir paredzēts piesaistīt investīcijas ilgtspējīgai 
un klimatneitrālai rūpniecībai; īpaši atzinīgi vērtē investīciju divkāršošanu tīrā ūdeņraža 
tehnoloģijā, jo tīrs ūdeņradis var palīdzēt mazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas, atveseļot 
ES ekonomiku un atvieglot pārkārtošanos uz klimatneitralitāti, atbalstot grūti 
dekarbonizējamas, jo īpaši  energoietilpīgas, nozares; atzinīgi vērtē Tīrā ūdeņraža 
alianses izveidi; norāda, ka ES var kļūt par līderi tīra ūdeņraža tehnoloģijas jomā; 
uzskata, ka tīrā ūdeņraža ražošanas attīstībai un tās daudzo iespēju pētniecībai ir jābūt 
vienai no Eiropas rūpniecības stratēģijas prioritātēm; prasa veikt stratēģiskos 
ieguldījumus tīra ūdeņraža ražošanas un izmantošanas veicināšanā, infrastruktūras 
nodrošināšanas tīkla izveidē, pētniecībā un inovācijā;

7. uzsver, ka ir svarīgi atzīt savstarpējo saistību, kas pastāv starp atveseļošanas plānu, ES 
klimata un digitālo mērķiem un efektīvas rūpniecības stratēģiju;

8. uzsver, ka ES būtu jāstiprina savas rūpnieciskās un tehnoloģiskās jaudas, veicot 
ieguldījumus svarīgās tīrajās tehnoloģijās, lai palielinātu atvērtu stratēģisko autonomiju 
un izturētspēju, nodrošinot iedzīvotājiem ilgtspēju, konkurētspēju un augstu 
sociālekonomiskās labklājības līmeni, kā arī samazinot nevienlīdzību tā, lai neviens 
netiktu atstāts novārtā, un jānodrošina atbilstība divējādai — digitālai un zaļai — pārejai 
un tā jāveicina;

9. atzinīgi vērtē tāda taisnīgas pārkārtošanās mehānisma izveidi, kura mērķis ir nodrošināt, 
ka tiek atbalstīti darba ņēmēji un kopienas, kas saskaras ar problēmām, kuras izriet no 
pārejas uz klimatneitrālu ekonomiku, un ka uzņēmumi var ieguldīt ilgtspējīgās ražošanas 
tehnoloģijās; uzsver, ka ir svarīgi nodrošināt vērienīgu finansējumu Taisnīgas 
pārkārtošanās fondam, kam jo īpaši būtu jāveicina ilgtspējīgu darbvietu izveide un darba 
ņēmēju prasmju pilnveide un pārkvalifikācija; šajā sakarībā aicina Komisiju un 
dalībvalstis atzīt profesionālās izglītības un apmācības nepieciešamību, lai atvieglotu un 
veicinātu attiecīgo darba ņēmēju prasmju pilnveidošanu un pārkvalifikāciju, tādējādi 
uzlabojot viņu nodarbināmību un spēju iekļauties jaunajās darbvietās; uzsver, ka taisnīga 
pārkārtošanās un nevienlīdzības mazināšana visos līmeņos būtu jāintegrē sociālajā, 
ekonomikas un vides politikā;

10. mudina Komisiju ievērojami pastiprināt atbalstu inovācijai CO2 oglekļneitrālas 
rūpniecības veidošanai, progresīvu tehnoloģiju izmantošanai un ilgtspējīgiem vadošajiem 
uzņēmumiem, izmantojot tehnoloģiski neitrālu pieeju un vienlaikus novēršot un 
likvidējot nevajadzīgu regulatīvo slogu, jo īpaši MVU; šajā ziņā aicina Komisiju 
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nekavējoties īstenot rūpniecības stratēģijā paredzētās darbības un finansēšanas iespējas; 
uzsver, ka ES iestādēm, dalībvalstīm, reģioniem, nozarei un visiem citiem attiecīgajiem 
dalībniekiem būtu jāsadarbojas, lai izveidotu tīru tehnoloģiju pirmtirgus un panāktu, ka 
Eiropas rūpniecība kļūst par pasaules līderi šajā jomā;

11. uzskata, ka rūpnieciskajai pētniecībai un izstrādei būs izšķiroša nozīme vērienīgo ES 
2030. gada ilgtspējīgas (ekonomiskās, vides un sociālās) attīstības mērķu sasniegšanā un 
ilgtermiņa klimata un enerģētikas mērķrādītāju izpildē;

12. norāda, ka ir svarīgi paplašināt pētījumus un inovāciju, lai pārvarētu klimata krīzi; aicina 
Komisiju uzlabot nosacījumus uzņēmumiem un rūpniecībai, lai šajā ziņā stiprinātu to 
konkurētspēju;

13. uzsver, ka ar ieguldījumiem zaļajās tehnoloģijās, ilgtspējīgiem risinājumiem un jaunām 
iespējām uzņēmumiem zaļo kursu var padarīt par jaunu izaugsmes stratēģiju, kas var dot 
iespējas inovatīviem MVU;

14. atgādina Komisijai, ka, lai īstenotu individuālu pieeju katrai rūpniecības stratēģijā 
iekļautajai programmai, ir jāņem vērā dažādās rūpniecības ekosistēmas, ievērojot mazāk 
tehnoloģiski attīstīto reģionu vajadzības;

15. atzinīgi vērtē Komisijas iniciatīvu paplašināt digitālo inovāciju centrus visos Eiropas 
reģionos, lai MVU varētu integrēt digitālās inovācijas, tādējādi radot brīvprātīgā darba un 
apmācības iespējas digitālo tehnoloģiju jomā; 

16. uzsver, ka ES politika būtu jāsaskaņo un jākoordinē visās nozarēs, lai samazinātu 
pārklāšanos un veicinātu sinerģiju; uzsver, ka klimats un vide ir jāintegrē visās politikas 
jomās; aicina Komisiju un dalībvalstis nodrošināt spēkā esošo tiesību aktu pareizu 
īstenošanu un pilnīgu izpildi; uzskata, ka pārejā uz noturīgu, zaļu un digitālu ekonomiku 
būtu jāatvieglo, jo īpaši MVU, piekļuve ES finansējumam;

17. atzīst, ka saskaņots, paredzams un taisnīgs intelektuālā īpašuma tiesību regulējums 
saskaņā ar gaidāmo farmācijas stratēģiju ir svarīgs faktors tam, lai saglabātu Eiropas 
konkurētspēju; prasa efektīvi īstenot šo satvaru, lai saglabātu tehnoloģisko autonomiju, 
stimulētu ieguldījumus un veicinātu ilgtspējīgus inovatīvus risinājumus, vienlaikus 
ievērojot patērētāju un pacientu intereses;

18. uzsver, ka patiesi efektīva Eiropas rūpniecības stratēģija un politika ir jābalsta uz 
vērienīgu klimatrīcību un Klimata aktā izvirzītajiem mērķiem, nodrošinot vadlīnijas tādas 
nākotnes rūpniecības veidošanai, kurā visas nozares iesaistās klimatneitralitātes mērķa 
sasniegšanā pēc iespējas ātri un vēlākais līdz 2050. gadam;

19. uzsver, ka jaunā rūpniecības stratēģija ir jāpieskaņo mērķim līdz 2050. gadam sasniegt 
klimatneitrālu ekonomiku, vienlaikus uzsverot, ka Eiropas klimata politikai ir jābūt 
pamatotai ar pierādījumiem;

20. uzsver, ka ir svarīgi emisiju mazināšanas darbības kombinē ar ekonomikas izaugsmi, 
uzlabotu konkurētspēju un Eiropas iedzīvotāju labklājības celšanu;

21. uzsver, ka rūpniecības stratēģijā ir jānosaka arī tas, kā MVU varētu iesaistīties 
siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanā un vides aizsardzībā ES, papildinot jau 
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paveiktās darbības un ieviesto politiku un nodrošinot papildu rīkus, lai šie uzņēmumi 
varētu pastāvīgi iesaistīties un veicināt rūpniecības zaļo pārkārtošanos uz klimatneitrālu 
ekonomiku;

22. uzsver, ka ir vajadzīgi visā pasaulē vienlīdzīgi konkurences apstākļi; prasa pārskatīt ES 
emisijas kvotu tirdzniecības sistēmu (ES ETS) saskaņā ar klimata mērķiem un oglekļa 
ievedkorekcijas mehānismu (CBAM), lai veicinātu pārdomātu ražošanas repatriāciju un 
īsākas vērtību ķēdes; uzsver CBAM potenciāli svarīgo nozīmi oglekļa emisiju pārvirzes 
novēršanā;

23. atkārtoti pauž stingru atbalstu Komisijas zaļajā kursā izvirzītajam mērķim attiecībā uz 
oglekļa ievedkorekcijas mehānisma ieviešanu; aicina Komisiju turpināt šo reformu kā 
daļu no Komisijas 2020. gada darba programmas;

24. aicina Komisiju izstrādāt oficiālu procesu cenas ziņā pieņemamu mazoglekļa tehnoloģiju 
pieejamības nodrošināšanai jaunattīstības valstīs;

25. prasa, lai brīvās tirdzniecība slīgumi (BTN) sekmētu tirdzniecības, klimata un vides 
aizsardzības, muitas, tirgus uzraudzības un rūpniecības politikas nostādņu saskaņotību ar 
Eiropas zaļā kursa mērķiem; prasa arī visos tirdzniecības nolīgumos ieviest izpildāmas 
tirdzniecības un ilgtspējīgas attīstības sadaļas; uzsver, ka ir svarīgi ar tirdzniecības 
nolīgumiem un noturīgāku muitas un tirgus uzraudzības politiku arī turpmāk veicināt ES 
augsto sociālo, vides un drošuma standartu savstarpīgumu; uzstāj, ka muitas kontrolēs 
visā ES ir jāievēro vieni un tie paši standarti, tos koordinējot ar dalībvalstīm un pilnībā 
ievērojot subsidiaritātes principu;

26. prasa brīvās tirdzniecības nolīgumos ieviest obligātas un vērienīgas nodaļas attiecībā uz 
klimatu; atkārto turpmāko tiesību aktu pienācīgas pārbaudes jomā nozīmi;

27. aicina Komisiju rūpīgi izvērtēt to, kāda ietekme ir Eiropas importa atkarībai no trešo 
valstīm, jo īpaši no valstīm, kurās valsts ievērojami ietekmē tirgu, un iekļaut pasākumus 
jebkādu traucējumu novēršanai globālajās vērtību ķēdēs, jo īpaši pastiprinot ES 
koordināciju un globālās stratēģiskās partnerības;

28. atgādina, ka saskaņā ar rūpniecības stratēģiju aprites ekonomikas principu ieviešana visās 
nozarēs un sektoros laikposmā līdz 2030. gadam visā ES varētu radīt 700 000 jaunu 
darbvietu, no kurām liela daļa būtu mazajos un vidējos uzņēmumos; uzsver, ka aprites 
ekonomika spēs mazināt enerģijas un resursu patēriņu, palielināt reciklētu materiālu 
izmantošanas apjomu un drošu piegādi, kas ir būtiski svarīgi zaļai enerģijai un 
digitālajām tehnoloģijām; uzskata, ka ES rūpniecības stratēģijai ir jābūt pilnībā 
saskaņotai ar aprites ekonomikas principiem un aprites ekonomikas rīcības plānu un 
jānodrošina Eiropas ekonomikas pārkārtošanās uz netoksisku aprites ekonomiku; prasa 
papildu atbalstu pētniecības un izstrādes programmām, kuru mērķis ir veicināt 
pārkārtošanos uz drošu un ilgtspējīgu aprites ekonomiku, kas veicina inovatīvus 
risinājumus un pašreizējo tehnoloģiju plašāku ieviešanu stratēģiskās nozarēs;

29. uzsver — lai uzlabotu ekonomikas apriti, tādi pieprasījuma puses pasākumi kā ilgtspējīga 
patēriņa veicināšana un zaļā publiskā iepirkuma izmantošanas palielināšana ir tikai viena 
medaļas puse un ka būs vajadzīgi ievērojami pūliņi tam, lai uzlabotu ražošanas procesu 
resursefektivitāti un apriti; aicina Komisiju šajā ziņā izvirzīt skaidrus mērķus un tiesisko 
regulējumu; šajā ziņā atzinīgi vērtē paziņojumu par ilgtspējīgu produktu politikas satvaru 
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un obligātā reciklēta materiāla satura prasību noteikšanu;

30. aicina Komisiju noteikt vērienīgus nozares mērķus, lai uzlabotu resursefektivitāti, sākot 
ar resursietilpīgākajām nozarēm; uzskata, ka sadarbībā ar rūpniecības apvienībām, 
uzņēmumiem, arodbiedrībām, pilsonisko sabiedrību un akadēmiskajām aprindām būtu arī 
jāizstrādā un jāsagatavo vadlīnijas, kas virzītu dažādu nozaru pārkārtošanos uz aprites 
ekonomiku; uzsver, ka ir svarīgi, lai būtu izveidota skaidra uzraudzības sistēma, kas 
nodrošina visaptverošu un publiski pieejamu informāciju par panākto progresu;

31. uzsver, ka aprites bioekonomika un uz koksnes resursiem balstīta rūpniecība spēs veicināt 
rūpniecības konkurētspēju un ilgtspēju; mudina dalībvalstis atbalstīt ieguldījumus 
atjaunojamos un reciklējamos bioproduktos un publisko iepirkumu šajā jomā;

32. uzsver resursefektivitātes un energoefektivitātes svarīgo nozīmi atkarības no dzelzs rūdas 
un fosilā kurināmā importa mazināšanā; uzsver, ka, samazinot atkritumu daudzumu, ne 
tikai mazinās piesārņojums, bet arī tiek ietaupīti vērtīgi resursi;

33. uzsver, ka ir jāsamazina rūpniecības nozares atkritumu daudzums; aicina Komisiju ieviest 
obligātus mērķrādītājus attiecībā uz rūpniecisko iepakojumu materiāla atkārtotu 
izmantošanu; prasa panākt iepakojuma saskaņošanu uzņēmējdarbības nozarēs un 
dalībvalstīs, lai atvieglotu depozītu sistēmu darbību;

34. atzinīgi vērtē Komisijas paziņojumu par jaunu ilgtspēju sekmējošu ķimikāliju stratēģiju, 
lai panāktu nulles piesārņojumu netoksiskā vidē; uzsver, ka Eiropas ķīmiskā rūpniecība, 
lai arī tā nav pietiekami ilgtspējīga enerģijas patēriņa un ietekmes uz vidi ziņā, ir viena no 
galvenajām nozarēm, kas nodrošina Savienības ekonomisko labklājību; uzsver, ka šajā 
nozarē ir īpaši svarīgi panākt energoefektivitāti, apriti un nulles piesārņojumu;

35. norāda uz ķīmiskās rūpniecības ieguldījumu daudzās stratēģiskās vērtību ķēdēs un 
oglekļneitrālu, resursefektīvu un aprites tehnoloģiju un risinājumu radīšanā; prasa 
izstrādāt ar rūpniecības stratēģiju saskaņotu ilgtspējīgu politiku ķimikāliju jomā;

36. uzsver, ka Eiropas rūpniecības stratēģija būtu pilnībā jāpielīdzina plānotajai ķīmisko 
vielu ilgtspējas stratēģijai, pamatojoties uz bīstamu vielu likvidēšanu un aizstāšanu ar 
drošākiem alternatīviem risinājumiem, īpašu uzmanību veltot ķimikāliju, piemēram, 
endokrīnās sistēmas darbības traucējumus izraisošu vielu, iedarbības mazināšanai un 
novēršanai, lai aizsargātu cilvēku veselību un vidi;

37. uzsver, ka ir jāveicina inovācija ķīmijas rūpniecībā, un atzīst, ka tā spēj nodrošināt 
dažādus mazoglekļa risinājumus; uzsver, ka inovācijas veicināšana un bīstamu ķimikāliju 
iedarbības uz cilvēkiem un vidi mazināšana ir galvenie elementi pārkārtošanās procesā no 
lineārās uz ilgtspējīgu aprites ķīmijas rūpniecību, kas šai izšķiroši svarīgajai Eiropas 
ekonomikas nozarei sniegtu būtiskas konkurences priekšrocības;

38. aicina Eiropas Vides aģentūru (EEA) kopā ar Eiropas Ķimikāliju aģentūru (ECHA) 
sagatavot ziņojumu par ķimikālijām Eiropas vidē; uzskata, ka ziņojumā būtu jānovērtē 
bīstamo ķimikāliju sistēmiskā specifika Eiropas ražošanas un patēriņa sistēmās, to 
izmantošana ražojumos, sastopamība Eiropas vidē un cilvēku veselībai un ekosistēmām 
nodarītais kaitējums;

39. aicina Komisiju un dalībvalstis sabiedrības veselības politikas ietvaros saglabāt 
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dinamisku, uz pētniecību balstītu farmācijas nozari iedzīvotāju un pacientu interesēs; 
pieprasa Komisijas plānotajā farmācijas stratēģijā ierosinātos pasākumus pieskaņot 
rūpniecības stratēģijai un galveno uzmanību veltīt tam, lai nodrošinātu, ka Eiropa 
joprojām ir galvenā novatore un pasaules līdere zāļu un aktīvo vielu ražošanas jomā ar 
mērķi nodrošināt pacientiem taisnīgu piekļuvi; aicina Komisiju izstrādāt farmācijas 
stratēģiju, kas nodrošinās vajadzīgos politikas rīkus, lai veicinātu inovatīvu zāļu izstrādi 
pacientu labā, nodrošinātu stabilu un efektīvu tiesisko regulējumu un pilnībā izmantotu 
veselības aprūpes digitalizācijas potenciālu;

40. uzsver, ka Savienībai ir svarīgi saglabāt drošu kritisko izejvielu un minerālu, 
farmaceitisko vielu, zāļu un medicīniskā aprīkojuma piegādi; prasa stiprināt Eiropas 
vērtību ķēdes, lai galvenajās stratēģiskajās jomās mazinātu atkarību no trešām valstīm; 
aicina Komisiju un dalībvalstis veikt pasākumus, lai nodrošinātu zāļu piegādes drošību, 
samazinātu ES atkarību no trešām valstīm un atbalstītu farmācijas nozari zāļu, kurām ir 
būtiska terapeitiskā nozīme, ražošanai uz vietas, prioritāti piešķirot veselībai un 
stratēģiski svarīgām zālēm un cieši sadarbojoties ar dalībvalstīm; atgādina, ka attiecībā uz 
visu publisko finansējumu jāparedz prasība par ieguldījumu pilnīgu pārredzamību un 
izsekojamību, piegādes saistībām Eiropas tirgū un izveseļošanās labāko iespēju 
nodrošināšanu pacientiem, tostarp attiecībā uz rūpnieciski ražotu zāļu pieejamību un 
pieņemamību cenas ziņā; uzsver, ka stratēģijai vajadzētu mudināt nozari dažādot 
piegādes ķēdi un izstrādāt zāļu trūkuma riska mazināšanas plānu, lai novērstu jebkādus 
piegādes ķēdes trūkumus un riskus; aicina Komisiju ierosināt veidus, kā garantēt nozares 
piegādes ķēžu tīkla noturības uzlabošanos, un ieviest zāļu trūkuma riska mazināšanas 
plānu, lai pārvaldītu jebkādas kritiski svarīgu zāļu piegādes ķēdes potenciālās 
ievainojamības un riskus; aicina Komisiju un dalībvalstis saistībā ar Eiropas veselības 
jomas kritisko infrastruktūru izvērtēt ārvalstu tiešos ieguldījumus zāļu ražošanas 
rūpnīcās;

41. aicina Komisiju vairāk iesaistīties kritiskās veselības aizsardzības infrastruktūras 
atbalstīšanā dalībvalstīs un sākt piemērot Eiropas programmu kritiskās infrastruktūras 
aizsardzībai (EPCIP) veselības infrastruktūras nozarē;

42. uzsver pienācīgi funkcionējošas un konkurētspējīgas zāļu un medicīnas aprīkojuma 
ražošanas nozares nozīmi tam, lai nodrošinātu ilgtspējīgu piekļūstamību zālēm un ES 
pacientiem garantētu augstu veselības aprūpes līmeni; uzskata, ka Komisijai būtu 
jāveicina dialogs ar dalībvalstīm un visām attiecīgajām ieinteresētajām personām, 
izveidojot farmācijas forumu, ko uzraudzītu Eiropas Zāļu aģentūra (EMA), lai 
nodrošinātu visaptverošu diskusiju par jautājumiem, kas cita starpā attiecas uz farmācijas 
ilgtspēju un jaunu tehnoloģiju ieviešanu veselības aprūpes sistēmās; uzsver, ka šādā 
forumā būtu jāņem vērā atšķirīgās valstu pieejas cenu noteikšanai un atlīdzināšanai, kā arī 
ieguldījumi veselības aprūpē un tās organizēšanā, lai garantētu pašreizējos ražošanas 
ieguldījumus Eiropā, ilgtermiņa ilgtspēju, konkurētspēju un piegādes drošību; aicina 
Komisiju atbalstīt dalībvalstis, īpaši saskaņā ar spēkā esošajiem ES publiskā iepirkuma 
noteikumiem izstrādājot ES ad hoc pamatnostādnes par zāļu iepirkumu, ņemot vērā ne 
tikai zemākās cenas kritērijus un galvenokārt īstenojot tā sauktā saimnieciski 
visizdevīgākā piedāvājuma (MEAT) kritērijus, proti, lai ilgtermiņā nodrošinātu ilgtspēju, 
konkurētspēju, piegādes drošību un stimulētu ieguldījumus pētniecībā un ražošanā;

43. saistībā ar pašreizējo veselības krīzi un potenciālajām krīzēm nākotnē atbalsta ES 
uzņēmumu darbības veicināšanu, stimulējot ražošanu ES, samazinot ES atkarību no 
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trešām valstīm, palielinot ražošanas jaudu konkrētu produktu ražošanai, jo īpaši attiecībā 
uz dezinfekcijas līdzekļiem, ventilācijas iekārtām un aizsardzības līdzekļiem, kā arī 
apvienojot un koordinējot digitālās ražošanas iespējas, piemēram, 3D drukāšanu, kas var 
būt noderīga vajadzīgo iekārtu ražošanā;

44. uzsver nepieciešamību pārskatīt un rediģēt ES publiskā iepirkuma noteikumus, lai 
nodrošinātu patiesi vienlīdzīgus konkurences apstākļus ES uzņēmumiem, jo īpaši tiem, 
kas nodrošina ilgtspējīgus ražojumus vai pakalpojumus sabiedriskā transporta jomā;

45. atkārtoti uzsver ilgtspējīga transporta nozīmi rūpniecības piegādes ķēdē un prasa ārējās 
izmaksas iekļaut ražojumu cenā; uzsver, ka ilgtspējīgām viedās mobilitātes nozarēm ir 
gan potenciāls, gan atbildība virzīt digitālo un vides pārkārtošanos, lai atbalstītu Eiropas 
rūpniecības konkurētspēju un uzlabotu savienotību, jo īpaši autobūves, aviācijas un 
kosmosa, dzelzceļa un kuģubūves nozarēs; aicina Komisiju un dalībvalstis palielināt 
ieguldījumus bezemisiju mobilitātē un noturīgās un drošās transporta infrastruktūrās, jo 
īpaši ātrgaitas tīklos, un turpināt atbalstīt ilgtspējīgu alternatīvo degvielu izstrādi;

46. uzsver zaļās mobilitātes nozīmi jaunu darbvietu radīšanā, Eiropas rūpniecības izaugsmē 
un transporta nozares emisiju samazināšanā; prasa izstrādāt plaša mēroga stratēģiju un 
palielināt ieguldījumus plaša ātru, drošu un saderīgu elektromobiļu uzlādes staciju 
infrastruktūras tīkla izvēršanai;

47. norāda uz akumulatoru tehnoloģiju nozīmi mobilitātes un energosistēmu dekarbonizācijā; 
atzinīgi vērtē Eiropas Akumulatoru aliansi un stratēģisko rīcības plānu akumulatoru 
jomā; prasa veicināt un stimulēt akumulatoru ražošanu Eiropā, kā arī izveidot saskanīgu 
un atbalstošu tiesisko regulējumu ilgtspējīgiem akumulatoriem, ievērojot aprites 
ekonomikas principus, plašākas ES dekarbonizācijas mērķus un nepieciešamību mazināt 
atkarību no trešo valstu izejmateriāliem, kritiskajiem materiāliem un metāliem;

48. uzsver, ka ir svarīgi izstrādāt ilgtspējīgas akumulatoru vērtības ķēdes pašreizējo un 
turpmāko elektromobilitātes vajadzību nodrošināšanai; uzsver, ka jaunajā tiesiskajā 
regulējumā attiecībā uz akumulatoriem būtu pilnībā jāiekļauj ilgtspējas prasības, 
piemēram, atkārtotas izmantošanas un reciklēšanas mērķi un ilgtspējīga un sociāli 
atbildīga izejvielu ieguve; aicina Komisiju un dalībvalstis veicināt ieguldījumus 
konkurētspējīgu un ilgtspējīgu akumulatoru ražošanas nozarē, nodrošinot sistēmu, kas 
ietver drošu piekļuvi izejvielām, atbalstu tehnoloģiskajai inovācijai, un konsekventus 
akumulatoru ražošanas noteikumus saskaņā ar aprites ekonomikas prasībām;

49. uzsver, ka rūpniecībai būtu pilnībā jāiesaistās bioloģiskās daudzveidības un vides 
aizsardzībā; norāda, ka vairāk nekā puse no pasaules IKP ir atkarīga no dabas un tās 
nodrošinātajiem pakalpojumiem, turklāt vairākas nozares ir daudzējādā ziņā saistītas ar 
dabu; norāda, ka resursu ieguve un apstrāde izraisa vairāk nekā 90 % bioloģiskās 
daudzveidības zuduma un ūdens trūkuma; uzsver, ka Eiropas rūpniecības politikai 
vajadzētu būt saskaņotai ar mērķiem, kas noteikti Bioloģiskās daudzveidības stratēģijā 
2030. gadam, un ievēro piesardzības principu un principu “piesārņotājs maksā”;

50. uzsver, ka, pamatojoties uz pieeju “Viena veselība”, dabas ekosistēmu saglabāšanai ir 
izšķiroša nozīme tādu cilvēku pamatvajadzību kā dzeramais ūdens, tīrs gaiss un auglīga 
augsne nodrošināšanā; prasa steidzami izstrādāt stabilus rādītājus, lai novērtētu ietekmi 
uz bioloģisko daudzveidību un nodrošinātu piesārņojuma progresīvu samazināšanu, kā 
izklāstīts ES Bioloģiskās daudzveidības stratēģijā;
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51. norāda, ka rūpniecība joprojām rada vislielāko vides piesārņojumu, novadot 
piesārņojošās vielas gaisā, ūdenī un augsnē; uzsver, ka Rūpniecisko emisiju direktīva 
paredz piesārņojošu vielu izplūdes mazināšanas pienākumus lielām ražotnēm; ar 
nepacietību gaida plānoto nulles piesārņojuma rīcības plānu attiecībā uz gaisu, ūdeni un 
augsni un Rūpniecisko emisiju direktīvas pārskatīšanu, kam būtu jāveicina ievērojams 
rūpnieciskā piesārņojuma samazinājums;

52. atzinīgi vērtē Komisijas nodomu pieņemt stratēģiskāku pieeju atjaunojamās enerģijas 
nozarēm; uzskata, ka, ņemot vērā šo nozaru galveno nozīmi energosistēmu 
dekarbonizācijā un klimatneitralitātes sasniegšanā vēlākais līdz 2050. gadam, tās būtu 
pilnībā jāatbalsta; uzsver arī — lai samazinātu enerģijas pieprasījumu, ir svarīgi ievērot 
principu “energoefektivitāte pirmajā vietā”;

53. norāda, ka princips “energoefektivitāte pirmajā vietā” ir viens no enerģētikas savienības 
pamatprincipiem, kura mērķis ir nodrošināt drošu, ilgtspējīgu, konkurētspējīgu un cenas 
ziņā pieejamu energoapgādi ES; uzsver, ka renovācijas vilnis sniedz lielisku iespēju ES 
ēku būvniecības un enerģētikas nozarei, un aicina dalībvalstis paātrināt ieguldījumus ēku 
renovācijā; norāda, ka valsts, reģionālajiem un vietējiem dalībniekiem var būt svarīga 
loma renovācijas iniciatīvu veicināšanā un koordinēšanā;

54. atgādina, ka atjaunojamo energoresursu tehnoloģijām ir stratēģiska nozīme veiksmīgā 
pārejā uz klimatneitralitāti; prasa izstrādāt stabilu rūpniecības stratēģiju atjaunojamo 
energoresursu enerģijas jaudas izvēršanai un paplašināšanai, lai Eiropai ilgtermiņā 
garantētu energoapgādes drošību, konkurētspēju, līderību tehnoloģiju jomā un darbvietu 
izveidi;

55. uzsver, ka atjaunojamo energoresursu enerģijas un digitālās ekonomikas attīstībai 
vajadzēs arvien vairāk un vairāk retzemju un reti iegūstamo metālu, būtiski svarīgo 
metālu un parasto metālu; atgādina, ka šādai attīstībai nepieciešamajā minerālu ieguvē 
tiek patērēts ļoti daudz ūdens un tas var apdraudēt vietējo iedzīvotāju pamatvajadzības, jo 
īpaši reģionos ar nepietiekamiem ūdens resursiem; uzsver, ka ieguves darbības trešās 
valstīs var izraisīt spēcīgu piesārņojumu, kas ietekmē ūdens, gaisa un augsnes kvalitāti, 
kā arī veicina atmežošanu un bioloģiskās daudzveidības zudumu; norāda, ka ieguves 
darbības lielākoties tiek veiktas jaunattīstības valstīs, kurās ir mazāk aizsargājoši darba 
standarti nekā Eiropas Savienībā, un ka tāpēc darba apstākļi izrakteņu ieguves vietās 
apdraud attiecīgo strādnieku veselību un dzīvību; uzsver, ka ieguves darbību izraisītais 
piesārņojums tieši ietekmē vietējo iedzīvotāju iztikas līdzekļus un galu galā viņiem var 
nākties pamest savu dzīvesvietu; atgādina, ka vietējie iedzīvotāji ir netieši pakļauti ūdens, 
gaisa un augsnes piesārņojuma sekām, kas būtiski ietekmē viņu veselību;

56. uzsver, ka vide un ekonomika ir iekļaujošas sabiedrības pamats, kas nodrošina mums 
iespēju risināt pašreizējās un nākotnes problēmas un izmantot radušās iespējas;

57. uzskata, ka Eiropas Savienībai ir vajadzīgs rūpnieciskās bāzes reindustrializācijas un 
modernizācijas process, iekšējā tirgus stiprināšana un konkurētspējīgas rūpniecības 
sistēmas izveide, tostarp efektīva MVU stratēģija, lai stiprinātu Eiropas konkurētspēju un 
vadošo lomu pasaulē;

58. aicina Komisiju stiprināt un veicināt Eiropas rūpniecības nozaru pārcelšanu atpakaļ un 
dažādošanu tādās stratēģiskās nozarēs kā atjaunojamo energoresursu enerģijas un zāļu 
ražošana, kuras vēl nav noturīgas;
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59. uzskata, ka Eiropas rūpniecības pārcelšanu atpakaļ vajadzētu kļūt par stimulu tam, lai 
atdzīvinātu mazāk attīstītos Eiropas reģionus, tostarp mazapdzīvotos reģionus un 
reģionus ar zemu iedzīvotāju blīvumu, kā noteikts LESD 174. pantā; uzsver, ka tādējādi 
tiktu veicināta to ekonomiskā izaugsme un radītas daudzas darbvietas, kas galu galā ļautu 
saglabāt noturīgu iedzīvotāju skaitu;

60. uzsver, ka rūpniecības stratēģijas pamatā vajadzētu būt pierādījumiem un jaunākajiem 
zinātniskajiem pētījumiem; uzsver, ka, izstrādājot rūpniecības stratēģiju, svarīgs ir 
Eiropas rūpniecības un uzņēmumu ieguldījums;

61. uzsver, ka Eiropas rūpniecības stratēģijai būtu arī jānodrošina, ka tiek sniegta precīza, 
visaptveroša un viegli pieejama informācija par Eiropas rūpniecības stāvokli, jo īpaši visa 
informācija, kas ir būtiska, lai izprastu rūpnieciskās ražošanas ietekmi uz veselību un 
vidi;

62. uzsver, ka ir būtiski nodrošināt labāku vīriešu un sieviešu līdzsvaru rūpniecības nozarēs, 
jo īpaši mudinot sievietes studēt zinātni, tehnoloģijas, inženierzinātnes un matemātiku, 
apsvērt karjeras veidošanu tehnoloģiju jomā un ieguldīt digitālās prasmēs, kas uzlabotu 
dzimumu līdzsvaru saistībā ar uzņēmumu dibināšanu un pārstāvību to vadībā;

63. atbalsta Komisijas mērķi izstrādāt jaunu ES rūpniecības stratēģiju, lai izveidotu 
rūpniecību, kas globālu satricinājumu apstākļos būtu konkurētspējīgāka un noturīgāka;

64. uzskata, ka Eiropas Savienībai būtu jātiecas izstrādāt piemērotu rūpniecības stratēģiju, 
kas nākotnē — īpaši pēc vēl nepieredzētām ekonomikas krīzēm, ko izraisījusi Covid-19 
pandēmija, — būs stabils balsts Eiropai;

65. uzskata, ka rūpniecības stratēģijai ir jānodrošina daudzveidīgi piemērojamie instrumenti, 
kuri pielāgoti atbilstīgi katrai nozarei vai ekosistēmai, ir saskaņoti ar dalībvalstīm un 
palielina Eiropas politikas un instrumentu efektivitāti.
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