
PA\1205498LV.docx PE652.383v01-00

LV Vienoti daudzveidībā LV

Eiropas Parlaments
2019-2024

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja

2020/2076(INI)

26.5.2020

ATZINUMA PROJEKTS
Sniegusi Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejai

par jaunu Eiropas rūpniecības stratēģiju
(2020/2076(INI))

Atzinuma sagatavotājs: Adam Bielan



PE652.383v01-00 2/4 PA\1205498LV.docx

LV

PA_NonLeg



PA\1205498LV.docx 3/4 PE652.383v01-00

LV

IEROSINĀJUMI

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Rūpniecības, 
pētniecības un enerģētikas komiteju rezolūcijas priekšlikumā, ko tā pieņems, iekļaut šādus 
ierosinājumus:

1. atzīst, ka rūpniecības stratēģija, kas sagatavota pirms vīrusa uzliesmojuma un publicēta, 
kad pandēmija Eiropā bija agrīnā stadijā, būs būtiski jāpārskata, lai atspoguļotu 
pamatprincipu izmaiņas un U. fon der Leienas Komisijas jauno uzdevumu: atjaunot 
ekonomikas izaugsmi visā ES un stiprināt visas tautsaimniecības — ES ziemeļos, 
dienvidos, austrumos un rietumos — iedzīvotāju un uzņēmumu labā;

2. aicina Komisiju kopā ar dalībvalstīm veikt visaptverošu starpnozaru analīzi par ES 
dalībvalstu ekonomiku, lai izprastu, cik dziļu ietekmi izraisījusi Covid-19 pandēmija; 
uzskata, ka tas ir būtisks pierādījumu pamats, kuru Komisija varētu izmantot, lai sniegtu 
atjauninātus ieteikumus un noteiktu galvenos politikas virzienus, kas palīdzēs stiprināt 
ilgtermiņa kolektīvo atveseļošanos vienotajā tirgū;

3. uzskata, ka, pamatojoties uz visaptverošu pierādījumu bāzi, Komisijas jaunajā 
rūpniecības stratēģijā prioritāte būtu jāpiešķir ekonomikas atveseļošanai un iedzīvotāju 
labklājībai un iespējām, lai stiprinātu kopīgo apņemšanos atjaunot vienoto tirgu un 
sniegt labumu visām dalībvalstīm un to iedzīvotājiem;

4. uzsver, ka ES rūpniecības konkurētspēja ir atkarīga no pilnībā funkcionējoša 
pakalpojumu vienotā tirgus; uzsver, ka Komisijai, pārskatot prioritāšu kopumu, ir 
jāapsver, kā novērst šķēršļus pārrobežu pakalpojumu jomā;

5. uzsver ilgtspējas nozīmi, jo tā ir svarīgākais faktors Eiropas rūpniecības attīstības 
plānos; šajā sakarībā atgādina par Eiropadomes 2019. gada 12. decembra secinājumiem, 
kuros uzsvērts, ka ir jāizveido satvars darbībām, no kurām labumu gūst visas 
dalībvalstis;

6. atzīst, ka turpmākajos gados publiskais un privātais sektors saskarsies ar ievērojamiem 
finanšu ierobežojumiem, kas ietekmēs to spēju atbalstīt investīciju programmu, jo īpaši 
attiecībā uz zaļā kursa mērķiem; pauž bažas par nevienlīdzīgu attīstības tempu, jo īpaši 
mazāk attīstītos ES reģionos, kur pārveidei ir nepieciešami daudz vērienīgāki pasākumi; 
stingri aicina Komisiju pārskatītajā rūpniecības stratēģijā pieņemt elastības un atbalsta 
modeli, lai neviens netiktu atstāts novārtā;

7. uzsver publiskā iepirkuma būtisko nozīmi Eiropas rūpniecības attīstības tendenču 
veidošanā;

8. uzskata, ka būtu papildus jāizvērtē noteikumi, kas reglamentē konkurenci ES, lai 
nodrošinātu to piemērotību gan Eiropas tirgum, gan situācijai pasaules ekonomikā; 
kamēr tas vēl nav izdarīts, aicina Komisiju nodrošināt, ka valsts atbalstam apstiprinātās 
pagaidu shēmas vidējā termiņā un ilgtermiņā nekropļo konkurenci vienotajā tirgū;

9. uzsver, ka rūpniecības stratēģijai būtu jāatbalsta brīvā tirdzniecība un ES apņemšanās 
sadarboties ar mūsu globālajiem partneriem; aicina Komisiju precizēt, kā tā plāno 
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saglabāt šīs saistības, vienlaikus veicinot pasaules līderu parādīšanos Eiropā; aicina 
Komisiju sīkāk precizēt, kādos gadījumos tā uzskata autonomiju par nepieciešamu un 
atbilstošu ES ekonomiskajām interesēm;

10. atgādina, ka autobūves nozari skar daudzas nākotnes ekonomikā gaidāmās pārmaiņas un 
to ir nopietni ietekmējusi Covid-19 pandēmija; uzskata, ka pārskatītajā rūpniecības 
stratēģijā būtu jāparedz īpaši pasākumi minētajai nozarei, tostarp pienācīgs finansiālais 
atbalsts.


