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Pakeitimas 1
Adam Bielan, Beata Mazurek, Andżelika Anna Możdżanowska, Evžen Tošenovský

Nuomonės projektas
-1 dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

-1. pabrėžia, kad COVID-19 
pandemija pakoregavo Europos 
ekonomikos pagrindus, tiek kalbant apie 
viešuosius finansus, tiek apie privačiojo 
sektoriaus pajėgumus suteikti užimtumo 
galimybių ir investuoti išteklius į turtą ar 
inovacijas; dėl jos taip pat atidėta gamyba 
ir su teisės aktais susijęs privalomas 
prisitaikymas; be to, ji atskleidė ES 
priklausomybę tam tikrose strateginėse 
vertės grandinėse;

Or. en

Pakeitimas 2
Rasmus Andresen

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pripažįsta, kad pramonės strategiją, 
parengtą prieš protrūkį ir paskelbtą 
ankstyvuoju pandemijos Europoje etapu, 
reikės iš esmės peržiūrėti, kad būtų 
atsižvelgta į esminius pokyčius ir naują 
U. Von Der Leyen vadovaujamos 
Komisijos misiją: grąžinti visos ES šalių 
ekonomikų augimą ir stiprinti visų šalių – 
tiek šiaurės, tiek pietų, tiek rytų ir vakarų – 
ekonomiką, kad tai būtų naudinga 
piliečiams ir įmonėms;

1. pripažįsta, kad pramonės strategiją, 
parengtą prieš protrūkį ir paskelbtą 
ankstyvuoju pandemijos Europoje etapu, 
reikės iš esmės peržiūrėti, kad būtų 
atsižvelgta į papildomus sunkumus dėl 
šiuo metu, labiau nei bet kada, 
neatidėliotino poreikio nukreipti mūsų 
ekonomiką ir pramonę atsparesne ir 
tvaresne linkme, suderinta su ES aplinkos 
ir klimato tikslais; primena, kad Europos 
Parlamentas savo 2020 m. gegužės 12 d. 
rezoliucijoje1a paskelbė, kad visos 
ekonomikos gaivinimo priemonės turi būti 
finansuojamos papildant esamą ir būsimą 
ES politiką bei neturi daryti poveikio 
ilgalaikiams prioritetams ir strateginiams 
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tikslams;
__________________
1a Europos Parlamento rezoliucija dėl 
naujos daugiametės finansinės 
programos, nuosavų išteklių ir gaivinimo 
plano (2020/2631(INI)); 
https://www.europarl.europa.eu/doceo/doc
ument/TA-9-2020-0124_EN.pdf.

Or. en

Pakeitimas 3
Vlad-Marius Botoş, Ivars Ijabs, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Jordi Cañas

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pripažįsta, kad pramonės strategiją, 
parengtą prieš protrūkį ir paskelbtą 
ankstyvuoju pandemijos Europoje etapu, 
reikės iš esmės peržiūrėti, kad būtų 
atsižvelgta į esminius pokyčius ir naują 
U. Von Der Leyen vadovaujamos 
Komisijos misiją: grąžinti visos ES šalių 
ekonomikų augimą ir stiprinti visų šalių – 
tiek šiaurės, tiek pietų, tiek rytų ir vakarų – 
ekonomiką, kad tai būtų naudinga 
piliečiams ir įmonėms;

1. pripažįsta, kad pramonės strategiją, 
parengtą prieš protrūkį ir paskelbtą 
ankstyvuoju pandemijos Europoje etapu, 
reikės iš esmės peržiūrėti, kad būtų 
atsižvelgta į esminius pokyčius Europos ir 
pasaulio lygmenimis ir naują U. Von Der 
Leyen vadovaujamos Komisijos misiją: 
grąžinti visos ES šalių ekonomikų augimą 
ir stiprinti valstybių narių – tiek šiaurės, 
tiek pietų, tiek rytų ir vakarų – ekonomiką, 
kad tai būtų naudinga piliečiams ir 
įmonėms, ir apsvarstyti mechanizmus, 
kuriais bus užtikrintas Europos pramonės 
sektorių atsparumas ir strateginis 
savarankiškumas, taip pat tinkamas 
bendrosios rinkos veikimas;

Or. en

Pakeitimas 4
Arba Kokalari

Nuomonės projektas
1 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pripažįsta, kad pramonės strategiją, 
parengtą prieš protrūkį ir paskelbtą 
ankstyvuoju pandemijos Europoje etapu, 
reikės iš esmės peržiūrėti, kad būtų 
atsižvelgta į esminius pokyčius ir naują 
U. Von Der Leyen vadovaujamos 
Komisijos misiją: grąžinti visos ES šalių 
ekonomikų augimą ir stiprinti visų šalių – 
tiek šiaurės, tiek pietų, tiek rytų ir vakarų 
– ekonomiką, kad tai būtų naudinga 
piliečiams ir įmonėms;

1. ragina Komisiją išnagrinėti, ar, 
atsižvelgiant į COVID-19 krizę ir sunkius 
jos padarinius Europos ekonomikai, 
reikia pritaikyti pramonės strategiją;

Or. en

Pakeitimas 5
Kateřina Konečná

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pripažįsta, kad pramonės strategiją, 
parengtą prieš protrūkį ir paskelbtą 
ankstyvuoju pandemijos Europoje etapu, 
reikės iš esmės peržiūrėti, kad būtų 
atsižvelgta į esminius pokyčius ir naują 
U. Von Der Leyen vadovaujamos 
Komisijos misiją: grąžinti visos ES šalių 
ekonomikų augimą ir stiprinti visų šalių – 
tiek šiaurės, tiek pietų, tiek rytų ir vakarų – 
ekonomiką, kad tai būtų naudinga 
piliečiams ir įmonėms;

1. pripažįsta, kad pramonės strategiją, 
parengtą prieš protrūkį ir paskelbtą 
ankstyvuoju pandemijos Europoje etapu, 
reikės iš esmės peržiūrėti, kad būtų 
atsižvelgta į esminius pokyčius ir naują 
U. Von Der Leyen vadovaujamos 
Komisijos misiją: grąžinti visos ES šalių 
ekonomikų tvarų ir įtraukų augimą, 
kuriuo būtų kovojama su miesto ir kaimo 
vietovių, gerai apmokamo ir prastai 
apmokamo darbo, šiaurės, pietų, rytų ir 
vakarų nelygybe, kad tai būtų naudinga 
piliečiams ir įmonėms;

Or. en

Pakeitimas 6
Marc Angel, Maria-Manuel Leitão-Marques, Andreas Schieder, Sylvie Guillaume, 
Biljana Borzan, Adriana Maldonado López, Clara Aguilera, Christel Schaldemose, 
Sándor Rónai, Brando Benifei
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Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pripažįsta, kad pramonės strategiją, 
parengtą prieš protrūkį ir paskelbtą 
ankstyvuoju pandemijos Europoje etapu, 
reikės iš esmės peržiūrėti, kad būtų 
atsižvelgta į esminius pokyčius ir naują 
U. Von Der Leyen vadovaujamos 
Komisijos misiją: grąžinti visos ES šalių 
ekonomikų augimą ir stiprinti visų šalių – 
tiek šiaurės, tiek pietų, tiek rytų ir 
vakarų – ekonomiką, kad tai būtų 
naudinga piliečiams ir įmonėms;

1. pripažįsta, kad pramonės strategiją, 
parengtą prieš protrūkį ir paskelbtą 
ankstyvuoju pandemijos Europoje etapu, 
reikės iš esmės peržiūrėti, kad būtų 
atsižvelgta į esminius pokyčius ir naujas 
Komisijos misijas: būtent tai, kad 
perėjimas prie skaitmeninių technologijų 
ir aplinkosaugos pokyčiai turėtų būti visų 
Sąjungos strategijų iki 2050 m. 
pagrindas; atsižvelgdamas į tai, ragina 
Komisiją parengti išsamią pramonės 
strategiją, pagal kurią taip pat būtų 
užtikrinamas Sąjungos strateginis 
savarankiškumas;

Or. en

Pakeitimas 7
Maria Grapini, Tsvetelina Penkova, Adriana Maldonado López, Clara Aguilera

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pripažįsta, kad pramonės strategiją, 
parengtą prieš protrūkį ir paskelbtą 
ankstyvuoju pandemijos Europoje etapu, 
reikės iš esmės peržiūrėti, kad būtų 
atsižvelgta į esminius pokyčius ir naują 
U. Von Der Leyen vadovaujamos 
Komisijos misiją: grąžinti visos ES šalių 
ekonomikų augimą ir stiprinti visų šalių – 
tiek šiaurės, tiek pietų, tiek rytų ir vakarų – 
ekonomiką, kad tai būtų naudinga 
piliečiams ir įmonėms;

1. pripažįsta, kad pramonės strategiją, 
parengtą prieš protrūkį ir paskelbtą 
ankstyvuoju pandemijos Europoje etapu, 
reikės iš esmės peržiūrėti, kad būtų 
atsižvelgta į esminius pokyčius ir naują 
U. Von Der Leyen vadovaujamos 
Komisijos misiją: grąžinti visos ES šalių 
ekonomikų augimą ir stiprinti visų šalių – 
tiek šiaurės, tiek pietų, tiek rytų ir vakarų – 
ekonomiką, užbaigiant gamybos pramonės 
vertės grandines, kad tai būtų naudinga 
piliečiams ir įmonėms;

Or. en



AM\1207130LT.docx 7/67 PE652.522v02-00

LT

Pakeitimas 8
Markus Buchheit, Tom Vandendriessche, Virginie Joron, Alessandra Basso, Jean-Lin 
Lacapelle, Isabella Tovaglieri

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pripažįsta, kad pramonės strategiją, 
parengtą prieš protrūkį ir paskelbtą 
ankstyvuoju pandemijos Europoje etapu, 
reikės iš esmės peržiūrėti, kad būtų 
atsižvelgta į esminius pokyčius ir naują 
U. Von Der Leyen vadovaujamos 
Komisijos misiją: grąžinti visos ES šalių 
ekonomikų augimą ir stiprinti visų šalių – 
tiek šiaurės, tiek pietų, tiek rytų ir 
vakarų – ekonomiką, kad tai būtų 
naudinga piliečiams ir įmonėms;

1. pripažįsta, kad pramonės strategiją, 
parengtą prieš protrūkį ir paskelbtą 
ankstyvuoju pandemijos Europoje etapu, 
reikės iš esmės peržiūrėti, kad būtų 
atsižvelgta į esminius pokyčius; ragina 
Komisiją parengti realistiškas strategijas, 
kuriomis būtų grąžintas visos ES šalių 
ekonomikų augimas ir taip stiprinama visų 
šalių ekonomika, kad tai būtų naudinga 
piliečiams ir įmonėms; pabrėžia, kad 
sprendžiant šį klausimą netinkama ir per 
brangu taikyti Žaliojo kurso požiūrį;

Or. en

Pakeitimas 9
Adam Bielan, Beata Mazurek, Andżelika Anna Możdżanowska, Evžen Tošenovský

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pripažįsta, kad pramonės strategiją, 
parengtą prieš protrūkį ir paskelbtą 
ankstyvuoju pandemijos Europoje etapu, 
reikės iš esmės peržiūrėti, kad būtų 
atsižvelgta į esminius pokyčius ir naują 
U. Von Der Leyen vadovaujamos 
Komisijos misiją: grąžinti visos ES šalių 
ekonomikų augimą ir stiprinti visų šalių – 
tiek šiaurės, tiek pietų, tiek rytų ir vakarų – 
ekonomiką, kad tai būtų naudinga 
piliečiams ir įmonėms;

1. todėl tikisi, kad pramonės 
strategiją, parengtą prieš protrūkį ir 
paskelbtą ankstyvuoju pandemijos 
Europoje etapu, reikės iš esmės peržiūrėti, 
kad būtų atsižvelgta į esminius pokyčius ir 
naują U. Von Der Leyen vadovaujamos 
Komisijos misiją: grąžinti visos ES šalių 
ekonomikų augimą ir stiprinti visų šalių – 
tiek šiaurės, tiek pietų, tiek rytų ir vakarų – 
ekonomiką, kad tai būtų naudinga 
piliečiams ir įmonėms;

Or. en
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Pakeitimas 10
Andreas Schwab

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pripažįsta, kad pramonės strategiją, 
parengtą prieš protrūkį ir paskelbtą 
ankstyvuoju pandemijos Europoje etapu, 
reikės iš esmės peržiūrėti, kad būtų 
atsižvelgta į esminius pokyčius ir naują 
U. Von Der Leyen vadovaujamos 
Komisijos misiją: grąžinti visos ES šalių 
ekonomikų augimą ir stiprinti visų šalių – 
tiek šiaurės, tiek pietų, tiek rytų ir vakarų – 
ekonomiką, kad tai būtų naudinga 
piliečiams ir įmonėms;

1. pripažįsta, kad pramonės strategiją, 
parengtą prieš protrūkį ir paskelbtą 
ankstyvuoju pandemijos Europoje etapu, 
reikės iš esmės peržiūrėti, kad būtų 
atsižvelgta į esminius pokyčius ir naują 
U. Von Der Leyen vadovaujamos 
Komisijos misiją: grąžinti visos ES šalių 
ekonomikų augimą ir stiprinti visų šalių – 
tiek šiaurės, tiek pietų, tiek rytų ir vakarų – 
ekonomiką, kad tai būtų naudinga 
piliečiams ir įmonėms, ir mano, kad tam 
reikia taikyti bendrą Europos požiūrį;

Or. en

Pakeitimas 11
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. tvirtai ir primygtinai pabrėžia, kad 
tokia peržiūra turi būti vykdoma 
atsižvelgiant į ryžtingą pagrindinės 
politikos perspektyvos pokytį ir negali būti 
susijusi su ankstesnių teisės aktų, pvz., dėl 
neskaidomos bendrosios rinkos arba 
pasaulinės laisvosios prekybos draudimo 
kliūčių tarpvalstybiniams srautams ir 
viešųjų pirkimų vykdymui, išsaugojimu ar 
juo labiau stiprinimu; pabrėžia, kad šie 
tikslai iš esmės prieštarauja tikslams, 
nustatytiems rengiant savarankiškus 
vietos pramonės sektorius, vykdant viešą 
skatinimą ir teikiant paramą ar skatinant 
Europos pasaulinių lyderių atsiradimą;
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Or. en

Pakeitimas 12
Vlad-Marius Botoş, Jordi Cañas, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Ivars Ijabs

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. pabrėžia, kad Komisija turi imtis 
veiksmų, kad ištaisytų bendrosios rinkos 
sutrikdymą, kuris padarė įtaką visos 
Europos Sąjungos pramonės sektoriams 
dėl priemonių, kurių siekdamos apsaugoti 
savo piliečius ėmėsi valstybės narės; 
ragina Komisiją apsvarstyti, kaip 
užtikrinti visiškai veikiančią rinką, net ir 
kilus ekstremaliosioms situacijoms: šiuo 
atžvilgiu palankiai vertina Komisijos 
pristatytas mokumo paramos priemones, 
įtrauktas į dokumentų rinkinį „Next 
Generation EU“, kuriuo siekiama 
panaikinti krizės sukeltus rinkos 
iškraipymus;

Or. en

Pakeitimas 13
Jordi Cañas, Vlad-Marius Botoş

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. pabrėžia, kad ES pramonės 
politikos priemonėmis turi būti numatytos 
priemonės, padėsiančios visiškai atkurti 
prieš COVID-19 buvusį bendrosios rinkos 
veikimą, panaikinant likusias nepagrįstas 
kliūtis, įskaitant susijusias su 
paslaugomis, ir užtikrinant veiksmingą ir 
teisingą bendrosios rinkos taisyklių 
įgyvendinimą, taikymą ir vykdymo 



PE652.522v02-00 10/67 AM\1207130LT.docx

LT

užtikrinimą;

Or. en

Pakeitimas 14
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron

Nuomonės projektas
1 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1b. be to, pabrėžia, kad būtent 
laisvosios prekybos, laisvo ekonominių 
subjektų judėjimo, ekonominio 
liberalizmo principai, planavimo 
nutraukimas, protekcionizmo 
panaikinimas ir vietos interesų 
išsaugojimas, ekonomikos augimo 
skatinimas ir mažiausių kainų siekis lėmė 
tai, kad dėl siekio vaikytis pelno, 
neatsižvelgiant į valstybių narių ir piliečių 
nacionalinius interesus, suiro Europos 
pramonė; atkreipia didelį dėmesį į 
Komisijos politikos vaidmenį įgyvendinant 
tokius principus, nepaisant akivaizdaus, 
nuoseklaus ir ilgalaikio neigiamo 
poveikio pramonei, visuomenei ir 
politikai;

Or. en

Pakeitimas 15
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron

Nuomonės projektas
1 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1c. pabrėžia, kad tam, kad bet kokia 
persvarstyta strategija turėtų galimybių 
būti sėkminga, reikėtų atsisakyti šių 
principų ir sutelkti dėmesį į tai, kad 
ekonomika būtų naudinga tautoms ir 
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žmonėms, suteikiant galimybę valstybėms 
narėms gerinti pramonės įrangą, kurios 
procesai vykdomi ir kapitalas yra jų 
žemėje, suteikiant joms veiksmingą 
kapitalo, prekių, asmenų ir paslaugų 
judėjimo kontrolę, siekiant 
savarankiškumo ir atsparumo visose 
srityse, apsaugant Europos piliečius, 
įmones ir ekonomiką nuo būsimų krizių ir 
stiprinant stambius Europos pasaulinius 
veikėjus ne vidinės, o išorinės 
konkurencijos reikmėms;

Or. en

Pakeitimas 16
Brando Benifei, Marc Angel, Christel Schaldemose, Adriana Maldonado López, 
Andreas Schieder, Maria-Manuel Leitão-Marques, Sylvie Guillaume, Evelyne Gebhardt

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. ragina Komisiją kartu su 
valstybėmis narėmis atlikti išsamią ir 
įvairius sektorius apimančią ES 
ekonomikos analizę, kad būtų galima 
suprasti COVID-19 pandemijos poveikio 
mastą; mano, kad tai yra esminė įrodymų 
bazė, kad Komisija galėtų pateikti 
atnaujintas rekomendacijas ir nustatyti 
pagrindines politikos kryptis, kuriomis bus 
siekiama stiprinti kolektyvinį ilgalaikį 
atsigavimą bendrojoje rinkoje;

2. ragina Komisiją kartu su 
valstybėmis narėmis atlikti išsamią ir 
įvairius sektorius apimančią ES 
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 siekiama 
stiprinti kolektyvinį ilgalaikį atsigavimą 
bendrojoje rinkoje;

Or. en

Pakeitimas 17
Kateřina Konečná

Nuomonės projektas
2 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

2. ragina Komisiją kartu su 
valstybėmis narėmis atlikti išsamią ir 
įvairius sektorius apimančią ES 
ekonomikos analizę, kad būtų galima 
suprasti COVID-19 pandemijos poveikio 
mastą; mano, kad tai yra esminė įrodymų 
bazė, kad Komisija galėtų pateikti 
atnaujintas rekomendacijas ir nustatyti 
pagrindines politikos kryptis, kuriomis bus 
siekiama stiprinti kolektyvinį ilgalaikį 
atsigavimą bendrojoje rinkoje;

2. ragina Komisiją kartu su 
valstybėmis narėmis atlikti išsamią ir 
įvairius sektorius apimančią ES 
ekonomikos analizę, kad būtų galima 
suprasti COVID-19 pandemijos poveikio 
mastą; mano, kad tai yra esminė įrodymų 
bazė, kad Komisija galėtų pateikti 
atnaujintas rekomendacijas ir nustatyti 
pagrindines politikos kryptis, kuriomis bus 
siekiama stiprinti kolektyvinį ilgalaikį 
žaliąjį ir socialiniu požiūriu pagrįstą 
atsigavimą bendrojoje rinkoje;

Or. en

Pakeitimas 18
Marc Angel, Maria-Manuel Leitão-Marques, Andreas Schieder, Sylvie Guillaume, 
Biljana Borzan, Adriana Maldonado López, Clara Aguilera, Christel Schaldemose, 
Brando Benifei

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. ragina Komisiją kartu su 
valstybėmis narėmis atlikti išsamią ir 
įvairius sektorius apimančią ES 
ekonomikos analizę, kad būtų galima 
suprasti COVID-19 pandemijos poveikio 
mastą; mano, kad tai yra esminė įrodymų 
bazė, kad Komisija galėtų pateikti 
atnaujintas rekomendacijas ir nustatyti 
pagrindines politikos kryptis, kuriomis bus 
siekiama stiprinti kolektyvinį ilgalaikį 
atsigavimą bendrojoje rinkoje;

2. ragina Komisiją kartu su 
valstybėmis narėmis atlikti išsamią ir 
įvairius sektorius apimančią analizę, kad 
būtų galima suprasti COVID-19 
pandemijos sukelto poveikio masto 
ypatumus; mano, kad tai yra esminė 
įrodymų bazė, kad Komisija galėtų pateikti 
atnaujintas rekomendacijas ir nustatyti 
pagrindines politikos kryptis, kuriomis bus 
siekiama stiprinti kolektyvinį ilgalaikį 
atsigavimą bendrojoje rinkoje;

Or. en

Pakeitimas 19
Maria Grapini, Adriana Maldonado López, Clara Aguilera
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Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. ragina Komisiją kartu su 
valstybėmis narėmis atlikti išsamią ir 
įvairius sektorius apimančią ES 
ekonomikos analizę, kad būtų galima 
suprasti COVID-19 pandemijos poveikio 
mastą; mano, kad tai yra esminė įrodymų 
bazė, kad Komisija galėtų pateikti 
atnaujintas rekomendacijas ir nustatyti 
pagrindines politikos kryptis, kuriomis bus 
siekiama stiprinti kolektyvinį ilgalaikį 
atsigavimą bendrojoje rinkoje;

2. ragina Komisiją kartu su 
valstybėmis narėmis atlikti išsamią ir 
įvairius sektorius apimančią ES 
ekonomikos analizę, kad būtų galima 
suprasti COVID-19 pandemijos poveikio 
mastą; mano, kad tai yra esminė įrodymų 
bazė, kad Komisija galėtų pateikti 
atnaujintas rekomendacijas ir nustatyti 
pagrindines politikos kryptis, kuriomis bus 
siekiama stiprinti kolektyvinį ilgalaikį 
atsigavimą bendrojoje rinkoje, kad būtų 
sumažinta priklausomybė nuo importo iš 
trečiųjų šalių;

Or. en

Pakeitimas 20
Markus Buchheit, Tom Vandendriessche, Virginie Joron, Alessandra Basso, Jean-Lin 
Lacapelle, Isabella Tovaglieri

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. ragina Komisiją kartu su 
valstybėmis narėmis atlikti išsamią ir 
įvairius sektorius apimančią ES 
ekonomikos analizę, kad būtų galima 
suprasti COVID-19 pandemijos poveikio 
mastą; mano, kad tai yra esminė įrodymų 
bazė, kad Komisija galėtų pateikti 
atnaujintas rekomendacijas ir nustatyti 
pagrindines politikos kryptis, kuriomis bus 
siekiama stiprinti kolektyvinį ilgalaikį 
atsigavimą bendrojoje rinkoje;

2. ragina Komisiją kartu su 
valstybėmis narėmis atlikti išsamią ir 
įvairius sektorius apimančią ES 
ekonomikos analizę, kad būtų galima 
suprasti COVID-19 pandemijos poveikio 
mastą; mano, kad tai yra esminė įrodymų 
bazė, kad Komisija galėtų pateikti 
atnaujintas rekomendacijas ir nustatyti 
pagrindines politikos kryptis, kuriomis bus 
siekiama stiprinti kolektyvinį ilgalaikį 
atsigavimą bendrojoje rinkoje; palankiai 
vertina tai, kad Komisija nustatė 14 
nuoseklių pramonės ekosistemų, kurių 
strateginę nepriklausomybę reikia 
užtikrinti;

Or. en
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Pakeitimas 21
Marc Angel, Maria-Manuel Leitão-Marques, Andreas Schieder, Sylvie Guillaume, 
Biljana Borzan, Adriana Maldonado López, Clara Aguilera, Christel Schaldemose, 
Sándor Rónai, Brando Benifei

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. mano, kad, remiantis išsamia 
įrodymų baze, naujojoje Komisijos 
pramonės strategijoje pirmenybė turėtų 
būti teikiama ekonomikos atgaivinimui ir 
piliečių gerovei bei galimybėms, siekiant 
pabrėžti bendrą įsipareigojimą atkurti 
bendrąją rinką ir užtikrinti naudą visoms 
valstybėms narėms ir jų piliečiams;

3. mano, kad, remiantis išsamia 
įrodymų baze, naujojoje Komisijos 
pramonės strategijoje pirmenybė turėtų 
būti teikiama tvariam ir teisingam 
atgaivinimui, skaitmeninei pertvarkai ir 
perėjimui prie žaliosios ekonomikos, 
piliečių gerovei ir vartotojų teisėms, taip 
pat įmonių, įskaitant MVĮ, labai mažas 
įmones ir startuolius, poreikiams, siekiant 
pabrėžti bendrą įsipareigojimą stiprinti 
bendrosios rinkos atsparumą ir užtikrinti 
naudą visoms valstybėms narėms ir jų 
piliečiams;

Or. en

Pakeitimas 22
Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Vlad-Marius Botoş

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. mano, kad, remiantis išsamia 
įrodymų baze, naujojoje Komisijos 
pramonės strategijoje pirmenybė turėtų 
būti teikiama ekonomikos atgaivinimui ir 
piliečių gerovei bei galimybėms, siekiant 
pabrėžti bendrą įsipareigojimą atkurti 
bendrąją rinką ir užtikrinti naudą visoms 
valstybėms narėms ir jų piliečiams;

3. mano, kad naujojoje Komisijos 
pramonės strategijoje pirmenybė turėtų 
būti teikiama ekonomikos atgaivinimui ir 
piliečių gerovei bei galimybėms; pabrėžia, 
kad spartus visiškai veikiančios vidaus 
rinkos grąžinimas yra būtina atsigavimo 
sąlyga, ir pabrėžia bendrą įsipareigojimą 
atkurti bendrąją rinką, užtikrinant naudą 
Europos įmonėms ir piliečiams;

Or. en
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Pakeitimas 23
Maria Grapini, Tsvetelina Penkova, Adriana Maldonado López, Clara Aguilera

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. mano, kad, remiantis išsamia 
įrodymų baze, naujojoje Komisijos 
pramonės strategijoje pirmenybė turėtų 
būti teikiama ekonomikos atgaivinimui ir 
piliečių gerovei bei galimybėms, siekiant 
pabrėžti bendrą įsipareigojimą atkurti 
bendrąją rinką ir užtikrinti naudą visoms 
valstybėms narėms ir jų piliečiams;

3. mano, kad, remiantis išsamia 
įrodymų baze, naujojoje Komisijos 
pramonės strategijoje pirmenybė turėtų 
būti teikiama ekonomikos atgaivinimui ir 
piliečių gerovei bei galimybėms, siekiant 
pabrėžti bendrą įsipareigojimą atkurti 
bendrąją rinką ir pramonės sektorius ir 
užtikrinti naudą ir finansinę paramą 
visoms valstybėms narėms ir jų piliečiams;

Or. en

Pakeitimas 24
Kateřina Konečná

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. mano, kad, remiantis išsamia 
įrodymų baze, naujojoje Komisijos 
pramonės strategijoje pirmenybė turėtų 
būti teikiama ekonomikos atgaivinimui ir 
piliečių gerovei bei galimybėms, siekiant 
pabrėžti bendrą įsipareigojimą atkurti 
bendrąją rinką ir užtikrinti naudą visoms 
valstybėms narėms ir jų piliečiams;

3. mano, kad, remiantis išsamia 
įrodymų baze, naujojoje Komisijos 
pramonės strategijoje pirmenybė turėtų 
būti teikiama žaliajam ir socialiniu 
požiūriu teisingam ekonomikos 
atgaivinimui ir piliečių gerovei bei 
galimybėms, siekiant pabrėžti bendrą 
įsipareigojimą atkurti bendrąją rinką ir 
užtikrinti naudą visoms valstybėms narėms 
ir jų piliečiams;

Or. en

Pakeitimas 25
Adam Bielan, Beata Mazurek, Andżelika Anna Możdżanowska, Evžen Tošenovský
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Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. mano, kad, remiantis išsamia 
įrodymų baze, naujojoje Komisijos 
pramonės strategijoje pirmenybė turėtų 
būti teikiama ekonomikos atgaivinimui ir 
piliečių gerovei bei galimybėms, siekiant 
pabrėžti bendrą įsipareigojimą atkurti 
bendrąją rinką ir užtikrinti naudą visoms 
valstybėms narėms ir jų piliečiams;

3. mano, kad, remiantis išsamia 
įrodymų baze, naujojoje Komisijos 
pramonės strategijoje pirmenybė turėtų 
būti teikiama ekonomikos atgaivinimui ir 
piliečių gerovei bei galimybėms, siekiant 
pabrėžti bendrą įsipareigojimą atkurti 
bendrąją rinką ir užtikrinti naudą visoms 
valstybėms narėms ir jų piliečiams; ragina 
Komisiją išplėsti „proporcingumo 
patikros“ taikymo sritį, siekiant užtikrinti, 
kad visais lygmenimis vykdomomis 
priemonėmis būtų remiamas tvirtos 
bendrosios rinkos vystymasis;

Or. en

Pakeitimas 26
Dan-Ștefan Motreanu, Tomislav Sokol, Edina Tóth, Arba Kokalari, Pablo Arias 
Echeverría, Maria da Graça Carvalho

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. mano, kad, remiantis išsamia 
įrodymų baze, naujojoje Komisijos 
pramonės strategijoje pirmenybė turėtų 
būti teikiama ekonomikos atgaivinimui ir 
piliečių gerovei bei galimybėms, siekiant 
pabrėžti bendrą įsipareigojimą atkurti 
bendrąją rinką ir užtikrinti naudą visoms 
valstybėms narėms ir jų piliečiams;

3. mano, kad, remiantis išsamia 
įrodymų baze, naujojoje Komisijos 
pramonės strategijoje pirmenybė turėtų 
būti teikiama ekonomikos atgaivinimui ir 
piliečių gerovei bei galimybėms, siekiant 
pabrėžti bendrą įsipareigojimą atkurti 
bendrąją rinką ir užtikrinti naudą visoms 
valstybėms narėms ir jų piliečiams; mano, 
kad prieš priimant bet kokius teisės aktus 
ar prioritetų rinkinį reikėtų atlikti 
poveikio vertinimus, ypač dėl galimų 
Europos įmonių išlaidų ir naštos joms, ir 
kad turėtų būti laikomasi Komisijos 
pirmininkės U. Von Der Leyen taikomo 
principo „vienas priimtas, vienas 
panaikintas“, kad būtų sumažintas 
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biurokratizmas;

Or. en

Pakeitimas 27
Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Vlad-Marius Botoş

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. mano, kad naujoji pramonės 
strategija turėtų paspartinti perėjimą prie 
žalesnės, novatoriškos, įtraukios ir 
suverenios Europos, padidinti jos 
ekonomikos ir pramonės atsparumą ir 
suteikti postūmį bendrajai rinkai; ši 
strategija turėtų būti grindžiama tiekimo 
grandinių įvairinimu priimant plataus 
užmojo ir suderintą laisvosios prekybos 
darbotvarkę, veiksmingą abipusiškumą su 
trečiosiomis šalimis viešųjų pirkimų 
srityje, konkurencijos ir valstybės 
pagalbos taisyklių pritaikymą, patikimesnį 
užsienio investicijų į strateginius sektorius 
tikrinimą ir investicijų vietų Europoje 
skatinimą; pabrėžia, kad svarbu taikyti 
nuoseklų požiūrį remiant Europos 
pramonę, visų pirma MVĮ, ir užtikrinant 
užimtumą Europoje, kad būtų išsaugotas 
bendrosios rinkos vientisumas;

Or. en

Pakeitimas 28
Markus Buchheit, Tom Vandendriessche, Virginie Joron, Alessandra Basso, Jean-Lin 
Lacapelle, Isabella Tovaglieri

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. ragina Komisiją sutelkti dėmesį į 
moksliniais tyrimais ir inovacijomis 
grindžiamą Europos vidaus 
produktyvumą, kad būtų užtikrintas 
strateginis savarankiškumas ir mažesnė 
priklausomybė nuo pažeidžiamų tiekimo 
grandinių pagrindiniuose pramonės 
sektoriuose, pvz., technologijų ir 
telekomunikacijų, medicinos reikmenų, 
farmacijos ir žemės ūkio sektoriuose, ypač 
pasaulinės krizės metu, kad ji išliktų 
konkurencinga pasaulinėse rinkose ir 
aprūpintų Europos vartotojus 
būtinosiomis prekėmis;

Or. en

Pakeitimas 29
Vlad-Marius Botoş, Jordi Cañas, Ivars Ijabs, Svenja Hahn

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. atsižvelgdamas į naująją pramonės 
strategiją, ragina Komisiją peržiūrėti 
Šengeno susitarimą dėl laisvo judėjimo, 
kad būtų užtikrintas tinkamas bendrosios 
rinkos veikimas ir užtikrintos visos 
judėjimo laisvės, kuriomis visoms 
valstybėms narėms, įskaitant Rumuniją, 
Bulgariją, Kiprą ir Kroatiją, būtų 
suteiktos vienodos galimybės, panaikinant 
ilgas ES piliečių ir ES produktų laukimo 
prie Šengeno erdvės sienų valandas;

Or. en

Pakeitimas 30
Rasmus Andresen
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Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. pabrėžia, kad pramonės 
strategijoje turėtų būti sudaryta galimybė 
mūsų pramonės sektoriams tapti 
tvaresniems ir atsparesniems siekiant 
bendro neutralaus poveikio klimatui tikslo 
iki 2040 m.; ragina Komisiją nustatyti 
veiksmų gaires, į jas įtraukiant 
išmatuojamus privalomus pramonės 
tikslus ir reikalavimus; pabrėžia, kad 
reikėtų priimti tvirtą stebėsenos 
mechanizmą, pagrįstą skaidriais veiklos 
rodikliais, kuriais remiantis būtų 
vertinama pažanga;

Or. en

Pakeitimas 31
Jordi Cañas, Vlad-Marius Botoş

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. pabrėžia, kad būtina stiprinti 
bendrosios rinkos Europos pramonės 
ekosistemų atsparumą ir tam reikia 
plataus užmojo teisės aktų sistemos, 
įskaitant konkurencijos klausimo 
sprendimą, valstybės pagalbos taisyklių 
persvarstymą ir skaitmeninės pertvarkos 
skatinimą;

Or. en

Pakeitimas 32
Maria Grapini, Marc Angel, Adriana Maldonado López, Clara Aguilera

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. mano, kad naująja pramonės 
strategija turi būti užbaigtos tam tikrų 
pramonės sektorių vertės grandinės, kad 
nebeliktų priklausomybės nuo importo iš 
trečiųjų šalių, kilus naujai krizei, ir būtų 
padidintas ekonomikos 
konkurencingumas;

Or. en

Pakeitimas 33
Vlad-Marius Botoş, Ivars Ijabs, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Svenja Hahn

Nuomonės projektas
3 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3b. mano, kad, vadovaujantis 
naujuoju žaliuoju kursu, naujojoje 
pramonės strategijoje didžiausias dėmesys 
turėtų būti skiriamas ekologiškų 
pramonės sektorių kūrimui ir plėtrai, 
tiems pramonės sektoriaus, kuriais 
sudaromos galimybės ir skatinama 
mažinti išmetamą anglies dioksido ir kitų 
toksiškų dujų kiekį, ir visų naujų 
ekologiškų produktų bendrosios rinkos 
kūrimui, kuris įmanomas tik ES lygmeniu 
suderinus teisės aktus ir bendruosius 
standartus;

Or. en

Pakeitimas 34
Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Vlad-Marius Botoş

Nuomonės projektas
3 b dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

3b. palankiai vertina tai, kad Komisija 
nustatė 14 pramonės ekosistemų, ir 
įtraukų požiūrį, kuriuo sutelkiami visi 
sektoriaus subjektai; tvirtai mano, kad 
Europos pramonės strategija kartu su 
kitomis politikos kryptimis, pvz., 
konkurencijos ir prekybos politika, 
prisidės prie Europos suverenumo ir 
strateginio savarankiškumo;

Or. en

Pakeitimas 35
Vlad-Marius Botoş

Nuomonės projektas
3 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3c. pabrėžia, kad ES ekonomikos ir 
visuomenės pertvarka, kuri būtina 
siekiant įgyvendinti Žaliojo kurso tikslus, 
bus ilgas ir brangus procesas, kurį turės 
finansuoti tvirta ir klestinti pramonė, 
norinti prisidėti prie šios pertvarkos; todėl 
ragina Komisiją vesti aktyvų ir atvirą 
dialogą su visais pramonės sektoriais ir 
susijusiais suinteresuotaisiais subjektais, 
siekiant užtikrinti, kad pagal naujus teisės 
aktus įsigalioję staigūs pokyčiai neturėtų 
neigiamo poveikio bendrajai rinkai;

Or. en

Pakeitimas 36
Kateřina Konečná

Nuomonės projektas
4 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pabrėžia, kad ES pramonės 
konkurencingumas priklauso nuo 
visapusiškai veikiančios bendrosios 
paslaugų rinkos; pabrėžia, kad Komisija, 
rengdama persvarstytus prioritetus, turi 
apsvarstyti, kaip šalinti kliūtis 
tarpvalstybinėms paslaugoms;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 37
Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Vlad-Marius Botoş

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pabrėžia, kad ES pramonės 
konkurencingumas priklauso nuo 
visapusiškai veikiančios bendrosios 
paslaugų rinkos; pabrėžia, kad Komisija, 
rengdama persvarstytus prioritetus, turi 
apsvarstyti, kaip šalinti kliūtis 
tarpvalstybinėms paslaugoms;

4. pabrėžia, kad ES pramonės 
konkurencingumas priklauso nuo 
visapusiškai veikiančios bendrosios 
produktų ir paslaugų rinkos; pabrėžia, kad 
Komisija, rengdama persvarstytus 
prioritetus, turi apsvarstyti, kaip stiprinti 
bendrąją rinką ir panaikinti dėl 
ribojančių ir sudėtingų nacionalinių 
taisyklių, ribotų administracinių 
pajėgumų ir nepakankamo ES taisyklių 
perkėlimo, taip pat netinkamo jų 
įgyvendinimo, kylančias reguliavimo ir ne 
reguliuojamojo pobūdžio kliūtis vidaus 
rinkai; pabrėžia, koks svarbus lankstesnis 
ir skaidresnis vidaus rinkos valdymas 
vykdant veiksmingesnius tarpusavio 
vertinimus, kuriais būtų nustatytos ir 
šalinamos kliūtys ir neatitiktis, naudojant 
geresnes stebėsenos ir veiklos efektyvumo 
priemones, pvz., vidaus rinkos rezultatų 
suvestinę, kad būtų geriau atspindėta 
tikroji rinkos padėtis, ir užtikrinant 
stipresnį SOLVIT tinklą;

Or. en
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Pakeitimas 38
Rasmus Andresen

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pabrėžia, kad ES pramonės 
konkurencingumas priklauso nuo 
visapusiškai veikiančios bendrosios 
paslaugų rinkos; pabrėžia, kad Komisija, 
rengdama persvarstytus prioritetus, turi 
apsvarstyti, kaip šalinti kliūtis 
tarpvalstybinėms paslaugoms;

4. pabrėžia, kad ES pramonės 
konkurencingumas priklauso nuo 
visapusiškai veikiančios bendrosios 
paslaugų rinkos; pabrėžia, kad Komisija, 
rengdama persvarstytus prioritetus, turi 
apsvarstyti, kaip šalinti nepagrįstas kliūtis 
tarpvalstybinėms paslaugoms, kartu 
išsaugant aukštus vartotojų ir darbuotojų 
apsaugos standartus, visų pirma 
daugiausia dėmesio skiriant 
tarpvalstybinių darbuotojų teisėms;

Or. en

Pakeitimas 39
Adam Bielan, Beata Mazurek, Andżelika Anna Możdżanowska, Evžen Tošenovský

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pabrėžia, kad ES pramonės 
konkurencingumas priklauso nuo 
visapusiškai veikiančios bendrosios 
paslaugų rinkos; pabrėžia, kad Komisija, 
rengdama persvarstytus prioritetus, turi 
apsvarstyti, kaip šalinti kliūtis 
tarpvalstybinėms paslaugoms;

4. pabrėžia, kad ES pramonės 
konkurencingumas priklauso nuo 
visapusiškai veikiančios bendrosios 
paslaugų rinkos; primena, kad vykdomas 
pramonės pridėtinių paslaugų teikimo 
procesas; pabrėžia, kad Komisija, 
rengdama persvarstytus prioritetus, turi 
apsvarstyti, kaip šalinti kliūtis 
tarpvalstybinėms paslaugoms, atsižvelgiant 
į tinkamai dokumentais pagrįstas dideles 
jų galimybes skatinti konkurencingumą ir 
ekonomikos augimą visoje ES;

Or. en
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Pakeitimas 40
Andreas Schwab

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pabrėžia, kad ES pramonės 
konkurencingumas priklauso nuo 
visapusiškai veikiančios bendrosios 
paslaugų rinkos; pabrėžia, kad Komisija, 
rengdama persvarstytus prioritetus, turi 
apsvarstyti, kaip šalinti kliūtis 
tarpvalstybinėms paslaugoms;

4. pabrėžia, kad ES pramonės 
konkurencingumas priklauso ne tik nuo 
tinkamai veikiančių tiekimo grandinių ir 
laisvo prekių judėjimo, bet ir nuo 
visapusiškai veikiančios bendrosios 
paslaugų rinkos; pabrėžia, kad Komisija, 
rengdama persvarstytus prioritetus, turi 
apsvarstyti, kaip šalinti kliūtis 
tarpvalstybinėms paslaugoms;

Or. en

Pakeitimas 41
Marc Angel, Maria-Manuel Leitão-Marques, Andreas Schieder, Sylvie Guillaume, 
Biljana Borzan, Adriana Maldonado López, Clara Aguilera, Christel Schaldemose, 
Sándor Rónai, Brando Benifei

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pabrėžia, kad ES pramonės 
konkurencingumas priklauso nuo 
visapusiškai veikiančios bendrosios 
paslaugų rinkos; pabrėžia, kad Komisija, 
rengdama persvarstytus prioritetus, turi 
apsvarstyti, kaip šalinti kliūtis 
tarpvalstybinėms paslaugoms;

4. pabrėžia, kad ES pramonės 
konkurencingumas priklauso nuo 
visapusiškai veikiančios bendrosios rinkos; 
pabrėžia, kad Komisija, rengdama 
persvarstytus prioritetus, turi apsvarstyti, 
kaip šalinti kliūtis tarpvalstybinėms 
paslaugoms, įskaitant kliūtis 
tarpvalstybiniam užimtumui;

Or. en

Pakeitimas 42
Markus Buchheit, Tom Vandendriessche, Virginie Joron, Alessandra Basso, Jean-Lin 
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Lacapelle, Isabella Tovaglieri

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pabrėžia, kad ES pramonės 
konkurencingumas priklauso nuo 
visapusiškai veikiančios bendrosios 
paslaugų rinkos; pabrėžia, kad Komisija, 
rengdama persvarstytus prioritetus, turi 
apsvarstyti, kaip šalinti kliūtis 
tarpvalstybinėms paslaugoms;

4. pabrėžia, kad ES pramonės 
konkurencingumas priklauso nuo 
visapusiškai veikiančios bendrosios rinkos; 
pabrėžia, kad Komisija, rengdama 
persvarstytus prioritetus, turi apsvarstyti, 
kaip šalinti kliūtis tarpvalstybinėms 
paslaugoms;

Or. en

Pakeitimas 43
Maria Grapini, Marc Angel, Tsvetelina Penkova, Adriana Maldonado López, Clara 
Aguilera

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pabrėžia, kad ES pramonės 
konkurencingumas priklauso nuo 
visapusiškai veikiančios bendrosios 
paslaugų rinkos; pabrėžia, kad Komisija, 
rengdama persvarstytus prioritetus, turi 
apsvarstyti, kaip šalinti kliūtis 
tarpvalstybinėms paslaugoms;

4. pabrėžia, kad ES pramonės 
konkurencingumas priklauso nuo 
visapusiškai veikiančios bendrosios 
paslaugų rinkos; pabrėžia, kad Komisija, 
rengdama persvarstytus prioritetus, turi 
apsvarstyti, kaip šalinti kliūtis 
tarpvalstybinėms paslaugoms ir kartu 
stiprinti vartotojų apsaugą;

Or. en

Pakeitimas 44
Andreas Schieder, Marc Angel

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. pabrėžia, kad skaitmeninimas 
tradiciniuose pramonės sektoriuose daro 
poveikį tiekimo grandinėms, gamybos ir 
paslaugų modeliams, ir tai galėtų 
paskatinti naujų darbo vietų kūrimą 
naujuose pramonės sektoriuose, tačiau 
taip pat gali būti darbo vietų praradimo ir 
mažų garantijų darbo sąlygų priežastis, 
nes vis daugiau užduočių, kurias 
tradiciškai atlieka žmonės, yra 
automatizuojamos ir (arba) perkeliamos į 
užsienį; ragina Komisiją priimti 
papildomas socialines priemones, kurios 
būtų naudingos visai visuomenei, 
kuriomis būtų apsaugotos darbuotojų 
teisės, jų socialinės išmokos ir būtų 
užkirstas kelias skaitmeniniam 
išnaudojimui;

Or. en

Pakeitimas 45
Dita Charanzová

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. mano, kad labai svarbūs pramonės 
sektoriai turėtų būti remiami tikslinėmis 
strategijomis ir veiksmais; pabrėžia, kad 
reikia išlaikyti Europos pirmavimą 
automobilių pramonėje, ir ragina 
Komisiją planuoti atkurti automobilių 
sektorių; prašo Komisijos ir valstybių 
narių bendradarbiauti dėl transporto 
priemonių atpirkimo ir keitimo programų 
ir bet kokių papildomų paramos 
vartotojams priemonių;

Or. en
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Pakeitimas 46
Marc Angel, Maria-Manuel Leitão-Marques, Andreas Schieder, Sylvie Guillaume, 
Biljana Borzan, Adriana Maldonado López, Maria Grapini, Clara Aguilera, Christel 
Schaldemose, Sándor Rónai

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. pabrėžia tvarumo, kuris yra labai 
svarbus planuojant Europos pramonės 
plėtrą, svarbą; šiuo atžvilgiu primena 
2019 m. gruodžio 12 d. Europos Vadovų 
Tarybos išvadas, kuriose pabrėžiama, kad 
reikia sukurti visoms valstybėms narėms 
naudingą veiksmų sistemą;

5. pabrėžia, jog svarbu, kad Europa 
taptų pasauliniu tvarumo pavyzdžiu ir kad 
tam reikėtų skirti didžiausią dėmesį 
vykdant Europos pramonės plėtrą; šiuo 
atžvilgiu primena 2019 m. gruodžio 12 d. 
Europos Vadovų Tarybos išvadas, kuriose 
pabrėžiama, kad reikia sukurti visoms 
valstybėms narėms naudingą veiksmų 
sistemą; pabrėžia, kad persvarstyta 
pramonės strategija turi prisidėti prie 
socialinės ir ekologinės pažangos ir, be to, 
kad ja skatinamas nereikalingo vartojimo 
mažinimas, reikalaujama visiškai žiedinės 
ekonomikos, kad iki 2050 m. būtų 
pasiektas neutralus poveikis klimatui, 
būtų stiprinamas mūsų ekonomikos 
konkurencingumas, taip pat išsaugota 
mūsų natūrali aplinka; pabrėžia, kad 
Europos žiedinės ekonomikos modelis 
galės būti naudingas tik jeigu bendrojoje 
rinkoje bus pakartotinai naudojamos 
pirminės ir antrinės žaliavos;

Or. en

Pakeitimas 47
Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Vlad-Marius Botoş

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. pabrėžia tvarumo, kuris yra labai 
svarbus planuojant Europos pramonės 
plėtrą, svarbą; šiuo atžvilgiu primena 2019 
m. gruodžio 12 d. Europos Vadovų 

5. pabrėžia, kad sėkminga 
skaitmeninei pertvarkai ir perėjimui prie 
žaliosios ekonomikos bei Europos 
konkurencingumui pasaulyje užtikrinti 
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Tarybos išvadas, kuriose pabrėžiama, kad 
reikia sukurti visoms valstybėms narėms 
naudingą veiksmų sistemą;

reikia didesnio valstybių narių tarpusavio 
pasitikėjimo ir tvirtų politinių užmojų 
rengiant ir įgyvendinant pramonės 
strategiją; pabrėžia tvarumo, kuris yra 
labai svarbus planuojant Europos pramonės 
plėtrą, svarbą; pabrėžia, kad reikia siekti 
pažangesnės žiedinės ekonomikos ir 
skatinti tvarią gamybą ir vartojimą, 
mažinant aplinkosauginį ir su ištekliais 
susijusį pėdsaką, kartu teikiant paskatas 
inovacijoms; šiuo atžvilgiu primena 
2019 m. gruodžio 12 d. Europos Vadovų 
Tarybos išvadas, kuriose pabrėžiama, kad 
reikia sukurti visoms valstybėms narėms 
naudingą veiksmų sistemą;

Or. en

Pakeitimas 48
Kateřina Konečná

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. pabrėžia tvarumo, kuris yra labai 
svarbus planuojant Europos pramonės 
plėtrą, svarbą; šiuo atžvilgiu primena 
2019 m. gruodžio 12 d. Europos Vadovų 
Tarybos išvadas, kuriose pabrėžiama, kad 
reikia sukurti visoms valstybėms narėms 
naudingą veiksmų sistemą;

5. pabrėžia tvarumo, kuris yra labai 
svarbus planuojant Europos pramonės 
plėtrą, svarbą; todėl pabrėžia, kad į 
pramonės politiką reikia įtraukti socialinę 
ir ekologinę pertvarką skirtinguose 
ekonomikos sektoriuose, numatant viešąjį 
planavimą ir viešąją nuosavybę; šiuo 
atžvilgiu primena 2019 m. gruodžio 12 d. 
Europos Vadovų Tarybos išvadas, kuriose 
pabrėžiama, kad reikia sukurti visoms 
valstybėms narėms naudingą veiksmų 
sistemą;

Or. en

Pakeitimas 49
Markus Buchheit, Tom Vandendriessche, Virginie Joron, Alessandra Basso, Jean-Lin 
Lacapelle, Isabella Tovaglieri
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Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. pabrėžia tvarumo, kuris yra labai 
svarbus planuojant Europos pramonės 
plėtrą, svarbą; šiuo atžvilgiu primena 
2019 m. gruodžio 12 d. Europos Vadovų 
Tarybos išvadas, kuriose pabrėžiama, kad 
reikia sukurti visoms valstybėms narėms 
naudingą veiksmų sistemą;

5. pabrėžia atsargios ir neskubotos 
tvarumo strategijos, kuri yra labai svarbi 
planuojant Europos pramonės plėtrą ir kuri 
nekenkia Europos pramonės ir MVĮ 
konkurencingumui pasaulyje, svarbą;

Or. en

Pakeitimas 50
Rasmus Andresen

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. pabrėžia tvarumo, kuris yra labai 
svarbus planuojant Europos pramonės 
plėtrą, svarbą; šiuo atžvilgiu primena 
2019 m. gruodžio 12 d. Europos Vadovų 
Tarybos išvadas, kuriose pabrėžiama, kad 
reikia sukurti visoms valstybėms narėms 
naudingą veiksmų sistemą;

5. pabrėžia tvarumo, kuris yra labai 
svarbus planuojant Europos pramonės 
plėtrą, svarbą; šiuo atžvilgiu primena 
2019 m. gruodžio 12 d. Europos Vadovų 
Tarybos išvadas, kuriose pabrėžiama, kad 
reikia sukurti visoms valstybėms narėms 
naudingą veiksmų sistemą, ir užtikrinama, 
kad visi susiję ES teisės aktai ir politika 
derėtų su neutralaus poveikio klimatui 
įgyvendinimu ir prie jo prisidėtų;

__________________
1a 
https://www.consilium.europa.eu/media/4
1768/12-euco-final-conclusions-en.pdf.

Or. en

Pakeitimas 51
Adam Bielan, Beata Mazurek, Andżelika Anna Możdżanowska, Evžen Tošenovský
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Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. pabrėžia tvarumo, kuris yra labai 
svarbus planuojant Europos pramonės 
plėtrą, svarbą; šiuo atžvilgiu primena 
2019 m. gruodžio 12 d. Europos Vadovų 
Tarybos išvadas, kuriose pabrėžiama, kad 
reikia sukurti visoms valstybėms narėms 
naudingą veiksmų sistemą;

5. pabrėžia tvarumo, kuris yra labai 
svarbus planuojant Europos pramonės 
plėtrą, svarbą; šiuo atžvilgiu primena 
2019 m. gruodžio 12 d. Europos Vadovų 
Tarybos išvadas, kuriose pabrėžiama, kad 
reikia sukurti visoms valstybėms narėms 
naudingą veiksmų sistemą, ir į kurias 
įtrauktos tinkamos priemonės, paskatos, 
parama ir investicijos, kuriomis 
užtikrinama ekonomiškai efektyvi, 
teisinga bei socialiniu požiūriu suderinta 
ir teisinga pertvarka; mano, kad šia 
sistema reikėtų atsižvelgti į skirtingas 
nacionalines aplinkybes, susijusias su 
atspirties taškais;

Or. en

Pakeitimas 52
Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. pripažįsta, kad artimiausiais metais 
viešasis ir privatusis sektoriai susidurs su 
dideliais finansiniais suvaržymais, kurie 
turės įtakos jų gebėjimui remti investicijų 
programą, ypač atsižvelgiant į Žaliojo 
kurso tikslus; reiškia susirūpinimą dėl 
nevienodo vystymosi tempo, ypač mažiau 
išsivysčiusiose ES dalyse, kuriose 
pertvarkai įvykdyti reikia imtis daug 
platesnio užmojo veiksmų; primygtinai 
ragina Komisiją savo persvarstytoje 
pramonės strategijoje patvirtinti lankstų 
paramą numatantį modelį, kad niekas 
nebūtų paliktas nuošalyje;

6. pabrėžia, kad, įgyvendinant 
ekonomikos gaivinimo priemones ir 
naująją Europos pramonės strategiją, 
turėtų būti laikomasi Europos žaliojo 
kurso reikalavimų ir principo 
„nepakenk“; pripažįsta, kad artimiausiais 
metais viešasis ir privatusis sektoriai gali 
susidurti su dideliais finansiniais 
suvaržymais, kurie turės įtakos jų 
gebėjimui remti investicijų programą, ypač 
atsižvelgiant į Žaliojo kurso tikslus; reiškia 
susirūpinimą dėl nevienodo vystymosi 
tempo, ypač mažiau išsivysčiusiose ES 
dalyse, kuriose pertvarkai įvykdyti reikia 
imtis daug platesnio užmojo veiksmų; 
primygtinai ragina Komisiją savo 
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persvarstytoje pramonės strategijoje 
patvirtinti lankstų paramą numatantį 
modelį, kad Žaliojo kurso tikslams būtų 
nustatyta pirmenybė ir niekas nebūtų 
paliktas nuošalyje;

Or. en

Pakeitimas 53
Rasmus Andresen

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. pripažįsta, kad artimiausiais metais 
viešasis ir privatusis sektoriai susidurs su 
dideliais finansiniais suvaržymais, kurie 
turės įtakos jų gebėjimui remti investicijų 
programą, ypač atsižvelgiant į Žaliojo 
kurso tikslus; reiškia susirūpinimą dėl 
nevienodo vystymosi tempo, ypač mažiau 
išsivysčiusiose ES dalyse, kuriose 
pertvarkai įvykdyti reikia imtis daug 
platesnio užmojo veiksmų; primygtinai 
ragina Komisiją savo persvarstytoje 
pramonės strategijoje patvirtinti lankstų 
paramą numatantį modelį, kad niekas 
nebūtų paliktas nuošalyje;

6. pripažįsta, kad artimiausiais metais 
viešasis ir privatusis sektoriai susidurs su 
dideliais finansiniais suvaržymais, ir į tai 
atsižvelgdamas pabrėžia, kad Komisijos 
„Europos ekonomikos gaivinimo plane“1a 
didžiausias dėmesys turi būti skirtas 
Žaliajam kursui; remdamasis tuo, 
primena, kad iš įrodymų matyti, jog žalieji 
projektai padeda kurti daugiau darbo 
vietų, pasiekti didesnės trumpalaikės 
grąžos ir paskatinti didesnį ilgalaikių 
išlaidų mažinimą1b; reiškia susirūpinimą 
dėl nevienodo vystymosi tempo, ypač 
mažiau išsivysčiusiose ES dalyse, kuriose 
pertvarkai įvykdyti reikia imtis daug 
platesnio užmojo veiksmų; primygtinai 
ragina Komisiją savo persvarstytoje 
pramonės strategijoje patvirtinti lankstų 
paramą numatantį modelį, kad niekas 
nebūtų paliktas nuošalyje;

__________________
1a https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52
020DC0456&from=LT. 
1b Hepburn et al (2020 m.), „Ar COVID-
19 fiskalinio gaivinimo dokumentų 
rinkiniai paspartins ar sulėtins pažangą 
klimato kaitos srityje?, 
https://www.smithschool.ox.ac.uk/publicat
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ions/wpapers/workingpaper20-02.pdf.

Or. en

Pakeitimas 54
Andreas Schwab

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. pripažįsta, kad artimiausiais metais 
viešasis ir privatusis sektoriai susidurs su 
dideliais finansiniais suvaržymais, kurie 
turės įtakos jų gebėjimui remti investicijų 
programą, ypač atsižvelgiant į Žaliojo 
kurso tikslus; reiškia susirūpinimą dėl 
nevienodo vystymosi tempo, ypač mažiau 
išsivysčiusiose ES dalyse, kuriose 
pertvarkai įvykdyti reikia imtis daug 
platesnio užmojo veiksmų; primygtinai 
ragina Komisiją savo persvarstytoje 
pramonės strategijoje patvirtinti lankstų 
paramą numatantį modelį, kad niekas 
nebūtų paliktas nuošalyje;

6. pripažįsta, kad artimiausiais metais 
viešasis ir privatusis sektoriai susidurs su 
dideliais finansiniais suvaržymais; reiškia 
susirūpinimą dėl nevienodo vystymosi 
tempo, ypač mažiau išsivysčiusiose ES 
dalyse; primygtinai ragina Komisiją savo 
persvarstytoje pramonės strategijoje 
užtikrinti Europos įsipareigojimą ir 
Europos požiūrį į pramonės strategiją; 

Or. en

Pakeitimas 55
Arba Kokalari

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. pripažįsta, kad artimiausiais 
metais viešasis ir privatusis sektoriai 
susidurs su dideliais finansiniais 
suvaržymais, kurie turės įtakos jų 
gebėjimui remti investicijų programą, 
ypač atsižvelgiant į Žaliojo kurso tikslus; 
reiškia susirūpinimą dėl nevienodo 
vystymosi tempo, ypač mažiau 

6. pabrėžia, kad pramonės strategija 
turi būti suderinta su Žaliojo kurso tikslais 
ir kad investicijos į mokslinius tyrimus, 
inovacijas, 5G skaitmenines technologijas 
ir švarią energiją yra pagrindinė būtina 
ekonomikos gaivinimo ir būsimo 
konkurencingumo sąlyga; be to, reiškia 
susirūpinimą dėl nevienodo vystymosi 
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išsivysčiusiose ES dalyse, kuriose 
pertvarkai įvykdyti reikia imtis daug 
platesnio užmojo veiksmų; primygtinai 
ragina Komisiją savo persvarstytoje 
pramonės strategijoje patvirtinti lankstų 
paramą numatantį modelį, kad niekas 
nebūtų paliktas nuošalyje;

tempo, ypač mažiau išsivysčiusiose ES 
dalyse;

Or. en

Pakeitimas 56
Markus Buchheit, Tom Vandendriessche, Virginie Joron, Alessandra Basso, Jean-Lin 
Lacapelle, Isabella Tovaglieri

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. pripažįsta, kad artimiausiais metais 
viešasis ir privatusis sektoriai susidurs su 
dideliais finansiniais suvaržymais, kurie 
turės įtakos jų gebėjimui remti investicijų 
programą, ypač atsižvelgiant į Žaliojo 
kurso tikslus; reiškia susirūpinimą dėl 
nevienodo vystymosi tempo, ypač mažiau 
išsivysčiusiose ES dalyse, kuriose 
pertvarkai įvykdyti reikia imtis daug 
platesnio užmojo veiksmų; primygtinai 
ragina Komisiją savo persvarstytoje 
pramonės strategijoje patvirtinti lankstų 
paramą numatantį modelį, kad niekas 
nebūtų paliktas nuošalyje;

6. pripažįsta, kad artimiausiais metais 
viešasis ir privatusis sektoriai susidurs su 
dideliais finansiniais suvaržymais, kurie 
turės įtakos jų gebėjimui remti investicijų 
programą, ypač atsižvelgiant į 
neproporcingai aukšto lygio Žaliojo kurso 
tikslus; primygtinai ragina Komisiją savo 
persvarstytoje pramonės strategijoje 
patvirtinti lankstų paramą numatantį 
modelį, kad Žaliasis kursas būtų paliktas 
nuošalyje;

Or. en

Pakeitimas 57
Maria Grapini, Marc Angel, Tsvetelina Penkova, Adriana Maldonado López, Clara 
Aguilera

Nuomonės projektas
6 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

6. pripažįsta, kad artimiausiais metais 
viešasis ir privatusis sektoriai susidurs su 
dideliais finansiniais suvaržymais, kurie 
turės įtakos jų gebėjimui remti investicijų 
programą, ypač atsižvelgiant į Žaliojo 
kurso tikslus; reiškia susirūpinimą dėl 
nevienodo vystymosi tempo, ypač mažiau 
išsivysčiusiose ES dalyse, kuriose 
pertvarkai įvykdyti reikia imtis daug 
platesnio užmojo veiksmų; primygtinai 
ragina Komisiją savo persvarstytoje 
pramonės strategijoje patvirtinti lankstų 
paramą numatantį modelį, kad niekas 
nebūtų paliktas nuošalyje;

6. pripažįsta, kad artimiausiais metais 
viešasis ir privatusis sektoriai susidurs su 
dideliais finansiniais suvaržymais, kurie 
turės įtakos jų gebėjimui remti investicijų 
programą, ypač atsižvelgiant į Žaliojo 
kurso tikslus; reiškia susirūpinimą dėl 
nevienodo vystymosi tempo, ypač mažiau 
išsivysčiusiose ES dalyse ir atokiausiuose 
regionuose, kuriuose pertvarkai įvykdyti 
reikia imtis daug platesnio užmojo 
veiksmų; primygtinai ragina Komisiją savo 
persvarstytoje pramonės strategijoje 
patvirtinti lankstų paramą numatantį 
modelį, kad niekas nebūtų paliktas 
nuošalyje ir kad būtų padidinta socialinė 
sanglauda;

Or. en

Pakeitimas 58
Marc Angel, Maria-Manuel Leitão-Marques, Andreas Schieder, Sylvie Guillaume, 
Biljana Borzan, Clara Aguilera, Christel Schaldemose, Sándor Rónai

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. pripažįsta, kad artimiausiais metais 
viešasis ir privatusis sektoriai susidurs su 
dideliais finansiniais suvaržymais, kurie 
turės įtakos jų gebėjimui remti investicijų 
programą, ypač atsižvelgiant į Žaliojo 
kurso tikslus; reiškia susirūpinimą dėl 
nevienodo vystymosi tempo, ypač mažiau 
išsivysčiusiose ES dalyse, kuriose 
pertvarkai įvykdyti reikia imtis daug 
platesnio užmojo veiksmų; primygtinai 
ragina Komisiją savo persvarstytoje 
pramonės strategijoje patvirtinti lankstų 
paramą numatantį modelį, kad niekas 
nebūtų paliktas nuošalyje;

6. pripažįsta, kad artimiausiais metais 
didžioji dalis viešojo ir privačiojo sektorių 
susidurs su dideliais finansiniais 
suvaržymais, tačiau taip pat mano, kad ES 
ir valstybės narės turi laikytis Europos 
žaliojo kurso, kad ES ekonomika taptų 
tvari; reiškia susirūpinimą dėl nevienodo 
vystymosi tempo, ypač mažiau 
išsivysčiusiose ES dalyse, kuriose 
pertvarkai įvykdyti vis dar reikia imtis 
daug platesnio užmojo veiksmų; 
primygtinai ragina Komisiją savo 
persvarstytoje pramonės strategijoje 
patvirtinti lankstų paramą numatantį 
modelį, kad niekas nebūtų paliktas 
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nuošalyje;

Or. en

Pakeitimas 59
Adam Bielan, Beata Mazurek, Andżelika Anna Możdżanowska, Evžen Tošenovský

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. pripažįsta, kad artimiausiais metais 
viešasis ir privatusis sektoriai susidurs su 
dideliais finansiniais suvaržymais, kurie 
turės įtakos jų gebėjimui remti investicijų 
programą, ypač atsižvelgiant į Žaliojo 
kurso tikslus; reiškia susirūpinimą dėl 
nevienodo vystymosi tempo, ypač mažiau 
išsivysčiusiose ES dalyse, kuriose 
pertvarkai įvykdyti reikia imtis daug 
platesnio užmojo veiksmų; primygtinai 
ragina Komisiją savo persvarstytoje 
pramonės strategijoje patvirtinti lankstų 
paramą numatantį modelį, kad niekas 
nebūtų paliktas nuošalyje;

6. pripažįsta, kad artimiausiais metais 
viešasis ir privatusis sektoriai susidurs su 
dideliais finansiniais suvaržymais, kurie 
turės įtakos jų gebėjimui remti investicijų 
programą ir infrastruktūros plėtrą, ypač 
atsižvelgiant į Žaliojo kurso tikslus; reiškia 
susirūpinimą dėl nevienodo vystymosi 
tempo, ypač mažiau išsivysčiusiose ES 
dalyse, kuriose pertvarkai įvykdyti reikia 
imtis daug platesnio užmojo veiksmų; 
primygtinai ragina Komisiją savo 
persvarstytoje pramonės strategijoje 
patvirtinti lankstų paramą numatantį 
modelį, kad niekas nebūtų paliktas 
nuošalyje;

Or. en

Pakeitimas 60
Marc Angel, Maria-Manuel Leitão-Marques, Andreas Schieder, Sylvie Guillaume, 
Biljana Borzan, Maria Grapini, Clara Aguilera, Christel Schaldemose, Sándor Rónai

Nuomonės projektas
6 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6a. ragina Komisiją pasiūlyti tinkamą 
atsaką tolesniems sektorių pokyčiams, 
kuriais, be kita ko, būtų stiprinama 
bendroji rinka; pabrėžia, kad reikia 
atsižvelgti į galimas visuomenės reakcijas, 
taip pat parengti sąvokas ir idėjas, kurios 
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galėtų išspręsti sunkumus, pvz., susijusius 
su darbo vietomis, kurios bus panaikintos 
arba pakeistos robotika arba darbo vietų, 
kurios buvo pakeistos robotika, 
apmokestinimo aspektais;

Or. en

Pakeitimas 61
Clara Aguilera, Adriana Maldonado López, Maria Grapini, Brando Benifei, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Marc Angel

Nuomonės projektas
6 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6a. pabrėžia, kad reikėtų išsaugoti ir 
plėtoti Europos pramonės sektorių 
pirmavimą strateginiuose sektoriuose, 
visų pirma tuose, kurie pasirodė esantys 
itin svarbūs per COVID-19 pandemiją, 
kaip antai sveikatos ir maisto sektoriai;

Or. en

Pakeitimas 62
Marc Angel, Maria-Manuel Leitão-Marques, Andreas Schieder, Sylvie Guillaume, 
Biljana Borzan, Adriana Maldonado López, Maria Grapini, Clara Aguilera, Christel 
Schaldemose, Sándor Rónai, Brando Benifei

Nuomonės projektas
6 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6b. mano, kad ES pramonės 
skaitmeninimas yra svarbus; ragina 
Komisiją įgyvendinti bendrąją Europos 
skaitmeninę ir duomenų rinką ir 
investuoti daug lėšų į atsparius ir saugius 
didelės spartos tinklus, kurie taip pat 
prieinami kaimo vietovėse, į dirbtinį 
intelektą, duomenų ekonomiką, pažangią 
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ir trimatę gamybą;

Or. en

Pakeitimas 63
Marc Angel, Maria-Manuel Leitão-Marques, Andreas Schieder, Sylvie Guillaume, 
Biljana Borzan, Adriana Maldonado López, Maria Grapini, Clara Aguilera, Christel 
Schaldemose, Sándor Rónai, Brando Benifei

Nuomonės projektas
6 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6c. mano, kad ES turėtų proporcingai 
investuoti BVP į MTTP bent tiek, kiek jos 
pasauliniai konkurentai, nes šiuo metu 
didžioji dalis MTTP investicijų sutelkta į 
gamybos sektorių, ir dėl nepakankamo 
reikiamo rizikos kapitalo MTTP srityje 
taip pat smarkiai trūksta MVĮ inovacinių 
pajėgumų;

Or. en

Pakeitimas 64
Marc Angel, Maria-Manuel Leitão-Marques, Andreas Schieder, Sylvie Guillaume, 
Biljana Borzan, Adriana Maldonado López, Maria Grapini, Clara Aguilera, Christel 
Schaldemose, Sándor Rónai, Brando Benifei

Nuomonės projektas
6 d dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6d. atkreipia dėmesį į tai, kad 
standartizacija prisidėjo prie Europos 
bendrosios rinkos, ir į jos indėlį didinant 
ekonominę, visuomenės ir aplinkos 
gerovę, įskaitant vartotojų ir darbuotojų 
sveikatą ir saugą; pabrėžia, kad reikia 
parengti, įvertinti ir naudoti suderintus 
standartus, kad būtų padidintas Europos 
pramonės konkurencingumas, sumažintos 
išlaidos, padidintas saugumas, taip pat 
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produktyvumas ir inovacijų 
veiksmingumas;

Or. en

Pakeitimas 65
Marc Angel, Maria-Manuel Leitão-Marques, Andreas Schieder, Sylvie Guillaume, 
Biljana Borzan, Adriana Maldonado López, Clara Aguilera, Maria Grapini, Christel 
Schaldemose, Sándor Rónai, Brando Benifei

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. atkreipia dėmesį į svarbų viešųjų 
pirkimų vaidmenį formuojant Europos 
pramonės trajektoriją;

7. pakartoja, kad reikia baigti kurti 
ES bendrąją paslaugų rinką ir vykdyti 
strateginį viešųjų pirkimų naudojimą, kad 
būtų sukurta novatoriškų ir tvarių 
produktų rinka, prisidedanti prie 
novatoriškų ir sėkmingų Europos įmonių 
augimui imlioje rinkoje tinkamos 
ekosistemos kūrimo;

Or. en

Pakeitimas 66
Adam Bielan, Beata Mazurek, Andżelika Anna Możdżanowska, Evžen Tošenovský

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. atkreipia dėmesį į svarbų viešųjų 
pirkimų vaidmenį formuojant Europos 
pramonės trajektoriją;

7. atkreipia dėmesį į svarbų viešųjų 
pirkimų vaidmenį formuojant Europos 
pramonės trajektoriją; pabrėžia, kad 
Europos bendroji viešųjų pirkimų rinka 
suteikia didelių galimybių ES ir už jos 
ribų esančioms įmonėms; todėl pabrėžia, 
kad reikia pripažinti abipusiškumo 
principą, visų pirma, kai trečiosiose šalyse 
Europos įmonėms nesuteikiamos lygios 
galimybės;



AM\1207130LT.docx 39/67 PE652.522v02-00

LT

Or. en

Pakeitimas 67
Vlad-Marius Botoş, Jordi Cañas, Ivars Ijabs, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, 
Svenja Hahn

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. atkreipia dėmesį į svarbų viešųjų 
pirkimų vaidmenį formuojant Europos 
pramonės trajektoriją;

7. atkreipia dėmesį į svarbų viešųjų 
pirkimų vaidmenį formuojant Europos 
pramonės trajektoriją ir ragina Komisiją 
toliau siekti ištaisyti ES viešųjų pirkimų 
teisės aktų įgyvendinimą, kad įvairiuose 
sektoriuose būtų sukurta tinkamai 
veikiantis ir suderinta bendroji rinka;

Or. en

Pakeitimas 68
Antonius Manders

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. atkreipia dėmesį į svarbų viešųjų 
pirkimų vaidmenį formuojant Europos 
pramonės trajektoriją;

7. atkreipia dėmesį į svarbų viešųjų 
pirkimų vaidmenį formuojant Europos 
pramonės trajektoriją ir pabrėžia, kad ES 
ir ne ES šalių abipusiškumo principų 
užtikrinimas ir vienodų sąlygų 
užtikrinimas ES ir ne ES įmonėms ir jų 
produktams, pvz., dėl valstybės pagalbos, 
aplinkos apsaugos taisyklių ir vaikų 
darbo, turėtų būti būtina dalyvavimo 
viešųjų pirkimų konkursuose sąlyga; taip 
pat pabrėžia, kad reikia toliau 
supaprastinti tiek ES įmonių, tiek ES 
šalių vyriausybių viešųjų pirkimų 
procedūras;

Or. en
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Pakeitimas 69
Rasmus Andresen

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. atkreipia dėmesį į svarbų viešųjų 
pirkimų vaidmenį formuojant Europos 
pramonės trajektoriją;

7. atkreipia dėmesį į svarbų viešųjų 
pirkimų vaidmenį formuojant Europos 
pramonės trajektoriją, sudarant galimybę 
svarbių strateginių sektorių, pvz., su 
sveikata susijusių produktų ir žemės ūkio 
sektorių, delokalizacijai ir skatinant 
trumpesnes ir tvarias tiekimo grandines; 
mano, kad ES ekonomikos gaivinimo 
plane tam turėtų būti skirta daugiausia 
dėmesio, teikiant pirmenybę ekologiškų ir 
novatoriškų bei tvarių prekių ir paslaugų 
paklausos skatinimui; ragina Komisiją 
viešųjų pirkimų srityje privalomai taikyti 
aplinkos apsaugos ir socialinius kriterijus, 
visapusiškai laikantis naujojo žaliojo 
kurso tikslų;

Or. en

Pakeitimas 70
Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. atkreipia dėmesį į svarbų viešųjų 
pirkimų vaidmenį formuojant Europos 
pramonės trajektoriją;

7. atkreipia dėmesį į svarbų viešųjų 
pirkimų vaidmenį formuojant Europos 
pramonės trajektoriją; pabrėžia, kad reikia 
užtikrinti žaliųjų viešųjų pirkimų vykdymą 
nustatant privalomus žaliuosius kriterijus, 
kad vyriausybės būtų skatinamos pirkti 
mažesnį poveikį aplinkai darančias prekes 
ir paslaugas, taip pat Komisijai ir 
valstybėms narėms nustatyti privalomus 
ataskaitų teikimo įpareigojimus, 
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susijusius su tvariais viešaisiais pirkimais; 
pabrėžia galimą „žaliųjų“ konkursų 
atrankos priemonės naudą, kad būtų 
užtikrintas didelio masto infrastruktūros 
projektų suderinamumas su Europos 
įsipareigojimais klimato srityje ir būtų 
kovojama su ekologiniu manipuliavimu; 
ragina užtikrinti veiksmingą 
abipusiškumą vykdant viešuosius 
pirkimus, kad būtų sustiprintas Europos 
savarankiškumas ir suverenumas;

Or. en

Pakeitimas 71
Andreas Schieder, Marc Angel

Nuomonės projektas
7 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

7a. pabrėžia, kad vykdant viešuosius 
konkursus socialiniai ir ekologiniai 
kriterijai turėtų prilygti ekonominiams 
kriterijams;

Or. en

Pakeitimas 72
Brando Benifei, Marc Angel, Christel Schaldemose, Adriana Maldonado López, 
Andreas Schieder, Maria-Manuel Leitão-Marques, Sylvie Guillaume, Evelyne 
Gebhardt, Maria Grapini

Nuomonės projektas
7 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

7 a. atkreipia dėmesį į viešųjų 
investicijų vaidmenį, kurį jos gali atlikti 
remiant ekonomikos augimą, darbo vietų 
kūrimą ir ekonomikos gaivinimą, kaip 
matyti iš COVID-19 krizės;
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Or. en

Pakeitimas 73
Kateřina Konečná

Nuomonės projektas
8 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

8. mano, kad turėtų būti toliau 
svarstomos taisyklės, kuriomis 
reglamentuojama konkurencija ES, kad jos 
būtų tinkamos tiek Europos rinkai, tiek 
pasaulio ekonominiam kontekstui; kol kas 
ragina Komisiją užtikrinti, kad patvirtintos 
laikinosios valstybės pagalbos sistemos 
neiškraipytų konkurencijos bendrojoje 
rinkoje vidutinės trukmės ir ilguoju 
laikotarpiu;

8. mano, kad turėtų būti toliau 
svarstomos taisyklės, kuriomis 
reglamentuojama konkurencija ES, kad jos 
būtų tinkamos tiek Europos rinkai, tiek 
pasaulio ekonominiam kontekstui; 
pabrėžia, kad valstybės pagalbos 
taisyklėse turėtų būti numatyta galimybė 
ekonomikos srityje vykdyti viešus ir 
demokratinius valstybės intervencinius 
veiksmus, kuriais būtų skatinamas žaliasis 
ir socialiniu požiūriu teisingas 
ekonomikos gaivinimas; kol kas ragina 
Komisiją užtikrinti, kad patvirtintos 
laikinosios valstybės pagalbos sistemos 
nedidintų nelygybės bendrojoje rinkoje 
vidutinės trukmės ir ilguoju laikotarpiu ir 
visapusiškai gerbtų vartotojų teises;

Or. en

Pakeitimas 74
Antonius Manders

Nuomonės projektas
8 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

8. mano, kad turėtų būti toliau 
svarstomos taisyklės, kuriomis 
reglamentuojama konkurencija ES, kad jos 
būtų tinkamos tiek Europos rinkai, tiek 
pasaulio ekonominiam kontekstui; kol kas 
ragina Komisiją užtikrinti, kad 
patvirtintos laikinosios valstybės pagalbos 

8. mano, kad reikėtų atnaujinti 
taisykles, kuriomis reglamentuojama 
konkurencija ES, kad jos būtų tinkamos 
tiek Europos bendrajai rinkai, tiek pasaulio 
ekonominiam kontekstui, kad būtų galima 
sukurti įmones Europos lyderes, galinčias 
varžytis ir sėkmingai veikti pasauliniu 
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sistemos neiškraipytų konkurencijos 
bendrojoje rinkoje vidutinės trukmės ir 
ilguoju laikotarpiu;

mastu, remti ES ir jos valstybes nares kad 
būtų išsaugotas pirmavimas technologijų 
srityje, įgytas skaitmeninis ir 
technologinis suverenumas ir užkirstas 
kelias ne ES valstybinių arba valstybės 
remiamų subjektų vykdomiems 
priešiškiems strateginių ES įmonių 
perėmimams;

Or. en

Pakeitimas 75
Marc Angel, Maria-Manuel Leitão-Marques, Andreas Schieder, Sylvie Guillaume, 
Biljana Borzan, Adriana Maldonado López, Clara Aguilera, Christel Schaldemose

Nuomonės projektas
8 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

8. mano, kad turėtų būti toliau 
svarstomos taisyklės, kuriomis 
reglamentuojama konkurencija ES, kad 
jos būtų tinkamos tiek Europos rinkai, 
tiek pasaulio ekonominiam kontekstui; 
kol kas ragina Komisiją užtikrinti, kad 
patvirtintos laikinosios valstybės pagalbos 
sistemos neiškraipytų konkurencijos 
bendrojoje rinkoje vidutinės trukmės ir 
ilguoju laikotarpiu;

8. ragina Komisiją užtikrinti, kad 
patvirtintos laikinosios valstybės pagalbos 
sistemos neiškraipytų konkurencijos 
bendrojoje rinkoje vidutinės trukmės ir 
ilguoju laikotarpiu, taip pat ginti MVĮ, 
labai mažų įmonių ir startuolių interesus;

Or. en

Pakeitimas 76
Maria Grapini, Marc Angel, Tsvetelina Penkova, Adriana Maldonado López, Clara 
Aguilera

Nuomonės projektas
8 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

8. mano, kad turėtų būti toliau 
svarstomos taisyklės, kuriomis 
reglamentuojama konkurencija ES, kad jos 

8. mano, kad turėtų būti toliau 
svarstomos taisyklės, kuriomis 
reglamentuojama konkurencija ES, kad jos 
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būtų tinkamos tiek Europos rinkai, tiek 
pasaulio ekonominiam kontekstui; kol kas 
ragina Komisiją užtikrinti, kad patvirtintos 
laikinosios valstybės pagalbos sistemos 
neiškraipytų konkurencijos bendrojoje 
rinkoje vidutinės trukmės ir ilguoju 
laikotarpiu;

būtų tinkamos tiek Europos rinkai, kad 
būtų išvengta jos susiskaidymo, tiek 
pasaulio ekonominiam kontekstui; kol kas 
ragina Komisiją užtikrinti, kad patvirtintos 
laikinosios valstybės pagalbos sistemos 
neiškraipytų konkurencijos bendrojoje 
rinkoje vidutinės trukmės ir ilguoju 
laikotarpiu;

Or. en

Pakeitimas 77
Andreas Schwab

Nuomonės projektas
8 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

8. mano, kad turėtų būti toliau 
svarstomos taisyklės, kuriomis 
reglamentuojama konkurencija ES, kad jos 
būtų tinkamos tiek Europos rinkai, tiek 
pasaulio ekonominiam kontekstui; kol kas 
ragina Komisiją užtikrinti, kad patvirtintos 
laikinosios valstybės pagalbos sistemos 
neiškraipytų konkurencijos bendrojoje 
rinkoje vidutinės trukmės ir ilguoju 
laikotarpiu;

8. mano, kad turėtų būti toliau 
svarstomos taisyklės, kuriomis 
reglamentuojama konkurencija ES, kad jos 
būtų tinkamos tiek Europos rinkai, tiek 
pasaulio ekonominiam kontekstui; kol kas 
ragina Komisiją užtikrinti, kad patvirtintos 
laikinosios valstybės pagalbos sistemos 
neiškraipytų konkurencijos bendrojoje 
rinkoje vidutinės trukmės ir ilguoju 
laikotarpiu, tačiau jomis vis tiek būtų 
sudaryta galimybė valstybėse narėse 
naudotis valstybės pagalba;

Or. en

Pakeitimas 78
Jordi Cañas, Vlad-Marius Botoş

Nuomonės projektas
8 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

8. mano, kad turėtų būti toliau 
svarstomos taisyklės, kuriomis 
reglamentuojama konkurencija ES, kad jos 

8. mano, kad turėtų būti toliau 
svarstomos taisyklės, kuriomis 
reglamentuojama konkurencija ES, kad jos 
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būtų tinkamos tiek Europos rinkai, tiek 
pasaulio ekonominiam kontekstui; kol kas 
ragina Komisiją užtikrinti, kad patvirtintos 
laikinosios valstybės pagalbos sistemos 
neiškraipytų konkurencijos bendrojoje 
rinkoje vidutinės trukmės ir ilguoju 
laikotarpiu;

būtų tinkamos tiek Europos rinkai, tiek 
pasaulio ekonominiam kontekstui; kol kas 
ragina Komisiją užtikrinti, kad patvirtintos 
laikinosios valstybės pagalbos sistemos 
neiškraipytų konkurencijos bendrojoje 
rinkoje vidutinės trukmės ir ilguoju 
laikotarpiu; pabrėžia, kad taip pat reikia 
spręsti rinkos iškraipymo klausimą, kad 
būtų išvengta ilgalaikio susiskaidymo ir 
veiksmingai saugomi vartotojų 
pasirinkimai ir pagrindinės teisės;

Or. en

Pakeitimas 79
Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Vlad-Marius Botoş

Nuomonės projektas
8 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

8. mano, kad turėtų būti toliau 
svarstomos taisyklės, kuriomis 
reglamentuojama konkurencija ES, kad jos 
būtų tinkamos tiek Europos rinkai, tiek 
pasaulio ekonominiam kontekstui; kol kas 
ragina Komisiją užtikrinti, kad patvirtintos 
laikinosios valstybės pagalbos sistemos 
neiškraipytų konkurencijos bendrojoje 
rinkoje vidutinės trukmės ir ilguoju 
laikotarpiu;

8. mano, kad turėtų būti toliau 
svarstomos taisyklės, kuriomis 
reglamentuojama konkurencija ES, kad jos 
būtų tinkamos tiek Europos rinkai, tiek 
pasaulio ekonominiam kontekstui; kol kas 
ragina Komisiją užtikrinti, kad patvirtintos 
laikinosios valstybės pagalbos sistemos 
neiškraipytų konkurencijos bendrojoje 
rinkoje vidutinės trukmės ir ilguoju 
laikotarpiu; ragina Komisiją taikyti 
bendrus minimalius standartus, kad 
finansinę paramą gaunančioms įmonėms, 
kurios laikosi ASV kriterijų ir mokesčių 
skaidrumo, būtų nustatyti reikalavimai, 
siekiant išvengti skirtingų nacionalinių 
kriterijų, kurie lemtų papildomus 
neatitikimus;

Or. en

Pakeitimas 80
Rasmus Andresen
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Nuomonės projektas
8 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

8. mano, kad turėtų būti toliau 
svarstomos taisyklės, kuriomis 
reglamentuojama konkurencija ES, kad jos 
būtų tinkamos tiek Europos rinkai, tiek 
pasaulio ekonominiam kontekstui; kol kas 
ragina Komisiją užtikrinti, kad patvirtintos 
laikinosios valstybės pagalbos sistemos 
neiškraipytų konkurencijos bendrojoje 
rinkoje vidutinės trukmės ir ilguoju 
laikotarpiu;

8. mano, kad turėtų būti toliau 
svarstomos taisyklės, kuriomis 
reglamentuojama konkurencija ES, kad jos 
būtų tinkamos tiek Europos rinkai, tiek 
pasaulio ekonominiam kontekstui; kol kas 
ragina Komisiją užtikrinti, kad patvirtintos 
laikinosios valstybės pagalbos sistemos 
neiškraipytų konkurencijos bendrojoje 
rinkoje vidutinės trukmės ir ilguoju 
laikotarpiu; pabrėžia, kad šios lėšos turi 
būti skiriamos tiems projektams ir 
paramos gavėjams, kurie laikosi Sutartyse 
nustatytų pagrindinių vertybių, Paryžiaus 
susitarimo, ES poveikio klimatui 
neutralumo ir biologinės įvairovės tikslų, 
taip pat kovoja su mokesčių slėpimu, 
mokesčių vengimu ir pinigų plovimu1a; 
primygtinai ragina Komisiją užtikrinti, 
kad Gairės dėl valstybės pagalbos būtų 
suderintos su tokiomis sąlygomis ir jomis 
būtų apsisaugota nuo to, kad valstybių 
narių asimetriškas ekonominis atsakas į 
krizę keltų pavojų ES konvergencijos 
veiksmams ir sukurtų nesąžiningų 
pranašumų bendrojoje rinkoje;
__________________
1a Kaip nurodyta Europos Parlamento 
rezoliucijoje dėl naujos daugiametės 
finansinės programos, nuosavų išteklių ir 
gaivinimo plano (2020/2631(RSP))“, 
https://www.europarl.europa.eu/doceo/doc
ument/TA-9-2020-0124_LT.pdf. 

Or. en

Pakeitimas 81
Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin

Nuomonės projektas
8 a dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

8a. pakartoja Europos Parlamento 
poziciją dėl ES nuosavų išteklių sistemos 
reformos, pagal kurią įvedami nauji 
ištekliai, kurie yra geriau suderinti su 
svarbiais ES politikos prioritetais, pvz., 
Žaliuoju kursu ar teisingu apmokestinimu 
(pvz., bendra konsoliduotąja pelno 
mokesčio baze, finansinių sandorių 
mokesčiais, apyvartinių taršos leidimų 
prekybos sistemų pajamomis, plastiko 
indėliu ir pasienio anglies dioksido 
mokesčio mechanizmu) ir kuriais 
skatinama su jais susijusi pažanga; 
pabrėžia, kad Ekonomikos gaivinimo 
dokumentų rinkinys kartu su pramonės 
politika turėtų padėti pasiekti šio 
ilgalaikio tikslo;

Or. en

Pakeitimas 82
Marc Angel, Maria-Manuel Leitão-Marques, Andreas Schieder, Sylvie Guillaume, 
Biljana Borzan, Adriana Maldonado López, Maria Grapini, Clara Aguilera, Christel 
Schaldemose, Brando Benifei

Nuomonės projektas
8 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

8a. primena, kad kilus COVID-19 
pandemijai, keletas sektorių, pvz., maisto 
ir farmacijos sektoriai, ir jų tiekimo 
grandinės buvo smarkiai sutrikdyti ir dėl 
to gamintojai ir perdirbėjai turėjo rasti 
naujus tiekėjus ir alternatyvias 
realizavimo rinkas; pabrėžia, kad 
nenustačius protekcionistinių priemonių, 
persvarstyta pramonės strategija turi būti 
skatinama teisingai ir tvariai vykdyti 
reikiamus pokyčius, kad ateityje būtų 
išvengta tiekimo grandinių žlugimo ir su 
perkėlimu susijusio gamybos sustabdymo;
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Or. en

Pakeitimas 83
Jordi Cañas, Vlad-Marius Botoş

Nuomonės projektas
8 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

8a. pabrėžia, kad persvarstyta ES 
pramonės strategija turi būti skatinamas 
MVĮ kūrimas ir patekimas į bendrąją 
rinką ir ragina sudaryti stabilią, 
nuspėjamą ir tinkamai reguliuojamą 
aplinką, kurioje būtų vykdomas jų verslas 
ir būtų išsaugotas jų konkurencingumas 
bei rinkos dalis, taip pat bendras 
ekonomikos augimas, investicijos ir darbo 
vietų kūrimas;

Or. en

Pakeitimas 84
Vlad-Marius Botoş, Jordi Cañas, Ivars Ijabs, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin

Nuomonės projektas
8 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

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

Or. en

Pakeitimas 85
Rasmus Andresen
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Nuomonės projektas
9 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

9. pabrėžia, kad pramonės strategija 
turėtų būti remiama laisva prekyba ir ES 
įsipareigojimas bendradarbiauti su mūsų 
pasauliniais partneriais; ragina Komisiją 
paaiškinti, kaip ji ketina laikytis šių 
įsipareigojimų ir kartu skatinti pasaulinių 
lyderių iš Europos atsiradimą; ragina 
Komisiją išsamiau paaiškinti, kokiais 
atvejais, jos nuomone, savarankiškumas 
būtinas ir atitinka ES ekonominius 
interesus;

9. pabrėžia, kad pramonės strategija 
turėtų būti remiama sąžininga prekyba, 
strateginis savarankiškumas ir 
prasmingas gamybos perkėlimas, 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; 
ragina Komisiją išsamiau paaiškinti, 
kokiais atvejais, jos nuomone, 
savarankiškumas būtinas ir atitinka ES 
ekonominius interesus; pabrėžia, kad šių 
pasaulinių lyderių arba vadinamųjų 
įmonių Europos lyderių skatinimas 
jokiais būdais neturėtų kenkti sąžiningai 
konkurencijai bendrojoje rinkoje bei MVĮ 
ir mažiems startuoliams, nes tai 
atitinkamai pakenktų ir Europos 
vartotojams;

Or. en

Pakeitimas 86
Arba Kokalari

Nuomonės projektas
9 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

9. pabrėžia, kad pramonės strategija 
turėtų būti remiama laisva prekyba ir ES 
įsipareigojimas bendradarbiauti su mūsų 
pasauliniais partneriais; ragina Komisiją 
paaiškinti, kaip ji ketina laikytis šių 
įsipareigojimų ir kartu skatinti pasaulinių 
lyderių iš Europos atsiradimą; ragina 
Komisiją išsamiau paaiškinti, kokiais 
atvejais, jos nuomone, savarankiškumas 
būtinas ir atitinka ES ekonominius 

9. pabrėžia, kad pramonės strategija 
turėtų būti remiama laisva prekyba ir ES 
įsipareigojimas bendradarbiauti su mūsų 
pasauliniais partneriais; ragina Komisiją 
užtikrinti, kad ateityje atliekant bet kokį 
taisyklių, kuriomis reglamentuojama 
konkurencija ir valstybės pagalba, 
persvarstymą, reikėtų siekti skatinti 
konkurenciją, be kita ko, ir vidaus 
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interesus; rinkoje;

Or. en

Pakeitimas 87
Andreas Schieder, Marc Angel

Nuomonės projektas
9 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

9. pabrėžia, kad pramonės strategija 
turėtų būti remiama laisva prekyba ir ES 
įsipareigojimas bendradarbiauti su mūsų 
pasauliniais partneriais; ragina Komisiją 
paaiškinti, kaip ji ketina laikytis šių 
įsipareigojimų ir kartu skatinti pasaulinių 
lyderių iš Europos atsiradimą; ragina 
Komisiją išsamiau paaiškinti, kokiais 
atvejais, jos nuomone, savarankiškumas 
būtinas ir atitinka ES ekonominius 
interesus;

9. pabrėžia, kad pramonės strategija 
turėtų būti remiama laisva, sąžininga ir 
tvari prekyba ir ES įsipareigojimas 
bendradarbiauti su mūsų pasauliniais 
partneriais; ragina Komisiją paaiškinti, 
kaip ji ketina laikytis šių įsipareigojimų ir 
kartu skatinti pasaulinių lyderių iš Europos 
atsiradimą; ragina Komisiją išsamiau 
paaiškinti, kokiais atvejais, jos nuomone, 
savarankiškumas būtinas ir atitinka ES 
ekonominius interesus;

Or. en

Pakeitimas 88
Marc Angel, Maria-Manuel Leitão-Marques, Andreas Schieder, Sylvie Guillaume, 
Biljana Borzan, Adriana Maldonado López, Maria Grapini, Clara Aguilera, Christel 
Schaldemose, Sándor Rónai, Brando Benifei

Nuomonės projektas
9 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

9. pabrėžia, kad pramonės strategija 
turėtų būti remiama laisva prekyba ir ES 
įsipareigojimas bendradarbiauti su mūsų 
pasauliniais partneriais; ragina Komisiją 
paaiškinti, kaip ji ketina laikytis šių 
įsipareigojimų ir kartu skatinti pasaulinių 
lyderių iš Europos atsiradimą; ragina 
Komisiją išsamiau paaiškinti, kokiais 
atvejais, jos nuomone, savarankiškumas 

9. pabrėžia, kad pramonės strategija 
turėtų būti remiama laisva ir sąžininga 
prekyba ir ES įsipareigojimas 
bendradarbiauti su mūsų pasauliniais 
partneriais; ragina Komisiją paaiškinti, 
kaip ji ketina laikytis šių įsipareigojimų ir 
kartu skatinti pasaulinių lyderių iš Europos 
atsiradimą; ragina Komisiją išsamiau 
paaiškinti, kokiais atvejais, jos nuomone, 
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būtinas ir atitinka ES ekonominius 
interesus;

savarankiškumas būtinas ir atitinka ES 
ekonominius interesus;

Or. en

Pakeitimas 89
Andreas Schwab

Nuomonės projektas
9 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

9. pabrėžia, kad pramonės strategija 
turėtų būti remiama laisva prekyba ir ES 
įsipareigojimas bendradarbiauti su mūsų 
pasauliniais partneriais; ragina Komisiją 
paaiškinti, kaip ji ketina laikytis šių 
įsipareigojimų ir kartu skatinti pasaulinių 
lyderių iš Europos atsiradimą; ragina 
Komisiją išsamiau paaiškinti, kokiais 
atvejais, jos nuomone, savarankiškumas 
būtinas ir atitinka ES ekonominius 
interesus;

9. pabrėžia, kad pramonės strategija 
turėtų būti remiama laisva prekyba ir ES 
įsipareigojimas bendradarbiauti su mūsų 
pasauliniais partneriais; ragina Komisiją 
įvertinti, kurie pramonės sektoriai labai 
svarbūs Europai ir atlieka strateginį 
vaidmenį, kad būtų galima stiprinti šias 
ekosistemas ir vertės grandines didinant 
jų atsparumą, kad jos taptų labiau 
nepriklausomos nuo ne ES subjektų;

Or. en

Pakeitimas 90
Kateřina Konečná

Nuomonės projektas
9 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

9. pabrėžia, kad pramonės strategija 
turėtų būti remiama laisva prekyba ir ES 
įsipareigojimas bendradarbiauti su mūsų 
pasauliniais partneriais; ragina Komisiją 
paaiškinti, kaip ji ketina laikytis šių 
įsipareigojimų ir kartu skatinti pasaulinių 
lyderių iš Europos atsiradimą; ragina 
Komisiją išsamiau paaiškinti, kokiais 
atvejais, jos nuomone, savarankiškumas 
būtinas ir atitinka ES ekonominius 

9. pabrėžia, kad pramonės strategija 
turėtų būti remiama laisva prekyba ir ES 
įsipareigojimas bendradarbiauti su mūsų 
pasauliniais partneriais; ragina Komisiją 
paaiškinti, kaip ji ketina laikytis šių 
įsipareigojimų ir kartu skatinti pasaulinių 
lyderių iš Europos atsiradimą; ragina 
Komisiją išsamiau paaiškinti, kokiais 
atvejais, jos nuomone, perkeliant gamybą 
ir pramonę savarankiškumas būtinas ir 
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interesus; atitinka ES ekonominius interesus;

Or. en

Pakeitimas 91
Jordi Cañas, Vlad-Marius Botoş

Nuomonės projektas
9 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

9. pabrėžia, kad pramonės strategija 
turėtų būti remiama laisva prekyba ir ES 
įsipareigojimas bendradarbiauti su mūsų 
pasauliniais partneriais; ragina Komisiją 
paaiškinti, kaip ji ketina laikytis šių 
įsipareigojimų ir kartu skatinti pasaulinių 
lyderių iš Europos atsiradimą; ragina 
Komisiją išsamiau paaiškinti, kokiais 
atvejais, jos nuomone, savarankiškumas 
būtinas ir atitinka ES ekonominius 
interesus;

9. pabrėžia, kad pramonės strategija 
turėtų būti remiama laisva prekyba ir ES 
įsipareigojimas bendradarbiauti su mūsų 
pasauliniais partneriais; ragina Komisiją 
paaiškinti, kaip ji ketina laikytis šių 
įsipareigojimų ir kartu skatinti pasaulinių 
lyderių iš Europos atsiradimą; ragina 
Komisiją išsamiau paaiškinti, kokiais 
atvejais, jos nuomone, savarankiškumas 
būtinas ir atitinka ES ekonominius 
interesus, ir užkirsti kelią pernelyg didelei 
su būtinaisiais produktais susijusiai ES 
pramonės priklausomybei nuo trečiųjų 
šalių;

Or. en

Pakeitimas 92
Clara Aguilera, Adriana Maldonado López, Maria-Manuel Leitão-Marques, Brando 
Benifei

Nuomonės projektas
9 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

9. pabrėžia, kad pramonės strategija 
turėtų būti remiama laisva prekyba ir ES 
įsipareigojimas bendradarbiauti su mūsų 
pasauliniais partneriais; ragina Komisiją 
paaiškinti, kaip ji ketina laikytis šių 
įsipareigojimų ir kartu skatinti pasaulinių 
lyderių iš Europos atsiradimą; ragina 

9. pabrėžia, kad pramonės strategija 
turėtų būti remiama laisva prekyba ir ES 
įsipareigojimas bendradarbiauti su mūsų 
pasauliniais partneriais; ragina Komisiją 
paaiškinti, kaip ji ketina laikytis šių 
įsipareigojimų ir kartu skatinti pasaulinių 
lyderių iš Europos atsiradimą; ragina 
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Komisiją išsamiau paaiškinti, kokiais 
atvejais, jos nuomone, savarankiškumas 
būtinas ir atitinka ES ekonominius 
interesus;

Komisiją išsamiau paaiškinti, kokiais 
atvejais, jos nuomone, savarankiškumas 
būtinas ir atitinka ES ekonominius 
interesus; pabrėžia, kad, siekiant išsaugoti 
vienodas sąlygas, maisto suverenumą ir 
tvarią praktiką, ES turi užtikrinti, kad 
pažeidžiami ir itin svarbūs sektoriai, pvz., 
žemės ūkio ir žuvininkystės sektoriai, 
derybose dėl būsimų prekybos susitarimų 
nebūtų naudojami kaip derybų įrankis;

Or. en

Pakeitimas 93
Jordi Cañas, Vlad-Marius Botoş

Nuomonės projektas
9 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

9a. pabrėžia, kad smarkiai 
besiskiriančios trečiųjų šalių kontrolės 
priemonės ir muitinės procedūros bei 
sankcijų politika, taikomos ES patekimo į 
muitų sąjungą punktuose, dažnai lemia 
ne tik prekybos srauto ir tiekimo 
grandinės iškraipymus, bet ir didelį 
pavojų Europos 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;

Or. en

Pakeitimas 94
Dan-Ștefan Motreanu, Tomislav Sokol, Arba Kokalari, Pablo Arias Echeverría, Maria 
da Graça Carvalho
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Nuomonės projektas
9 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

9a. pabrėžia, kad muitų sąjungos 
skaitmeninimas ir griežtesnis tikrinimas 
prieš pramonės žaliavoms patenkant į 
vidaus rinką yra būtini norint užtikrinti, 
kad vykdant visą importą būtų laikomasi 
Europos standartų;

Or. en

Pakeitimas 95
Dan-Ștefan Motreanu, Tomislav Sokol, Edina Tóth, Arba Kokalari, Pablo Arias 
Echeverría, Maria da Graça Carvalho

Nuomonės projektas
9 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

9b. pabrėžia, kad reikia stiprinti 
Europos pramonę, kad būtų sukurtos 
naujos neutralaus poveikio klimatui, 
žiedinės ekonomikos rinkos ir visiškai 
veikianti antrinių žaliavų rinka;

Or. en

Pakeitimas 96
Dan-Ștefan Motreanu, Tomislav Sokol, Edina Tóth, Arba Kokalari, Pablo Arias 
Echeverría, Marion Walsmann, Maria da Graça Carvalho

Nuomonės projektas
9 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

9c. pabrėžia, jog svarbu, kad ES 
stiprintų Europos investicijų, valstybių 
narių, EIB, svarbių pramonės ir inovacijų 
suinteresuotųjų subjektų ir MVĮ 
bendradarbiavimą ir kurtų naujas 
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partnerystes tokiose strateginėse srityse, 
kaip Europos baterijų aljansas (EBA), 
kuriuo Europoje kuriamos 
konkurencingos gamybos vertės 
grandinės, atitinkančios Žaliojo kurso 
skaitmeninius ir aplinkos apsaugos 
tikslus;

Or. en

Pakeitimas 97
Adam Bielan, Beata Mazurek, Andżelika Anna Możdżanowska, Evžen Tošenovský

Nuomonės projektas
10 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

10. primena, kad automobilių pramonės 
sektorių palies daugelis numatomų 
būsimos ekonomikos permainų ir kad jį 
labai paveikė COVID-19 pandemijos 
poveikis; mano, kad persvarstytoje 
pramonės strategijoje turėtų būti numatyti 
konkretūs šiam sektoriui skirti veiksmai, 
įskaitant tinkamą finansinę paramą.

10. primena, kad automobilių pramonės 
sektorių palies daugelis numatomų 
būsimos ekonomikos permainų ir kad, be 
to, jį labai paveikė COVID-19 pandemijos 
poveikis; mano, kad persvarstytoje 
pramonės strategijoje turėtų būti numatyti 
konkretūs šiam sektoriui skirti veiksmai, 
įskaitant tinkamą finansinę paramą, kuria 
būtų skatinama transporto priemonių 
paklausa, siekiant, kad ne tik kai kurių 
valstybių narių, bet ir visos ES keliuose 
neliktų senesnių modelių ir pašalinant 
visas rinkos kliūtis inovacijoms, 
neužkertant kelio naujausių technologijų 
transporto priemonių tipo patvirtinimui ir 
registracijai ir investuojant į perspektyvias 
infrastruktūras, pvz., įkrovimo ir degalų 
papildymo punktus;

Or. en

Pakeitimas 98
Rasmus Andresen

Nuomonės projektas
10 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

10. primena, kad automobilių pramonės 
sektorių palies daugelis numatomų 
būsimos ekonomikos permainų ir kad jį 
labai paveikė COVID-19 pandemijos 
poveikis; mano, kad persvarstytoje 
pramonės strategijoje turėtų būti numatyti 
konkretūs šiam sektoriui skirti veiksmai, 
įskaitant tinkamą finansinę paramą;

10. primena, kad automobilių pramonės 
sektorių palies daugelis numatomų 
būsimos ekonomikos permainų ir kad jį 
labai paveikė COVID-19 pandemijos 
poveikis; mano, kad persvarstytoje 
pramonės strategijoje turėtų būti numatyti 
konkretūs šiam sektoriui skirti veiksmai, 
įskaitant tikslinę finansinę paramą 
sparčiam ir visiškam perėjimui prie 
visiškai netaršių automobilių gamybos, 
kuri taip pat priklausytų nuo klimatui 
palankių gamybos proceso ir produktų 
kūrimo reformų, taip pat nuo šių paramos 
priemonių galimo iškreipiamojo poveikio 
bendrajai rinkai;

Or. en

Pakeitimas 99
Marc Angel, Maria-Manuel Leitão-Marques, Andreas Schieder, Sylvie Guillaume, 
Biljana Borzan, Adriana Maldonado López, Clara Aguilera, Christel Schaldemose, 
Sándor Rónai

Nuomonės projektas
10 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

10. primena, kad automobilių 
pramonės sektorių palies daugelis 
numatomų būsimos ekonomikos permainų 
ir kad jį labai paveikė COVID-19 
pandemijos poveikis; mano, kad 
persvarstytoje pramonės strategijoje turėtų 
būti numatyti konkretūs šiam sektoriui 
skirti veiksmai, įskaitant tinkamą 
finansinę paramą;

10. primena, kad daugelis numatomų 
būsimos ekonomikos permainų daro įtaką 
keliems sektoriams, be kita ko, įskaitant 
automobilių pramonės, aviacijos, 
mechanikos inžinerijos, logistikos, maisto, 
farmacijos ir medicinos prietaisų 
sektorius, ir kad juos labai paveikė 
COVID-19 pandemijos poveikis; mano, 
kad persvarstytoje pramonės strategijoje 
turėtų būti numatyti konkretūs šiems 
sektoriams skirti veiksmai, įskaitant 
neišvengiamus reikalavimus dėl tolesnio 
žalinimo ir tvarumo, numatant tinkamas 
finansines paskatas;

Or. en
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Pakeitimas 100
Maria Grapini, Tsvetelina Penkova, Clara Aguilera

Nuomonės projektas
10 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

10. primena, kad automobilių pramonės 
sektorių palies daugelis numatomų 
būsimos ekonomikos permainų ir kad jį 
labai paveikė COVID-19 pandemijos 
poveikis; mano, kad persvarstytoje 
pramonės strategijoje turėtų būti numatyti 
konkretūs šiam sektoriui skirti veiksmai, 
įskaitant tinkamą finansinę paramą;

10. primena, kad automobilių pramonės 
sektorių palies daugelis numatomų 
būsimos ekonomikos permainų ir kad jį 
labai paveikė COVID-19 pandemijos 
poveikis; mano, kad persvarstytoje 
pramonės strategijoje turėtų būti numatyti 
konkretūs šiam sektoriui skirti veiksmai, 
įskaitant tinkamą finansinę paramą, ir 
ragina Komisiją apsvarstyti galimybę 
atidėti reglamentų, kurių įgyvendinimo 
terminas – 2021 m. sausio 1 d., 
įgyvendinimą;

Or. en

Pakeitimas 101
Markus Buchheit, Tom Vandendriessche, Virginie Joron, Alessandra Basso, Jean-Lin 
Lacapelle, Isabella Tovaglieri

Nuomonės projektas
10 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

10. primena, kad automobilių pramonės 
sektorių palies daugelis numatomų 
būsimos ekonomikos permainų ir kad jį 
labai paveikė COVID-19 pandemijos 
poveikis; mano, kad persvarstytoje 
pramonės strategijoje turėtų būti numatyti 
konkretūs šiam sektoriui skirti veiksmai, 
įskaitant tinkamą finansinę paramą;

10. primena, kad automobilių pramonės 
sektorių palies daugelis numatomų 
būsimos ekonomikos permainų ir kad jį 
labai paveikė COVID-19 pandemijos 
poveikis; mano, kad persvarstytoje 
pramonės strategijoje turėtų būti numatyti 
konkretūs šiam svarbiam ekonomikos 
sektoriui skirti veiksmai, įskaitant tinkamą 
finansinę paramą, kuri nepriklauso nuo 
gamybos orientavimo į elektros variklius 
ar degimo variklius;

Or. en
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Pakeitimas 102
Tomislav Sokol, Pablo Arias Echeverría

Nuomonės projektas
10 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

10. primena, kad automobilių 
pramonės sektorių palies daugelis 
numatomų būsimos ekonomikos 
permainų ir kad jį labai paveikė COVID-
19 pandemijos poveikis; mano, kad 
persvarstytoje pramonės strategijoje turėtų 
būti numatyti konkretūs šiam sektoriui 
skirti veiksmai, įskaitant tinkamą finansinę 
paramą;

10. primena, kad daugelį Europos 
ekonomikai itin svarbių sektorių labai 
paveikė COVID-19 pandemijos poveikis; 
mano, kad persvarstytoje pramonės 
strategijoje turėtų būti numatyti konkretūs 
šiems sektoriams skirti veiksmai, įskaitant 
tinkamą finansinę paramą, kuri neturės 
neigiamo poveikio bendrosios rinkos 
ekonomikos konkurencingumui;

Or. en

Pakeitimas 103
Arba Kokalari

Nuomonės projektas
10 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

10. primena, kad automobilių pramonės 
sektorių palies daugelis numatomų 
būsimos ekonomikos permainų ir kad jį 
labai paveikė COVID-19 pandemijos 
poveikis; mano, kad persvarstytoje 
pramonės strategijoje turėtų būti numatyti 
konkretūs šiam sektoriui skirti veiksmai, 
įskaitant tinkamą finansinę paramą;

primena, kad automobilių pramonės 
sektorių palies daugelis numatomų 
būsimos ekonomikos permainų ir kad jį 
labai paveikė COVID-19 pandemijos 
poveikis; mano, kad persvarstytoje 
pramonės strategijoje turėtų būti numatyti 
konkretūs šiam sektoriui skirti veiksmai, 
įskaitant tinkamą finansinę paramą ir 
investicijas į elektrifikaciją ir tvarias 
technologijas;

Or. en

Pakeitimas 104
Adam Bielan, Beata Mazurek, Andżelika Anna Możdżanowska, Evžen Tošenovský
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Nuomonės projektas
10 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

10a. pabrėžia, kokios svarbios yra 
priemonės ir informacijos kanalai, skirti 
padėti mažosioms ir vidutinėms įmonėms 
bei startuoliams veiksmingai vykdyti 
skaitmeninimą ir Pramonės 4.0 pertvarką; 
ragina Komisiją ir valstybes nares teikti 
paramą startuoliams ir MVĮ prisiimant 
papildomus finansinius įsipareigojimus, 
susijusius su Bendrosios rinkos 
programomis ir skaitmeniniais inovacijų 
tinklais, kad būtų kuriami, diegiami ir 
saugomi jų produktai ir būtų galima 
visiškai išnaudoti jų augimo ir darbo vietų 
kūrimo potencialą Europoje; pabrėžia, 
kad svarbu atsirandančių technologijų 
srityje vykdyti koordinavimą su kitais 
svarbiais pasaulinio masto subjektais, kad 
būtų sukurtas pasauliniu mastu 
suderinamas požiūris , pagal kurį būtų 
sudarytos sąlygos laisvai Europos įmonių, 
įskaitant MVĮ, plėtrai pasaulinėse 
rinkose, neapsiribojant Europa;

Or. en

Pakeitimas 105
Clara Aguilera, Adriana Maldonado López, Maria Grapini, Brando Benifei, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Marc Angel

Nuomonės projektas
10 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

10a. primena, kad COVID-19 krizė 
smarkiai paveikė maisto sektorių ir 
skirtingi pramonės sektoriai ir jų 
darbuotojai buvo priversti greitai 
prisitaikyti prie tiekimo grandinių 
sumažėjimo ir naujų sveikatos 
reikalavimų ir tuo pat metu toliau vykdyti 
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savo veiklą bei teikti pagrindines 
būtinąsias prekes Europos gyventojams; 
ragina Komisiją persvarstytoje pramonės 
strategijoje išnagrinėti galimus 
mechanizmus, kuriais būtų stiprinama 
Europos maisto pramonė, kuri yra ES 
maisto suverenumo užtikrinimo 
pagrindas, apsaugota nenutrūkstama 
gamyba ir nevaržomas transportas 
bendrojoje rinkoje bei užtikrinamas 
sektoriaus stabilumas ir pasaulinis 
konkurencingumas;

Or. en

Pakeitimas 106
Vlad-Marius Botoş, Jordi Cañas, Ivars Ijabs, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, 
Svenja Hahn

Nuomonės projektas
10 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

10a. pabrėžia, kad naująja pramonės 
strategija turėtų būti remiamos inovacijos 
automobilių ir mašinų sektoriuose, kurios 
padėtų pramonei įgyvendinti savo 
išmetamo teršalų kiekio tikslus naudojant 
švaresnes vidaus degimo ir elektra 
varomas transporto priemones ir įrangą, 
kurių eksploatavimo laikotarpis ilgesnis, o 
anglies pėdsakai mažesni; mano, kad 
tokiomis priemonėmis gali būti padidintas 
vartotojų pasitikėjimas vidaus rinkoje 
įsigytų ir pagamintų produktų kokybe ir 
skatinama mūsų ekonomikos pažanga;

Or. en

Pakeitimas 107
Andreas Schieder, Marc Angel

Nuomonės projektas
10 a dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

10a. pabrėžia, kad COVID-19 krizė 
atskleidė, kad farmacijos ir medicinos 
reikmenų gamybos srityje Europos 
Sąjunga ir jos valstybės narės labai 
priklausomos nuo ne Europos šalių; 
pabrėžia, kad bus labai svarbu remti ES 
gamintojus vaistų srityje, kad būtų 
skatinama ekonominė nepriklausomybė 
nuo tokių trečiųjų šalių, kaip Kinija, ir 
užtikrintas Europos savarankiškumas 
šioje svarbioje srityje;

Or. en

Pakeitimas 108
Tomislav Sokol, Pablo Arias Echeverría

Nuomonės projektas
10 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

10a. mano, kad persvarstyta pramonės 
strategija turėtų būti siekiama ES 
savarankiškumo gaminant apsauginę 
medicinos įrangą ir veikliąsias vaistų 
gamybos medžiagas, kad būtų užtikrintas 
produktų prieinamumas vartotojams ir 
būtų išvengta bendrosios rinkos 
silpnėjimo ir susiskaidymo dėl valstybių 
narių tarpusavyje taikomų eksporto 
apribojimų;

Or. en

Pakeitimas 109
Rasmus Andresen

Nuomonės projektas
10 a dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

10a. mano, kad ES pramonės strategija 
turi būti pagrįsta energetikos, efektyvaus 
išteklių naudojimo ir žiedinės ekonomikos 
požiūriu, kad būtų sudarytos sąlygos 
pereiti prie žaliųjų, tvarių ir atsparių 
vertės grandinių; taip pat pabrėžia, kad 
pakankamai investuojant į MTTP turėtų 
būti skatinamos perėjimui prie žaliosios 
ekonomikos ir tvariai pertvarkai svarbių 
sektorių ir technologijų inovacijos;

Or. en

Pakeitimas 110
Antonius Manders

Nuomonės projektas
10 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

10a. pabrėžia, kad mokymasis visą 
gyvenimą vienodai svarbus darbuotojams, 
įmonėms, vyriausybėms ir ES 
institucijoms, kad jie, turėdami naujausių 
žinių ir įgūdžių, galėtų kuo geriau 
reaguoti į dabartinius sunkumus;

Or. en

Pakeitimas 111
Dan-Ștefan Motreanu, Tomislav Sokol, Edina Tóth, Arba Kokalari, Pablo Arias 
Echeverría, Maria da Graça Carvalho

Nuomonės projektas
10 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

10a. pabrėžia, kad reikia parengti 
išmaniąją IP politiką, kad būtų išsaugotas 
ir stiprinamas ES pramonės suverenumas 
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ir konkurencingumas ir būtų skatinamos 
visiems vienodos sąlygos, kartu aktyviau 
kovojant su IP vagystėmis;

Or. en

Pakeitimas 112
Christel Schaldemose

Nuomonės projektas
10 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

10a. ragina Komisiją skatinti gyvybės 
mokslų pramonę, kuri užtikrina Europos 
inovacinius pajėgumus išsaugant ir 
plėtojant būtinųjų vaistų ir medicinos 
įrangos gamybą;

Or. en

Pakeitimas 113
Dan-Ștefan Motreanu, Tomislav Sokol, Edina Tóth, Arba Kokalari, Pablo Arias 
Echeverría, Marion Walsmann, Maria da Graça Carvalho

Nuomonės projektas
10 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

10b. 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; pabrėžia, 
kad vykdant pramonės politiką reikėtų 
atsižvelgti į Sąjungos vartotojų saugos 
teisinę sistemą, o atsakomybė turėtų 
apimti tinkamu laiku vykdomą 
technologinę plėtrą, ir ja turėtų būti 
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užtikrinta aukšto lygio vartotojų apsauga, 
pasitikėjimo naujomis technologijomis 
didinimas ir didesnis užtikrintumas 
įmonėms;

Or. en

Pakeitimas 114
Clara Aguilera, Adriana Maldonado López, Maria Grapini, Brando Benifei, Maria-
Manuel Leitão-Marques

Nuomonės projektas
10 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

10b. pabrėžia, kokia svarbi mokslu ir 
inovacijomis grindžiama tvaraus augimo 
darbotvarkė, kuria skatinamas 
ekonominis atvirumas ir inovacijoms 
palankios rinkos; pabrėžia, kad ji turėtų 
būti grindžiama holistiniu požiūriu ir jai 
reikėtų nustatyti plataus užmojo politikos 
priemonių derinį, kuriuo būtų numatytas 
didesnis investicijų lygis, įskaitant 
tiesiogines užsienio investicijas į 
mokslinius tyrimus ir inovacijas ir 
Europos pramonės atnaujinimą tiek 
naujuose perspektyviuose sektoriuose, tiek 
brandžiuose sektoriuose, pvz., Europos 
žvejybos ir žemės ūkio pramonės 
sektoriuose;

Or. en

Pakeitimas 115
Rasmus Andresen

Nuomonės projektas
10 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

10b. palankiai vertina Veiksmų planą 
dėl svarbiausių žaliavų, kuriuo siekiama 
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tvariai stiprinti itin svarbias 
elektromobilumo, baterijų, 
atsinaujinančiosios energijos, farmacijos, 
orlaivių ir erdvėlaivių, gynybos ir 
skaitmeninių taikomųjų programų rinkas, 
kurioms teikiama parama įgyvendinant 
Žiedinės ekonomikos veiksmų planą, kad 
būtų įrodyta, jog kuriamas tinkamas 
išteklių ir tvarumo ryšys;

Or. en

Pakeitimas 116
Adam Bielan, Beata Mazurek, Andżelika Anna Możdżanowska, Evžen Tošenovský

Nuomonės projektas
10 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

10b. mano, kad Europos interesams 
svarbūs projektai yra svarbūs stiprinant 
įvairius vidaus rinkos aspektus, 
atsižvelgiant į jų didelį finansavimo mastą 
ir naudojimą; remia sanglaudos politikos 
fondus, kad būtų pagerintas dabartinių ir 
būsimų projektų įgyvendinimas, 
atsižvelgiant į jų teikiamas galimybes 
remti Europos MVĮ pažangą;

Or. en

Pakeitimas 117
Rasmus Andresen

Nuomonės projektas
10 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

10c. skatina mažųjų įmonių ir 
startuolių kūrimą ir augimą 
skaitmeninėje ir technologijų srityje, taip 
iniciatyvomis ir finansavimo 
programomis, kurios pritaikytos jų 
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poreikiams ir galimybėms, skatinant 
inovacijas Europoje, kartu užkertant kelią 
jų plėtrai kylančioms kliūtims, dedant 
didesnes pastangas kovojant su rinkoje 
esančia kvazimonopoline padėtimi, be kita 
ko taikant skaitmeninio sektoriaus 
apmokestinimą ir įgyvendinant 
antimonopolines taisykles;

Or. en

Pakeitimas 118
Clara Aguilera, Adriana Maldonado López, Maria Grapini, Brando Benifei, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Marc Angel

Nuomonės projektas
10 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

10c. ragina Komisiją toliau gerinti 
priemones, kuriomis siekiama užkirsti 
kelią disbalansui Europos maisto tiekimo 
rinkoje tais atvejais, kai nesąžininga 
prekybos praktika kelia pavojų tam 
tikriems jų ryšiams;

Or. en

Pakeitimas 119
Clara Aguilera, Adriana Maldonado López, Maria Grapini, Brando Benifei, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Marc Angel

Nuomonės projektas
10 d dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

10d. pabrėžia, kad svarbu parengti 
pramonės politiką, kuria būtų 
sprendžiamos daugelio ES regionų 
demografinės problemos, skatinant 
pramonės sektorius, kuriais skatinamas 
vietos regionų užimtumas ir pritraukiama 
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nauja darbuotojų karta;

Or. en

Pakeitimas 120
Rasmus Andresen

Nuomonės projektas
10 d dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

10d. palankiai vertina Skaitmeninių 
paslaugų aktą, tačiau pabrėžia, kad 
naujasis Skaitmeninių paslaugų aktas 
suteikia saugumą tik interneto 
vartotojams; prašo priimti aiškiais kovos 
su piktnaudžiavimo praktika taisykles ir 
apsaugoti vartotojus visose sąveikos 
srityse;

Or. en

Pakeitimas 121
Rasmus Andresen

Nuomonės projektas
10 e dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

10e. prašo į skaitmeninę pertvarką 
įtraukti aiškias perėjimo prie žaliosios 
ekonomikos sąlygas, visų pirma 
atsižvelgiant į konkrečius išteklius ir su 
tuo susijusį energijos vartojimą;

Or. en


