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WSKAZÓWKI

Komisja Prawna zwraca się do Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, jako do 
komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 
następujących wskazówek:

1. stwierdza, że kryzys związany z COVID-19 poważnie dotknął światową produkcję i 
skłonił Unię Europejską do zastanowienia się nad jej przyszłą strategią przemysłową;

2. zauważa, że kryzys ten ukazał potrzebę zmiany tej strategii, polegającej na położeniu 
większego nacisku na ochronę strategicznych interesów Unii przy dalszym udziale w 
międzynarodowej wymianie handlowej;

3. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że w dniu 15 maja 2020 r. Rada ds. Konkurencyjności 
napomknęła o czternastu ekosystemach przemysłowych, którym będzie należało 
zapewnić strategiczną niezależność;

4. uważa, że taki cel oznacza przeniesienie działalności przemysłowej odpowiadającej tym 
ekosystemom do Unii w celu uniknięcia nadmiernej zależności od państw trzecich;

5. podkreśla potrzebę prowadzenia polityki handlowej umożliwiającej dywersyfikację 
źródeł zaopatrzenia Unii oraz sprzyjającej sprawności europejskich przedsiębiorstw i 
ich zdolności do szybkiego przekierowania produkcji na produkty pierwszej potrzeby, 
jeśli zajdzie taka konieczność;

6. przypomina, że ostrożność podpowiada, by zachęcić państwa członkowskie do 
zgromadzenia wystarczających zapasów niektórych rodzajów najpilniej potrzebnego 
wyposażenia w nadzwyczajnej sytuacji, takiego jak maski ochronne FFP2 i maski 
chirurgiczne;

7. uważa, że produkty importowane powinny w każdym przypadku spełniać unijne normy 
techniczne, środowiskowe i zdrowotne oraz nie mogą naruszać unijnego prawa 
własności intelektualnej;

8. podkreśla, że priorytet środowiskowy określony w zaproponowanym przez Komisję 
Europejskim Zielonym Ładzie powinien zachęcić Unię do wspierania 
wewnątrzunijnego rozwoju ekotechnologii oraz do wprowadzenia podatku od emisji 
dwutlenku węgla na jej granicach zewnętrznych;

9. wzywa Komisję, by prowadząc ambitną politykę wspierania innowacji w dziedzinie 
technologii przyszłości, w szczególności wykorzystujących sztuczną inteligencję, 
przyczyniła się do powstrzymania kryzysu, jaki pociągnie za sobą pandemia COVID-
19.


