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IEROSINĀJUMI

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

A. tā kā jaunajā Eiropas industriālajā stratēģijā jāatspoguļojas ES vērtībām un sociālā 
tirgus tradīcijām un jānodrošina tās suverenitāte;

B. tā kā turpmāka atjaunināta Eiropas intelektuālā īpašuma politika palīdzēs stiprināt ES 
tehnoloģisko un digitālo suverenitāti, intelektuālā īpašuma tiesībām nosakot Eiropas 
uzņēmumu tirgus vērtību un konkurētspēju, piemēram, zīmolu, dizainu, patentu, datu, 
zinātības un algoritmu ceļā;

C. tā kā Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. pants paredz, ka valsts atbalstu var 
uzskatīt par saderīgu ar iekšējo tirgu, ja tas palīdz īstenot kādu svarīgu projektu visas 
Eiropas interesēs,

1. atzīmē, ka Komisijas priekšlikums par jaunu industriālo stratēģiju tika publicēts pašā 
Covid-19 krīzes sākumā un kopš tā laika tas ir papildināts ar atveseļošanas pasākumu 
paketi Eiropas rūpniecības un mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) vajadzībām; atzīmē, 
ka stratēģija ir vērsta uz uzņēmējdarbības atveseļošanu pirmajā posmā un atjaunošanu 
un pārveidi otrajā posmā;

2. aicina Komisiju un dalībvalstis maksimāli palielināt Taisnīgas pārkārtošanās fonda 
potenciālu, lai veicinātu investīcijas jaunās ilgtspējīgas nodarbinātības iespējās, un 
īstenot transversālas izglītības, apmācības un profesionālās izglītības un apmācības 
rīcībpolitikas un programmas, kuru mērķis būtu atbalstīt darba ņēmēju, darba meklētāju 
un darba tirgū neiesaistījušos cilvēku prasmju pilnveidi un pārkvalificēšanos, bez 
diskriminācijas visiem nodrošinot vienlīdzīgu piekļuvi; 

3. uzskata, ka ES ir vajadzīgs skaidrs, uz rūpniecību orientēts redzējums uz 2030. gadu un 
būtu jāpatur prātā, ka nolūkā nodrošināt vispārējo Eiropas rūpniecības konkurētspēju ir 
vajadzīgi koordinēti lēmumi un rīcība visos līmeņos — Eiropas, valstu un vietējā;

4. atzīmē, ka Covid-19 pandēmijas un tās izraisītās ekonomikas krīzes dēļ ir jāpārskata 
nereālistiskie ES klimata mērķrādītāji, it sevišķi tādās nozarēs kā rūpniecība un 
enerģētika;

5. atzīmē, ka Covid-19 krīzei bijusi dziļa ekonomiskā un sociālā ietekme, īpaši uz 
sievietēm; aicina Komisiju vērsties pret Eiropas Savienībā noturīgi pastāvošo dzimumu 
nevienlīdzību, veicot dzimumu ietekmējuma novērtējumus par visiem investīciju un 
rīcībpolitikas lēmumiem, kas attiecas uz ES industriālo stratēģiju, un pieņemot 
pasākumus, ar ko garantēt vienlīdzīgas iespējas un piekļuvi darba tirgum, izskaust no 
dzimuma atkarīgas darba samaksas atšķirības un nodrošināt dzimumu līdzsvaru visos 
lēmumpieņemšanas līmeņos;

6. atzīmē, ka šī krīze ir apliecinājusi nepieciešamību Eiropas Savienībai mainīt šo 
stratēģiju, palielinot savu stratēģisko interešu aizsardzību, bet neatsakoties no 
starptautiskās tirdzniecības, un mainīt konkrētus noteikumus, paplašinot Ārvalstu tiešo 
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investīciju izvērtēšanas regulas dotās iespējas1; uzskata, ka ES ir jārod līdzsvars starp 
savu tirgu aizsardzību un to atvērtību, vienlaikus aizsargājot godīgas konkurences 
noteikumus globālā līmenī;

7. uzsver publiskā iepirkuma būtisko lomu Eiropas rūpniecības attīstības tendenču 
veidošanā un norāda, ka dalībvalstu un trešo valstu savstarpīguma principu ievērošanai 
un vienlīdzīgu konkurences apstākļu nodrošināšanai starp ES un trešo valstu 
uzņēmumiem un to produktiem, piemēram, attiecībā uz valsts atbalstu, vides 
noteikumiem un bērnu darbu, vajadzētu būt priekšnoteikumam dalībai publiskā 
iepirkuma konkursos visā ES; uzsver, ka ir vēl vairāk jāvienkāršo publiskā iepirkuma 
procedūras ES uzņēmumiem un dalībvalstu valdībām;

8. uzskata, ka būtu jāmodernizē noteikumi, kas reglamentē konkurenci ES, lai tie būtu 
piemēroti gan Eiropas vienotajam tirgum, gan globālajam ekonomiskajam kontekstam, 
dodot iespēju veidoties “Eiropas čempioniem” un tiem konkurēt un gūt panākumus 
pasaules mērogā un palīdzot ES un tās dalībvalstīm saglabāt līderpozīcijas tehnoloģiju 
jomā, iegūt digitālo un tehnoloģisko suverenitāti un bloķēt ES stratēģisko uzņēmumu 
naidīgu pārņemšanu, ko veic trešās valstis vai to atbalstīti aktori;

9. uzsver, ka ES darba tirgum ir jābūt tās turpmākās industriālās stratēģijas centrā; norāda, 
ka līdztekus ekonomiskajiem aspektiem jebkādā industriālajā pārveidē būtu 
jākoncentrējas uz darbvietu saglabāšanu un radīšanu;

10. iestājas par to, ka ir jāizvērtē Covid-19 krīzes ekonomiskā ietekme atsevišķās nozarēs 
tā, lai industriālo stratēģiju varētu pielāgot atbilstoši pierādītiem faktiem;

11. uzsver, ka lielas un ilgstošas investīcijas augstākajā profesionālajā izglītībā, it sevišķi 
zinātnes, tehnoloģijas, inženierzinātņu un matemātikas (STEM) priekšmetos, būs 
izšķirīgi svarīga, lai veicinātu digitālo inovāciju, sagatavotu prasmīgu darbaspēku un 
samazinātu prasmju neatbilstību starp darba iespējām un darba meklētājiem;

12. uzskata, ka starp svarīgiem projektiem visas Eiropas interesēs uzsvars būtu jāliek uz 
projektiem, kas saistīti ar digitālo vienoto tirgu, lai vienotu publisko un privāto sektoru 
liela mēroga darbībās, kuras palīdz sasniegt ES mērķus, tādējādi stimulējot tādu svarīgu 
kopdarbības projektu izstrādi, kas nāk par labu kopīgām Eiropas interesēm, piemēram, 
digitālajai pārveidei; šajā sakarā atzinīgi vērtē Komisijas vadlīniju pārstrādāšanu;

13. uzskata, ka Eiropas datu ekonomikas izveide būs būtiski svarīga Eiropas industriālās 
stratēģijas veidošanā; uzsver, ka Eiropas datu ekonomikai vajadzētu būt orientētai uz 
cilvēkiem, respektēt pamattiesības un ievērot privātuma noteikumus, datu aizsardzību 
un intelektuālā īpašuma tiesības;

14. uzsver, cik svarīgs ir tāds Eiropas vienotais datu tirgus, kas risina problēmas, kuras 
izriet no ievērojama likumīgi pieejamu datu apjoma pieauguma; uzsver, ka 
privātpersonām, darba ņēmējiem un uzņēmumiem Eiropā ar drošas datu infrastruktūras 
un uzticamu vērtības ķēžu palīdzību būtu jāsaglabā kontrole pār saviem datiem; uzskata, 
ka industriālajā stratēģijā ir izšķirīgi svarīgi iekļaut pasākumus, ar ko veidot suverēnas 
datu infrastruktūras un pamudināt uzņēmumus savus datus glabāt un apstrādāt Eiropas 

1 OV L 79 I, 21.3.2019., 1. lpp.
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teritorijā;

15. uzskata, ka ir būtiski veicināt datu kopīgošanu starp publiskās pārvaldes iestādēm, 
uzņēmumiem, pētniecības iestādēm un sabiedrību, bet tas darāms, respektējot datu 
aizsardzības un privātuma noteikumus, komercnoslēpumus un intelektuālā īpašuma 
tiesības;

16. atzinīgi vērtē Komisijas paziņojumu, ka tā ierosinās intelektuālā īpašuma rīcības plānu, 
kurā tiks novērtēts, vai ir jāuzlabo tiesiskais regulējums, lai nodrošinātu pārdomātu 
intelektuālā īpašuma tiesību izmantojumu attiecībā uz mākslīgo intelektu (MI) un 
risinātu viltotu produktu problēmu; uzsver, ka šāda rīcības plāna uzdevumam vajadzētu 
būt saglabāt Eiropas suverenitāti un veicināt globālus vienlīdzīgus konkurences 
apstākļus intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzības jomā;

17. uzsver, ka digitālā pārveide būs svarīgs virzītājspēks, kas Eiropai dos iespēju atgūt savu 
tehnoloģisko un digitālo suverenitāti, tāpēc tai jābūt jaunas Eiropas industriālās 
stratēģijas centrā;

18. uzskata, ka vienam no stratēģiskajiem mērķiem vajadzētu būt ierosināt pasākumus, kas 
veicinātu rūpnieciskās ražošanas attīstību un pārcelšanu stratēģiskās nozarēs, piemēram, 
veselības, aizsardzības, digitālajā un enerģētikas jomā, lai nodrošinātu, ka ES nav pārāk 
atkarīga no trešām valstīm, un lai palīdzētu tai atgūt autonomiju šajās stratēģiskajās 
nozarēs, vismaz attiecībā uz pamatprecēm, piemēram, aktīvajām farmaceitiskajām 
vielām un izejvielām;

19. uzsver, ka ES ir vajadzīga tāda tirdzniecības, ekonomikas un industriālā rīcībpolitika, 
kas var pēc vajadzības mainīt un dažādot piegādes avotus, un Eiropas uzņēmumi ir 
jāpamudina nodrošināt elastību un spēju vajadzības gadījumā ražošanu steidzami 
pārorientēt uz vitāli svarīgiem produktiem; šajā sakarā atbalsta un iestājas par to, ka ir 
jāpieņem virkne pasākumu, kas iedrošinātu un atbalstītu MVU piekļuvi iekšējam tirgum 
un attīstību tajā;

20. norāda uz noturīgi atšķirīgajiem dalībvalstu un reģionu ekonomiskās attīstības 
līmeņiem; uzsver, ka Eiropas industriālā potenciāla atjaunošanai plānotie pasākumi ir 
jāizmanto, lai šīs atšķirības izlīdzinātu, un tas ir būtisks līdzsvarotas ES attīstības 
priekšnosacījums;

21. uzsver, ka dalībvalstis būtu jāpamudina veidot pietiekamas rezerves ar dažiem 
primārajiem ārkārtas situācijām paredzētajiem priekšmetiem, kas vajadzīgi Covid-19 
profilaksei un apkarošanai, īpaši FFP2 maskām un ķirurģiskajām maskām; šajā sakarā 
atzinīgi vērtē Komisijas iniciatīvu rescEU, kuras mērķis ir, izmantojot koordinētu 
ārkārtas aprīkojuma iepirkumu un izplatīšanu, veidot Eiropas pievienoto vērtību;

22. aicina Komisiju stratēģijā iekļaut risinājumus un finansiālus un juridiskus stimulus 
Eiropas farmācijas industrijai, lai nepieļautu zāļu trūkumu;

23. uzsver, ka importētiem produktiem ir jāatbilst ES drošuma, vides un veselības 
standartiem un intelektuālā īpašuma tiesību aktiem; aicina Komisiju vērsties pret 
nelīdzsvarotību starp ES un trešo valstu uzņēmumiem, kam nav jāievēro ES vides un 
darba drošības noteikumi un kam bieži vien ir uzlikti mazāki nodokļi;
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24. uzskata, ka ir ārkārtīgi svarīgi izveidot ES satvaru obligātai uzticamības pārbaudei 
cilvēktiesību un vides aspektā tā, lai tiem, kas globālajās vērtības veidošanas ķēdes cieš 
no korporatīvās ļaunprātības, nodrošinātu iedarbīgus tiesiskās aizsardzības līdzekļus; 
atzinīgi vērtē Komisijas apņemšanos šajā sakarā iesniegt tiesību akta priekšlikumu;

25. norāda, ka jaunas Eiropas industriālās stratēģijas izveides darbībās prioritātēm vajadzētu 
būt vēl vairāk nostiprināt vienoto tirgu un likvidēt pastāvošos administratīvos un 
juridiskos šķēršļus brīvai konkurencei Eiropas Savienībā;

26. uzsver, ka vidiskajai prioritātei, kas noteikta Komisijas sagatavotajā Eiropas zaļajā 
kursā, būtu jāpamudina ES veicināt pašai savu zaļo tehnoloģiju attīstību un ieviest 
oglekļa dioksīda nodokli pie tās ārējām robežām;

27. uzsver, ka Komisijai arī turpmāk būtu jāpilda centrāla loma globālajā industriālajā 
politikā un tāpēc būtu jāīsteno vērienīga rīcībpolitika, kas motivē un stimulē inovāciju 
digitalizācijas jomā un plaukstošās tehnoloģijās, piemēram, MI, robotikā un kvantu un 
augstas veiktspējas skaitļošanā, kuru panākumi lielā mērā ir atkarīgi no aktīva atbalsta 
investīcijām, atbalsta pašu resursu izveidei un regulatīvās vides izmaiņām, it sevišķi 
tiesību akta “Izvēlies Eiropas preci” pieņemšanas publiskā iepirkuma jomā;

28. uzsver, ka MI jāpilda svarīga loma Eiropas ekonomikas atveseļošanā, kas steidzami 
vajadzīga pēc Covid-19 pandēmijas; tāpēc aicina Komisiju MI tiesiskā regulējuma 
izstrādē atturēties no pārmērīgas reglamentēšanas un samazināt administratīvo slogu, lai 
nepalēninātu inovāciju un Eiropas uzņēmumu ekonomisko izaugsmi;

29. norāda, ka ES ir zinātniskais un ekonomiskais potenciāls ieņemt vadošu lomu globālajā 
tehnoloģiskajā sacensībā, īpaši tādās jomās kā MI, lielo datu tehnoloģijas un 
mašīnmācīšanās sistēmas;

30. uzsver, ka ES dominē neliels skaits digitālo pakalpojumu sniedzēju, kas, veikli novirzot 
savu peļņu, maksā samērā mazus nodokļus; tāpēc, kamēr nav vēlamā starptautiskā 
risinājuma, kas būtu panākts Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijā, aicina 
dalībvalstis paredzēt Eiropas digitālo nodokli digitālajai ekonomikai, lai digitālajā 
vienotajā tirgū nodrošinātu godīgu konkurenci;

31. norāda, ka publiskās pārvaldes digitalizācija varētu palīdzēt ievērojami samazināt 
birokrātiju, ar ko saskaras privātpersonas un uzņēmumi; tāpēc aicina dalībvalstis 
rīkoties, lai savu tiesisko regulējumu strukturētu tā, ka ir iespējams pilnībā izmantot 
šādas digitalizācijas potenciālu;

32. uzsver, ka jaunas digitālās tehnoloģijas, piemēram, lietiskais internets, maina rūpniecību 
un ka pašreizējai tehnoloģiskajai revolūcijai var būt būtiska loma mūsdienīgas un 
energoefektīvas Eiropas ekonomikas veidošanā;

33. atzīmē, ka MVU, īpaši tiem, kas darbojas jauno tehnoloģiju sfērā, ir svarīga loma 
Eiropas rūpniecības pārveidē; uzsver, ka MVU ir pastāvīgi jāatbalsta, sniedzot adekvātu 
finansiālo atbalstu un piešķirot atvieglotus konkurences nosacījumus digitālajā tirgū, 
kur joprojām dominē lieli multinacionāli uzņēmumi no valstīm ārpus ES; norāda, ka 
ierosinātajos noteikumos par autortiesībām, piekļuvi datiem un inovāciju būtu jāņem 
vērā, ka uzņēmumiem ar tik radikāli atšķirīgām tirgus pozīcijām ir ļoti atšķirīgs 
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potenciāls;

34. norāda, ka saskaņā ar Komisijas 2020. gada janvāra ziņojumu par intelektuālā īpašuma 
tiesību aizsardzību un piemērošanu trešās valstīs ievērojamu kaitējumu Eiropas 
uzņēmumiem nodara intelektuālā īpašuma zādzība, it sevišķi no Ķīnas un Indijas puses; 
tāpēc aicina ES un tās dalībvalstis pieņemt koordinētu, efektīvu un iedarbīgu pieeju 
cīņai pret noziegumiem intelektuālā īpašuma jomā;

35. norāda, ka vairākas nozares ir smagi skārusi Covid-19 pandēmija un ka tāpēc 
industriālajā stratēģijā būtu jāiekļauj īpaši pasākumi, piemēram, jāatliek jau pieņemti 
pasākumi, kas šīm nozarēm uzliek papildu slogu;

36. aicina Komisiju pēc iespējas drīz publicēt savu intelektuālā īpašuma rīcības plānu, jo tas 
varētu būt izšķirīgs instruments, ar ko sargāt Eiropas tehnoloģisko suverenitāti, veicināt 
godīgu globālo konkurenci, uzlabot cīņu pret intelektuālā īpašuma zādzību un pielāgot 
intelektuālā īpašuma tiesisko regulējumu vidiskajiem un digitālajiem izaicinājumiem un 
izdevībām;

37. aicina Komisiju intelektuālā īpašuma rīcības plānā iekļaut vienotā Eiropas patenta 
veicināšanas pasākumus un ierosināt pasākumus, ar ko nepieļaut, ka nepraktizējošas 
struktūras ļaunprātīgi izmanto patenttiesības, nolūkā izveidot efektīvu un līdzsvarotu 
patentu sistēmu, kas kalpotu konkurenciāla un taisnīga Eiropas iekšējā tirgus labā;

38. aicina jaunajā industriālajā stratēģijā ņemt vērā īpašās vajadzības, kuras raksturīgas 
tehnoloģiski mazāk attīstītiem rūpnieciskajiem reģioniem, kas ir ļoti atkarīgi no cietā 
fosilā kurināmā un ko visvairāk skar enerģētikas pārkārtošana; uzsver, ka ir jāizsver 
darbvietu zuduma risks, ko rada rūpniecības pārveide, un jānodrošina, ka darba 
ņēmējiem ir pienācīgs kvalifikāciju līmenis un digitālās kompetences;

39. norāda, ka no uzņēmuma maksātnespējas bieži vien izriet citu uzņēmumu 
maksātnespēja, tāpēc atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu par Maksātspējas atbalsta 
instrumentu; aicina Komisiju un dalībvalstis apsvērt vēl citus piemērotus pasākumus un 
likumdošanas iniciatīvas, ar ko nepieļaut, ka uzņēmumi ne savas vainas dēļ kļūst 
maksātnespējīgi.
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