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JAVASLATOK

A Jogi Bizottság felkéri az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottságot mint illetékes 
bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele az alábbi módosításokat:

1. megállapítja, hogy a Covid19-válság súlyosan érintette a világban a termelést, az 
Európai Uniót pedig jövőbeli iparstratégiájának átgondolására késztette;

2. megállapítja, hogy az említett válság rámutatott, hogy ezen a stratégián változtatni kell, 
középpontba állítva az Unió érdekeinek védelmét, de nem lemondva a nemzetközi 
gazdasági kapcsolatokról;

3. üdvözli, hogy a 2020. május 15-i Versenyképességi Tanács tizennégy ipari 
ökoszisztéma esetében felvetette a stratégiai függetlenség biztosításának kérdését;

4. úgy vélekedik, hogy ez a célkitűzés szükségessé teszi az ezen ökoszisztémák részét 
képező iparágak Unióba történő visszatelepítését a harmadik országoktól való bármiféle 
túlzott függés elkerülése érdekében;

5. hangsúlyozza, hogy olyan kereskedelempolitika kialakítására van szükség, amely képes 
az Unió ellátási forrásainak diverzifikálására, valamint abba az irányba kell ösztönözni 
az európai vállalatokat, hogy szükség esetén képesek legyenek termelésüket gyorsan 
átállítani a nélkülözhetetlenné vált termékek gyártására;

6. emlékeztet rá, hogy a tagállamoknak elővigyázatosságból törekedniük kellene bizonyos 
elsődlegesen szükséges felszerelésekből – például FFP2 típusú arcmaszkokból és 
sebészeti maszkokból – elegendő mennyiség raktározására;

7. véleménye szerint az importból származó termékeknek minden esetben meg kell 
felelniük az európai uniós műszaki, környezetvédelmi és egészségügyi szabványoknak, 
továbbá az Unió szellemitulajdon-jogának;

8. hangsúlyozza, hogy a Bizottság által az európai zöld megállapodásában meghatározott 
környezeti elsőbbségből következően az Uniónak ösztönöznie kellene a zöld 
technológiák hazai fejlesztését, a külső határokon pedig szén-dioxid-vámot kellene 
bevezetnie;

9. felhívja a Bizottságot, hogy a Covid19-világjárványt követő válság leküzdéséhez 
ambiciózus innovációösztönző politikával járuljon hozzá a jövő technológiái – 
nevezetesen a mesterséges intelligencia felhasználása – terén.


