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PASIŪLYMAI

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas ragina atsakingą Pramonės, mokslinių tyrimų ir 
energetikos komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. pabrėžia, kad COVID-19 pandemija padarė didelį poveikį Europos ir pasaulio 
ekonomikai, tiek kalbant apie viešuosius finansus, tiek apie privačiojo sektoriaus 
pajėgumus suteikti užimtumo galimybių ir investuoti išteklius į turtą ar inovacijas; 
pabrėžia, kad dėl jos taip pat atidėta gamyba ir su teisės aktais susijęs privalomas 
prisitaikymas; be to, padaro išvadą, kad ji atskleidė ES priklausomybę tam tikrose 
strateginėse vertės grandinėse; mano, kad Komisija turėtų apsvarstyti priemones, 
įskaitant valdymo politikos priemones, kuriomis būtų užtikrintas tinkamas bendrosios 
rinkos veikimas ir Europos pramonės strateginių sektorių atsparumas ir 
savarankiškumas;

2. todėl tikisi, kad pramonės strategiją, parengtą prieš protrūkį ir paskelbtą ankstyvuoju 
pandemijos Europoje etapu, reikės iš esmės peržiūrėti, kad būtų atsižvelgta į 
ekonominės prognozės pokyčius ir naują Komisijos misiją: sutelkti dėmesį į pramonės 
pertvarką, grąžinti visos ES ekonomiką į augimą ir spręsti didėjančių skirtumų 
problemą stiprinant valstybių narių – tiek šiaurės, tiek pietų, tiek rytų ir vakarų – 
ekonomiką; ragina Komisiją apibrėžti visa apimančias, plataus užmojo ir tvarias 
pastangas siekiant naudos piliečiams ir įmonėms; mano, kad tam reikia bendro Europos 
požiūrio;

3. pabrėžia, kad Komisija turi imtis veiksmų, kad pašalintų bendrosios rinkos sutrikimus; 
be to, pabrėžia, kad strategija neturėtų būti tiesiog atkuriama ankstesnė bendrosios 
rinkos pozicija, remiantis su COVID-19 pandemija susijusių sutrikimų pašalinimu; 
mano, kad ši pramonės politika taip pat turėtų užtikrinti atsparesnį ir tvaresnį vystymąsi, 
pašalinti likusias nepagrįstas kliūtis bendrajai rinkai, įskaitant paslaugų srityje, ir 
užtikrinti veiksmingą ir sąžiningą bendrosios rinkos taisyklių įgyvendinimą ir jų 
vykdymo užtikrinimą;

4. ragina Komisiją kartu su valstybėmis narėmis atlikti išsamią ir įvairius sektorius 
apimančią ES šalių ekonomikos analizę, kad būtų galima suprasti COVID-19 
pandemijos poveikio mastą ir įvertinti trikdžių vientisumą tarpvalstybinėse vertės 
grandinėse; mano, kad tai yra esminė įrodymų bazė, kad Komisija galėtų pateikti 
atnaujintas rekomendacijas ir nustatyti pagrindines politikos kryptis, kuriomis bus 
stiprinamas kolektyvinis ilgalaikis atsigavimas bendrojoje rinkoje, kuriame niekas 
neliktų nuošalyje;

5. mano, kad, remiantis šia išsamia įrodymų baze, naujojoje Komisijos pramonės 
strategijoje pirmenybė turėtų būti teikiama tvariam ir teisingam ekonomikos 
atgaivinimui, žaliajai ir skaitmeninei pertvarkai ir piliečių bei vartotojų gerovei ir 
galimybėms, tokiu būdu siekiant pabrėžti bendrą įsipareigojimą atkurti ir stiprinti 
bendrosios rinkos ir Europos pramonės atsparumą, taip pat užtikrinti naudą visoms 
valstybėms narėms ir jų piliečiams bei verslo įmonėms; ragina Komisiją skirti daug 
dėmesio geresnio reglamentavimo principams, įskaitant konkretų Komisijos pasiūlymų 
vertinimą, kuriuo būtų atsižvelgta į proporcingumo principo laikymąsi, siekiant 
užtikrinti, kad visomis pastangomis remiama tvirtos bendrosios rinkos plėtra; 
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atsižvelgdamas į tai, primena principą „kiek plius, tiek minus“ (t. y. vienas priimtas 
įstatymas – vienas panaikintas), kuriam pritarė Komisija, kad būtų sumažinta 
biurokratija;

6. pabrėžia, kad būtina stiprinti bendrosios rinkos pramonės ekosistemų atsparumą. o tam 
reikia plataus užmojo teisės aktų sistemos, įskaitant konkurencijos ir valstybės pagalbos 
taisyklių persvarstymą; palankiai vertina tai, kad Komisija nustatė 14 ekosistemų, ir tai, 
kad tam tikras jų pagrindinės veiklos kryptis reikia perorientuoti į vidaus rinką, nes tai 
turėtų padėti didinti Europos pramonės atsparumą, stiprinti jos savarankiškumą ir 
mažinti priklausomybę nuo trečiųjų šalių;

7. primena, kad kilus COVID-19 pandemijai, keletas sektorių, pvz., maisto, vaistų 
pramonės ir sveikatos sektoriai, bei jų tiekimo grandinės patyrė rimtus sutrikdymus, dėl 
kurių gamintojai ir perdirbėjai buvo priversti ieškoti naujus tiekėjus ir alternatyvias 
realizavimo rinkas; pabrėžia, kad tik atlikus išsamų poveikio vertinimą peržiūrėta 
pramonės strategija turėtų sąžiningai ir tvariai paskatinti reikiamus pokyčius, kad būtų 
išvengta tiekimo grandinių ir gamybos sustabdymo itin svarbiuose sektoriuose ateityje 
dėl perkėlimo ir užtikrinta, kad ES nebepriklausytų nuo pagrindinių prekių ir vaistų 
importo iš trečiųjų šalių naujos krizės atveju, kartu užtikrinant ES ekonomikos 
konkurencingumą;

8. ragina Komisiją į naująją pramonės strategiją įtraukti mechanizmus, kuriais būtų 
išlygintos ES tvarios pramoninės gamybos išlaidos ir taip užtikrintas ES pramonės 
konkurencingumas pasaulinėje rinkoje;

9. pabrėžia, kad ES pramonės konkurencingumas priklauso ne tik nuo tinkamai veikiančių 
tiekimo grandinių ir laisvo prekių judėjimo, bet ypač nuo visapusiškai veikiančios 
bendrosios paslaugų rinkos; primena vykstantį vad. įpaslauginimo (pridėtinių paslaugų 
teikimo) procesą pramonėje; pabrėžia, kad Komisija, rengdama persvarstytus 
prioritetus, turi apsvarstyti, kaip gilinti bendrąją tarpvalstybinių paslaugų rinką, 
atsižvelgiant į tinkamai dokumentais pagrįstas jos dideles galimybes skatinti 
konkurencingumą ir ekonomikos augimą visoje ES; ragina Komisiją šalinti esamas 
nepagrįstas reguliavimo ir su reguliavimu nesusijusias vidaus rinkos kliūtis, kartais 
kylančias dėl ribojamųjų ir sudėtingų nacionalinių taisyklių, ribotų administracinių 
pajėgumų ir netobulo ES taisyklių perkėlimo į nacionalinę teisę, taip pat netinkamo jų 
vykdymo užtikrinimo, kartu išlaikant aukštą vartotojų apsaugos lygį; pabrėžia 
lankstesnio ir skaidresnio valdymo svarbą tolesnei vidaus rinkos ir jos pramonės 
integracijai gerinant stebėseną, veiklos rezultatus ir e. valdžios priemones, pvz., Vidaus 
rinkos rezultatų suvestinę, sustiprintą SOLVIT tinklą ir skaitmeninius vartus;

10. pabrėžia, jog svarbu, kad Europa taptų pasauliniu tvarumo pavyzdžiu, kuris yra labai 
svarbus planuojant Europos pramonės plėtrą, ir pabrėžia, kad reikia skatinti žiedinę 
ekonomiką ir tvarią gamybą suteikiant paskatas inovacijoms; primena, kad norint 
sėkmingai pereiti prie tvaresnės bendrosios rinkos reikia didesnio valstybių narių 
tarpusavio pasitikėjimo lygio; mano, kad naujoje pramonės strategijoje daugiausia 
dėmesio turėtų būti skiriama, be kita ko, ekologinių pramonės šakų kūrimui ir plėtrai, 
laikantis naujojo Žaliojo kurso; pabrėžia, kad reikia stiprinti Europos pramonę, kad būtų 
remiamas naujų suderintų rinkų kūrimas siekiant sukurti žiedinę ekonomiką; pabrėžia 
vidaus rinkos svarbą pakartotinai naudojant pirmines ir antrines žaliavas, visapusiškai 
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laikantis taikomų teisės aktų;

11. primena 2019 m. gruodžio 12 d. Europos Vadovų Tarybos išvadas, kuriose pabrėžiama, 
kad reikia sukurti visoms valstybėms narėms naudingą veiksmų sistemą, ir nurodoma, 
kad visi susiję ES teisės aktai ir politika derėtų su neutralaus poveikio klimatui tikslo 
įgyvendinimu ir prie jo prisidėtų, kartu išlaikant ES konkurencingumą; todėl ragina 
imtis tinkamų priemonių, paskatų ir investicijų, kad būtų užtikrintas ekonomiškai 
efektyvus ir teisingas perėjimas; mano, kad šia sistema reikėtų atsižvelgti į skirtingas 
nacionalines aplinkybes ir pradinius taškus; pabrėžia, kad persvarstyta pramonės 
strategija turi prisidėti prie tvaresnės vidaus rinkos kūrimo, kartu atsižvelgiant į poreikį 
stiprinti vartotojų apsaugą;

12. pabrėžia, kad stiprus viešasis sektorius kartu su klestinčia pramone, investicijomis ir 
pramonės infrastruktūros plėtra gali aktyviai prisidėti prie būtinų ES ekonomikos ir 
visuomenės permainų, kurių taip pat reikia siekiant Europos žaliojo kurso tikslų; šiomis 
aplinkybėmis pripažįsta, kad artimiausiais metais viešasis ir privatusis sektoriai susidurs 
su dideliais finansiniais suvaržymais; be to, pabrėžia, kad pertvarkai reikės daug 
kapitalo ir ji turėtų atspindėti pramonės patiriamus investicijų suvaržymus, taip pat 
papildomus valstybių narių biudžetų suvaržymus dėl COVID-19 pandemijos; todėl 
ragina Komisiją vesti aktyvų ir atvirą dialogą su visais pramonės sektoriais ir susijusiais 
suinteresuotaisiais subjektais, užtikrinant, kad pagal naujus teisės aktus įsigalioję 
pokyčiai neturėtų neigiamo poveikio bendrajai rinkai; reiškia susirūpinimą dėl 
nevienodo vystymosi tempo, ypač mažiau išsivysčiusiose ES dalyse ir atokiausiuose 
regionuose, kuriuose pertvarkai įvykdyti reikia imtis daug platesnio užmojo priemonių; 
primygtinai ragina Komisiją patvirtinti modelį, pagal kurį į persvarstytą pramonės 
strategiją būtų įtrauktas lankstumas ir parama, siekiant užtikrinti, kad niekas nebūtų 
paliktas nuošalyje; atsižvelgdamas į tai primena, kad Europos įsipareigojimas ir 
požiūris, išsamiai išdėstyti Komisijos Europos ekonomikos atgaivinimo plane, yra 
priemonė, padedanti toliau siekti bendrųjų ES tikslų;

13. pabrėžia ES pramonės skaitmeninimo svarbą, taip pat tikrinant pramonines žaliavas 
prieš joms patenkant į vidaus rinką; pabrėžia, kad naujos technologijos, kaip antai 
dirbtinis intelektas (DI), daiktų internetas ir robotika, atlieka svarbų vaidmenį, kuris 
proporcingas jų galimybei prisidėti prie pramonės procesų ir inovacijų plėtros, nes 
novatoriški produktai ir paslaugos yra naudingi vartotojams, o įmonėms naudinga 
optimizuota veikla; taigi ragina Komisiją įgyvendinti bendrąją Europos skaitmeninę ir 
duomenų rinką siekiant sudaryti verslo įmonėms ir piliečiams palankesnes sąlygas 
tarpvalstybinei veiklai visoje ES ir investuoti daug lėšų į atsparius ir saugius didelės 
spartos tinklus, prieinamus visuose regionuose, į dirbtinį intelektą, duomenų ekonomiką 
bei pažangią ir trimatę gamybą; be to, pabrėžia, kad vykdant pramonės politiką reikėtų 
atsižvelgti į Sąjungos teisinę sistemą, kuria reglamentuojama vartotojų sauga ir 
atsakomybė, pramonės politiką taip par reikėtų pritaikyti prie technologijų plėtros 
atitinkamu laiku, siekiant užtikrinti aukšto lygio vartotojų apsauga, pasitikėjimą 
naujomis technologijomis ir teisinį tikrumą įmonėms;

14. pabrėžia svarbų viešųjų pirkimų vaidmenį formuojant Europos pramonę ir tai, kad jie 
galėtų padėti skatinti naujoviškų ir tvarių produktų rinkas, be kita ko, teikaint paskatas, 
numatytas pagal dabartinę savanorišką žaliųjų viešųjų pirkimų sistemą; mano, kad 
viešųjų pirkimų politikos nauda galėtų būti toliau užtikrinama, jei atitinkami teisės aktai 
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būtų tinkamai įgyvendinami, suderinti ir supaprastinti; ragina Komisiją atlikti išsamią 
analizę, kaip socialinių ir aplinkos apsaugos kriterijų prilyginimas ekonominiams 
kriterijams galėtų būti naudingas Europos viešųjų pirkimų sistemai, ypatingą dėmesį 
skiriant veiksmingam mokesčių mokėtojų pinigų panaudojimui, aktyvesniam MVĮ 
dalyvavimui ir poveikiui strateginėms investicijoms; pabrėžia, kad Europos viešųjų 
pirkimų rinka suteikia didelių galimybių ES ir už jos ribų esančioms įmonėms; todėl 
pabrėžia, kad reikia taikyti abipusiškumo principą, visų pirma, kai trečiosiose šalyse 
Europos įmonėms nesuteikiamos lygios galimybės; atsižvelgdamas į tai, atkreipia 
dėmesį į Komisijos baltąją knygą dėl sąlygų, susijusių su užsienio subsidijomis, 
suvienodinimo (COM (2020) 0253);

15. mano, kad turėtų būti modernizuotos taisyklės, kuriomis reglamentuojama konkurencija 
ES, kad jos būtų tinkamos tiek Europos bendrosios rinkos vientisumui apsaugoti, tiek 
pasaulio ekonomikos kontekste, taip pat remti varžovų iš Europos, gebančių konkuruoti 
su pasaulio lyderiais, atsiradimą, padėti valstybėms narėms pirmauti technologijų srityje 
ir blokuoti priešišką strateginių įmonių perėmimą ES; kol kas ragina Komisiją 
užtikrinti, kad patvirtintos laikinosios valstybės pagalbos sistemos neiškraipytų 
konkurencijos bendrojoje rinkoje vidutinės trukmės ir ilguoju laikotarpiu; mano, kad 
taip pat svarbu apsaugoti MVĮ, labai mažų įmonių ir pradedančiųjų įmonių interesus; 
kartu ragina Komisiją sudaryti sąlygas veiksmingai naudoti valstybės pagalbą 
valstybėse narėse, kai labai svarbu išvengti didelių ekonominių sutrikimų; pabrėžia, kad 
neveiksminga konkurencija riboja vartotojų pasirinkimą ir kenkia jų gerovei;

16. pabrėžia, kad pramonės strategija turėtų būti remiami laisvos, sąžiningos ir tvarios 
prekybos principai, taip pat ES įsipareigojimas bendradarbiauti su mūsų pasauliniais 
partneriais vykdant daugiašalės prekybos sistemos reformą; ragina Komisiją paaiškinti, 
kaip ji ketina laikytis šių įsipareigojimų ir kartu skatinti pasaulinių lyderių iš Europos 
atsiradimą;

17. pabrėžia, kad smarkiai besiskiriančios produktų iš trečiųjų šalių tikrinimo priemonės, 
muitinės procedūros bei sankcijų politika, taikomos ES patekimo į muitų sąjungą 
punktuose, dažnai lemia ne tik prekybos srautų ir tiekimo grandinių iškraipymus, bet ir 
didelį pavojų bendrosios rinkos vartotojų sveikatai ir saugumui; primygtinai ragina, kad 
Komisija užtikrintų, jog muitinis tikrinimas visoje ES būtų vykdomas laikantis tų pačių 
standartų ir tuo tikslu būtų taikomas tiesioginis bendras muitinio tikrinimo 
mechanizmas, koordinuojant veiksmus su valstybėmis narėmis ir visapusiškai laikantis 
subsidiarumo principo;

18. primena, kad daugelis sektorių, pvz., mechanikos inžinerija, logistika, maistas, vaistai, 
medicinos prietaisai, automobilių pramonė ir aviacija, yra labai svarbūs Europos 
ekonomikai ir kad Europa turėtų ir toliau juose pirmauti; be to, primena, kad šie 
sektoriai nuolat patiria spaudimą dėl daugelio numatomų būsimos ekonomikos 
permainų ir kad juos labai paveikė COVID-19 pandemijos poveikis; mano, kad 
persvarstytoje pramonės strategijoje šiems sektoriams, ypač aviacijos ir automobilių 
sektoriams, turėtų būti numatytos konkrečios priemonės, įskaitant atitinkamą finansinę 
paramą; mano, kad visų pirma automobilių gamybos sektoriui reikalingos priemonės, 
siekiant paskatinti transporto priemonių paklausą, kaip senesnių modelių šalinimo iš 
visos ES kelių juos pakeičiant mažataršiais ir netaršiais modeliais per atpirkimo ir 
keitimo programas elementą ir pašalinant visas kliūtis inovacijoms rinkoje, panaikinant 
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naujausių technologijų transporto priemonių tipo patvirtinimo ir registravimo blokavimą 
ir investuojant į į ateitį orientuotus infrastruktūros objektus, pvz., įkrovimo ir degalų 
papildymo stotis; mano, kad tokiomis priemonėmis gali būti padidintas vartotojų 
pasitikėjimas vidaus rinkoje įsigytų ir pagamintų produktų kokybe ir stiprinama ES 
ekonomika; ragina Komisiją apsvarstyti galimybę atidėti teisės aktų, kurių taikymą 
galėjo paveikti COVID–19 krizė, įgyvendinimą;

19. pabrėžia, kokios svarbios yra priemonės ir informacijos kanalai, skirti padėti labai 
mažoms, mažosioms ir vidutinėms įmonėms bei startuoliams veiksmingai vykdyti 
skaitmeninimą ir ketvirtąją pramonės revoliuciją; ragina Komisiją ir valstybes nares 
teikti paramą startuoliams ir MVĮ prisiimant papildomus finansinius įsipareigojimus, 
susijusius su Bendrosios rinkos programa ir skaitmeniniais inovacijų tinklais, tai leis 
įmonėms kurti ir diegti savo produktus ir tokiu būdu jos galės visiškai realizuoti savo 
augimo ir darbo vietų kūrimo potencialą Europoje, taip pat kuriant europines vertės 
grandines pagal tvarumo tikslus; pabrėžia, kad svarbu atsirandančių technologijų srityje 
vykdyti koordinavimą su kitais svarbiais pasaulinio masto subjektais, taip būtų sukurtas 
pasauliniu mastu suderinamas požiūris, pagal kurį būtų sudarytos sąlygos laisvai 
Europos įmonių, įskaitant MVĮ, plėtrai pasaulinėse rinkose, neapsiribojant vien Europos 
rinkomis;

20. mano, kad Europos remiami projektai atlieka svarbų vaidmenį stiprinant įvairius vidaus 
rinkos aspektus, atsižvelgiant į jų didelį finansavimo mastą ir naudojimą; šiuo atžvilgiu 
pripažįsta, kad svarbu kurti naujas partnerystes strateginėse srityse, pavyzdžiui, Europos 
baterijų aljansą (EBI), siekiant atkurti tvarias tiekimo grandines Europoje.
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