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PASIŪLYMAI

Teisės reikalų komitetas ragina atsakingą Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetą 
į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

A. kadangi nauja Europos pramonės strategija turi atspindėti ES vertybes bei socialinės 
rinkos tradicijas ir užtikrinti jos suverenumą;

B. kadangi toliau plėtojama Europos intelektinės nuosavybės politika padės stiprinti ES 
technologinį ir skaitmeninį suverenumą, o intelektinės nuosavybės teisės padės nustatyti 
Europos įmonių rinkos vertę ir konkurencingumą, pvz., pagal prekių ženklus, dizainus, 
patentus, duomenis, praktinę patirtį ir algoritmus;

C. kadangi Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 straipsnyje nurodyta, kad konkreti 
valstybės pagalba gali būti laikoma suderinama su vidaus rinka, jeigu ši pagalba skirta 
skatinti vykdyti bendriems Europos interesams svarbius projektus;

1. pažymi, kad Komisijos pasiūlymas dėl naujos pramonės strategijos paskelbtas tik 
prasidėjus COVID-19 krizei ir nuo to laiko jis papildytas papildomu Europos pramonės 
bei mažųjų ir vidutinių įmonių (MVĮ) gaivinimo priemonių rinkiniu; pažymi, kad 
strategijos įgyvendinimo pirmuoju etapu daugiausia dėmesio skiriama verslo 
gaivinimui, o antruoju etapu – rekonstrukcijai ir transformacijai;

2. ragina Komisiją ir valstybes nares kuo labiau padidinti Teisingos pertvarkos fondo 
potencialą siekiant skatinti investicijas į naujas tvaraus užimtumo galimybes ir 
įgyvendinti kompleksinę švietimo, mokymo ir profesinio mokymo politiką ir 
programas, kuriomis siekiama remti darbuotojų, darbo ieškančių asmenų ir darbo 
rinkoje nedalyvaujančių asmenų kvalifikacijos kėlimą ir perkvalifikavimą, kartu visiems 
užtikrinant lygias galimybes be diskriminacijos; 

3. mano, kad, siekiant užtikrinti Europos pramonės konkurencingumą pasaulyje, Europos 
Sąjungai iki 2030 m. būtina turėti aiškią į pramonę orientuotą ateities viziją, priimti 
suderintus sprendimus ir imtis atitinkamų veiksmų visais – Europos, nacionaliniu ir 
vietos – lygmenimis;

4. pažymi, kad dėl COVID-19 pandemijos ir dėl jos kilusios ekonomikos krizės reikia 
peržiūrėti nerealistiškus ES klimato tikslus, visų pirma pramonės ir energetikos 
sektoriuose;

5. pažymi, kad COVID-19 krizė turėjo didelį ekonominį ir socialinį poveikį, visų pirma 
moterims; ragina Komisiją spręsti nuolatinės lyčių nelygybės klausimą visoje ES 
atliekant visų investicijų ir politinių sprendimų, susijusių su ES pramonės strategija, 
poveikio lytims vertinimus ir priimant priemones, kuriomis būtų užtikrintos lygios 
galimybės ir galimybė įsidarbinti, panaikintas vyrų ir moterų darbo užmokesčio 
skirtumas ir visais sprendimų priėmimo lygmenimis užtikrinta lyčių pusiausvyra;

6. pažymi, kad ši krizė parodė, jog ES reikia pakoreguoti savo pramonės strategiją skiriant 
daugiau dėmesio savo strateginių interesų gynimui, tačiau neatsisakant tarptautinės 
prekybos, ir atnaujinti tam tikras nuostatas, jog nebūtų apsiribojama Reglamente dėl 
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tiesioginių užsienio investicijų tikrinimo teikiamomis galimybėmis1; mano, kad ES turi 
pasiekti tinkamą savo rinkų apsaugos ir atvirumo pusiausvyrą, kartu pasauliniu 
lygmeniu apgindama sąžiningos konkurencijos taisykles;

7. atkreipia dėmesį į svarbų viešųjų pirkimų vaidmenį formuojant Europos pramonės 
trajektoriją ir pabrėžia, kad valstybių narių ir ES nepriklausančių šalių abipusiškumo 
principų 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 visoje ES sąlyga; pabrėžia, kad būtina toliau 
paprastinti viešųjų pirkimų procedūras ES įmonėms ir valstybių narių vyriausybėms;

8. mano, kad reikėtų atnaujinti taisykles, kuriomis reglamentuojama konkurencija ES, kad 
jos būtų tinkamos tiek Europos bendrajai rinkai, tiek pasaulio ekonominiam kontekstui, 
siekiant sudaryti sąlygas įsikurti pirmaujančioms Europos įmonėms, galinčioms varžytis 
ir sėkmingai veikti pasauliniu mastu, taip pat padėti ES ir jos valstybėms narėms 
išlaikyti lyderystę technologijų srityje, įgyti skaitmeninį ir technologinį suverenumą ir 
užkirsti kelią ne ES valstybių arba tų valstybių remiamų subjektų vykdomiems 
priešiškiems strateginių ES įmonių perėmimams;

9. pabrėžia, kad būsimoje ES pramonės strategijoje daugiausia dėmesio reikia skirti ES 
darbo rinkai; atkreipia dėmesį į tai, kad vykdant bet kokią pramonės pertvarką, be 
ekonominių aspektų, daugiausia dėmesio turėtų būti skiriama darbo vietų išsaugojimui 
ir kūrimui;

10. ragina atlikti COVID-19 poveikio ekonomikai atskiruose sektoriuose vertinimą, kad 
remiantis nustatytais faktais būtų galima sudaryti geresnes galimybes pramonės 
strategijai pritaikyti;

11. pabrėžia, kad didelės ir tvarios investicijos į aukštąjį profesinį išsilavinimą, ypač į 
gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos ir matematikos (angl. STEM) dalykus, bus 
labai svarbios skatinant skaitmenines inovacijas, rengiant kvalifikuotus darbuotojus ir 
mažinant darbo galimybių ir darbo ieškančių asmenų gebėjimų neatitiktį;

12. laikosi nuomonės, kad vykdant bendriems Europos interesams svarbius projektus 
daugiausia dėmesio reikėtų skirti su bendrąja skaitmenine rinka susijusiems projektams, 
kuriais siekiama susieti viešąjį ir privatųjį sektorius, kad būtų vykdomi didelio masto 
projektai, padedantys siekti ES tikslų, ir taip būtų skatinamas svarbių bendradarbiavimo 
projektų, kuriais prisidedama prie bendrų Europos interesų, pvz., skaitmeninės 
transformacijos, vystymas; palankiai vertina su tuo susijusią Komisijos gairių peržiūrą;

13. mano, kad Europos duomenų ekonomikos kūrimas atliks itin svarbų vaidmenį rengiant 
Europos pramonės strategiją; pabrėžia, kad Europos duomenų ekonomika turėtų būti 
sutelkta į žmogų, ja turėtų būti gerbiamos pagrindinės teisės ir ji turėtų atitikti 
privatumo taisykles, duomenų apsaugą ir intelektinės nuosavybės teises;

14. pabrėžia, kad svarbu sukurti Europos bendrąją duomenų rinką, kurioje būtų 
sprendžiamos problemos, kylančios dėl gerokai padidėjusio teisėtai prieinamų duomenų 
kiekio; pabrėžia, kad pavieniai asmenys, darbuotojai ir įmonės Europoje turėtų toliau 

1 OL L 79 I, 2019 3 21, p. 1.
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kontroliuoti savo duomenis, pasinaudodami saugiomis duomenų infrastruktūromis ir 
patikimomis vertės grandinėmis; mano, kad labai svarbu, kad į pramonės strategiją būtų 
įtrauktos priemonės, kuriomis būtų kuriamos nepriklausomos skaitmeninės 
infrastruktūros, ir įmonės būtų skatinamos saugoti ir tvarkyti savo duomenis Europos 
teritorijoje;

15. mano, kad labai svarbu skatinti, kad viešojo administravimo įstaigos, įmonės, mokslinių 
tyrimų institutai ir visuomenė dalytųsi duomenimis, kartu laikydamiesi duomenų 
apsaugos ir privatumo taisyklių, saugodami komercines paslaptis ir intelektinės 
nuosavybės teises;

16. palankiai vertina tai, jog Komisija pranešė siūlanti sukurti intelektinės nuosavybės 
veiksmų planą, kuriame būtų įvertintas poreikis atnaujinti teisinę sistemą, kad būtų 
užtikrintas pažangus intelektinės nuosavybės teisių naudojimas dirbtinio intelekto 
reikmėms ir sprendžiama padirbtų gaminių problema; pabrėžia, kad tokiu veiksmų 
planu turėtų būti siekiama išsaugoti Europos suverenumą ir skatinti vienodas sąlygas 
intelektinės nuosavybės teisių apsaugos srityje pasauliniu mastu;

17. pabrėžia, kad skaitmeninė transformacija bus svarbus veiksnys, prisidėsiantis prie to, 
kad Europa atgautų savo technologinį ir skaitmeninį suverenumą, todėl naujoje Europos 
pramonės strategijoje tam turi būti skiriama daugiausia dėmesio;

18. mano, kad vienas iš strateginių tikslų turėtų būti siūlyti priemones, kuriomis būtų 
skatinamas pramoninės gamybos vystymas ir perkėlimas tam tikruose strateginiuose 
sektoriuose, kaip antai sveikatos, gynybos, skaitmeniniame ir energetikos sektoriuose, 
kad būtų išvengta pernelyg didelės ES priklausomybės nuo trečiųjų šalių ir būtų 
prisidedama prie autonomijos atkūrimo šiuose strateginiuose sektoriuose, bent jau 
pagrindinių prekių, pvz., veikliųjų vaistinių medžiagų ir žaliavų, atveju;

19. pabrėžia, kad ES reikia įgyvendinti tokią prekybos, ekonomikos ir pramonės politiką, 
pagal kurią būtų galima prireikus pritaikyti ir įvairinti tiekimo šaltinius, ir skatinti 
Europos įmonių lankstumą bei jų gebėjimą prireikus skubiai perorientuoti savo gamybą 
į gyvybiškai svarbius produktus; šiuo atžvilgiu remia ir skatina poreikį priimti įvairias 
priemones, kuriomis MVĮ būtų skatinamos jomis naudotis ir jas plėtoti vidaus rinkoje ir 
jomis būtų teikiama parama;

20. atkreipia dėmesį į nuolatinius valstybių narių ir regionų ekonominės plėtros lygio 
skirtumus; pabrėžia, kad reikia naudoti priemones, kurias planuojama taikyti Europos 
pramonės potencialui atkurti, kad būtų panaikinti šie skirtumai, nes tai – labai svarbi 
suderintos ES plėtros sąlyga;

21. pabrėžia, kad valstybės narės turėtų būti skatinamos kaupti pakankamas tam tikros 
pirminės skubios pagalbos įrangos, pvz., įrangos, reikalingos apsisaugoti nuo COVID-
19 viruso ir su juo kovoti, ypač FFP2 kaukių ir medicininių kaukių, atsargas; šiuo 
atžvilgiu palankiai vertina Komisijos iniciatyvą „rescEU“, kuria siekiama koordinuotai 
įsigyjant ir paskirstant pirminės skubiosios pagalbos įrangą sukurti Europos pridėtinę 
vertę;

22. ragina Komisiją į strategiją įtraukti sprendimus ir Europos farmacijos pramonės 
finansines ir teisines paskatas, kad būtų išvengta vaistų stygiaus;
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23. pabrėžia, kad importuojami produktai turi atitikti ES saugos reikalavimus, 
aplinkosauginius ir sanitarinius standartus, taip pat intelektinės nuosavybės teisę; ragina 
Komisiją kovoti su ES ir ne ES įmonių, kurios neturi laikytis ES aplinkosauginių ir 
darbo saugos reglamentų ir kurioms dažnai taikomi mažesni mokesčiai, disbalansu;

24. mano, kad labai svarbu priimti ES privalomo žmogaus teisių ir aplinkos išsamaus 
patikrinimo sistemą, kuria pasaulinėse vertės grandinėse nuo įmonių piktnaudžiavimo 
nukentėjusiems asmenims būtų užtikrintos veiksmingos apskundimo teismine tvarka 
priemonės; palankiai vertina Komisijos įsipareigojimą pateikti su tuo susijusį pasiūlymą 
dėl teisėkūros procedūra priimamo akto;

25. nurodo, kad veiksmais, kurių imamasi kuriant naują Europos pramonės strategiją, 
reikėtų teikti pirmenybę tolesniam bendrosios rinkos stiprinimui ir ES laisvai 
konkurencijai kylančių administracinių ir teisinių kliūčių panaikinimui;

26. pabrėžia, kad Komisijos „Europos žaliajame kurse“ nustatytas aplinkos apsaugos 
prioritetas turėtų motyvuoti ES skatinti žaliųjų technologijų plėtrą viduje ir pradėti 
taikyti anglies dioksido mokestį prie savo išorės sienų;

27. pabrėžia, kad Komisija ir ateityje turėtų atlikti pagrindinį vaidmenį pramonės politikoje 
pasauliniu mastu ir todėl turėtų vykdyti plataus užmojo politiką, kuria būtų skatinamos 
ir propaguojamos skaitmeninimo ir klestinčių technologijų inovacijos, pvz., dirbtinis 
intelektas, robotika ir kvantinės technologijos bei itin našios kompiuterinės sistemos, 
kurių sėkmė labai priklauso nuo aktyvios paramos investicijoms, paramos nuosavų 
išteklių kūrimui ir reguliavimo aplinkos pakeitimų, visų pirma nuo su viešaisiais 
pirkimais susijusio teisės akto „Pirk prekę europietišką“ parengimo;

28. pabrėžia, kad dirbtinis intelektas atlieka pagrindinį vaidmenį gaivinant Europos 
ekonomiką, o tai skubiai reikalinga po COVID-19 pandemijos; todėl ragina Komisiją, 
siekiant nesulėtinti inovacijų kūrimo procesų ir nekliudyti Europos įmonių ekonominei 
plėtrai, kuriant dirbtinio intelekto teisinę sistemą vengti pernelyg didelio reguliavimo ir 
mažinti administravimo išlaidas;

29. pažymi, kad Europos Sąjunga turi mokslinį ir ekonominį potencialą pirmauti 
pasaulinėse lenktynėse technologijų srityje, visų pirma dirbtinio intelekto, didžiaisiais 
duomenimis pagrįstų technologijų ir mašinų mokymosi sistemų srityse;

30. pabrėžia, kad nedidelis skaičius skaitmeninių paslaugų teikėjų užima dominuojančią 
padėtį ES ir, sumaniai perkeldami savo pelną, moka palyginti nedidelius mokesčius; 
todėl ragina valstybes nares, kol Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos 
lygmeniu nebus rastas pageidaujamas tarptautinis sprendimas, nustatyti Europos 
skaitmeninės ekonomikos mokestį, kad bendrojoje skaitmeninėje rinkoje būtų užtikrinta 
sąžininga konkurencija;

31. pažymi, kad viešojo administravimo skaitmeninimas gali padėti gerokai sumažinti 
biurokratines kliūtis piliečiams ir įmonėms; todėl ragina valstybes nares imtis reikiamų 
veiksmų, kad būtų sukurta teisinė sistema, kuria būtų sudarytos sąlygos pasinaudoti 
visomis tokio skaitmeninimo atveriamomis galimybėmis;

32. pabrėžia, kad naujos skaitmeninės technologijos, pvz., daiktų internetas, iš esmės keičia 
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pramonės sektorių, ir kad vykstantis technologinis perversmas gali atlikti svarbų 
vaidmenį kuriant modernią ir efektyvaus energijos vartojimo Europos ekonomiką;

33. pažymi, kad MVĮ, visų pirma tos, kurios vykdo veiklą naujų technologijų sektoriuje, 
atlieka svarbų vaidmenį įgyvendinant Europos pramonės pertvarką; pabrėžia, kad reikia 
nuolat remti MVĮ teikiant tinkamą finansinę paramą ir nustatant lengvatines 
konkurencijos sąlygas skaitmeninėje rinkoje, kurioje toliau dominuoja stambios, 
tarptautinės ne ES bendrovės; nurodo, kad siūlomomis nuostatomis dėl autorių teisių, 
galimybės naudoti duomenis ir inovacijas reikėtų atsižvelgti į tai, kad bendrovės, kurių 
padėtis rinkoje labai skiriasi, turi labai skirtingą potencialą;

34. pažymi, kad, remiantis 2020 m. sausio mėn. Komisijos ataskaita dėl intelektinės 
nuosavybės teisių apsaugos ir gynimo trečiosiose šalyse, intelektinės nuosavybės 
vagystės, ypač Kinijoje ir Indijoje, daro didelę žalą Europos įmonėms; todėl ragina ES 
ir jos valstybes nares kovos su intelektinės nuosavybės nusikaltimais srityje laikytis 
suderinto, veiksmingo ir efektyvaus požiūrio;

35. primena, kad kai kurie sektoriai patyrė didelį COVID-19 pandemijos poveikį, todėl 
pramonės strategijoje turėtų būti numatyta specialių priemonių, pvz., sektoriams 
papildomų sunkumų sukeliančių priemonių, kurios jau patvirtintos, atidėjimas;

36. ragina Komisiją kuo greičiau paskelbti savo intelektinės nuosavybės veiksmų planą, nes 
jis galėtų būti labai svarbi priemonė siekiant apsaugoti Europos technologinį 
savarankiškumą, skatinti sąžiningą pasaulinę konkurenciją, stiprinti kovą su intelektinės 
nuosavybės vagystėmis ir pritaikyti intelektinės nuosavybės teisinę sistemą prie 
aplinkos ir skaitmeninių uždavinių ir galimybių;

37. ragina Komisiją į intelektinės nuosavybės veiksmų planą įtraukti priemones, kuriomis 
būtų įtvirtintas bendras Europos patentas, taip pat pasiūlyti priemonių, kurios padėtų 
užkirsti kelią galimiems praktinės veiklos nevykdančių subjektų piktnaudžiavimo 
patento teisėmis atvejams, kad būtų sukurta veiksminga ir subalansuota patentų sistema, 
kuria būtų sudaromos sąlygos konkurencingai ir sąžiningai Europos vidaus rinkai;

37. ragina naujoje pramonės strategijoje atsižvelgti į konkrečius technologiniu požiūriu 
mažiau išsivysčiusių pramonės regionų, kurie labai priklausomi nuo kietojo iškastinio 
kuro ir kuriems energetikos pertvarka daro didžiausią poveikį, poreikius; pabrėžia, kad 
reikia atsižvelgti į tai, kad kyla pavojus, jog dėl pramonės pertvarkos bus prarasta darbo 
vietų, ir užtikrinti, kad darbuotojai turėtų tinkamo lygio kvalifikaciją ir skaitmeninę 
kompetenciją;

38. pažymi, kad bankrutuojančios įmonės dažnai sukelia dar daugiau bankrotų, todėl 
palankiai vertina Komisijos pasiūlymą dėl laikinos Mokumo palaikymo priemonės; 
ragina Komisiją ir valstybes nares apsvarstyti kitas tinkamas priemones ir teisėkūros 
iniciatyvas, galinčias padėti išvengti netyčinio įmonių bankroto atvejų.
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