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PASIŪLYMAI

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

1. 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 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;

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;

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;

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;

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;

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;

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

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;

9. pabrėžia, kad pramonės strategija turėtų būti remiama laisva prekyba ir ES 
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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;

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.


