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NÁVRHY

Výbor pro právní záležitosti vyzývá Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku jako příslušný 
výbor, aby do návrhu usnesení, který přijme, začlenil tyto návrhy:

1. konstatuje, že koronavirová krize výrazně zasáhla světovou produkci a přiměla 
Evropskou unii k tomu, aby přezkoumala svou budoucí průmyslovou strategií;

2. konstatuje, že koronavirová krize poukázala na to, že Unie musí tuto strategii změnit 
tak, že zvýší ochranu svých strategických zájmů, aniž by upustila od mezinárodního 
obchodu;

3. vítá skutečnost, že na zasedání Rady pro konkurenceschopnost konaném dne 15. května 
2020 bylo zmíněno čtrnáct průmyslových ekosystémů, u nichž je třeba zajistit 
strategickou nezávislost; 

4. domnívá se, že za tímto účelem je třeba přesunout odvětví spadající do těchto 
ekosystémů do Unie, s cílem zabránit přílišné závislosti na třetích zemích;

5. zdůrazňuje, že je třeba uplatňovat takovou obchodní politiku, která zajistí diverzifikaci 
zdrojů dodávek Unie a podpoří pružnost evropských podniků a jejich schopnost rychle 
se v případě potřeby přeorientovat na výrobu nezbytně nutných výrobků; 

6. připomíná, že opatrnost by měla členské státy přimět k tomu, aby si vytvořily 
dostatečné zásoby některých prostředků první pomoci, jako jsou respirátory FFP2 a 
ochranné roušky;

7. domnívá se, že dovážené výrobky by měly vždy vyhovovat technickým, 
environmentálním a zdravotním normám Evropské unie a být v souladu s právem 
duševního vlastnictví Unie;

8. zdůrazňuje, že priorita v oblasti životního prostředí, kterou Komise stanovila v „Zelené 
dohodě pro Evropu“, by měla Unii přimět k tomu, aby nabádala k vlastnímu vývoji 
„zelených“ technologií a aby na svých vnějších hranicích zavedla uhlíkovou daň;

9. vyzývá Komisi, aby přispěla ke zvládání krize vzniklé v důsledku pandemie COVID-19 
zavedením ambiciózní politiky na podporu inovací v oblasti technologií budoucnosti, 
zejména těch, které využívají umělou inteligenci. 


