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ОБЩИ ПРИНЦИПИ НА
ПРОМИШЛЕНАТА ПОЛИТИКА НА ЕС

Целта на промишлената политика на ЕС е да се повиши
конкурентоспособността на европейската промишленост, за да може тя да
продължи да изпълнява ролята си на движеща сила на устойчивия растеж
и заетостта в Европа. Цифровият преход и преходът към неутрална по
отношение на въглеродните емисии икономика доведоха до приемането
на различни стратегии, за да се осигурят по-добри рамкови условия за
промишлеността на ЕС. Въздействието на пандемията от COVID-19 и
на войната в Украйна предизвика нов размисъл относно икономическото
възстановяване, реконструкцията и изграждането на устойчивост на МСП.

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Член 173 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС).

ЦЕЛИ

По своето естество промишлената политика е хоризонтална и цели
осигуряването на рамкови условия, благоприятни за конкурентоспособността на
промишлеността. Тя също така е добре интегрирана в редица други политики
на ЕС, например политиките в областта на търговията, вътрешния пазар,
научните изследвания и иновациите, заетостта, опазването на околната среда,
отбраната и общественото здраве. Конкретните цели на промишлената политика
на ЕС са следните: 1) „ускоряване на приспособяването на промишлеността
към структурните промени“; 2) „поощряване на благоприятна среда за
инициативността и за развитието на предприятията в целия Съюз, и в частност
на малките и средните предприятия“; 3) „поощряване на среда, благоприятна
за сътрудничество между предприятията“ и 4) „подпомагане на по-доброто
използване на промишления потенциал на политиката на иновации, научни
изследвания и технологично развитие“ (член 173 от ДФЕС).

ПОСТИЖЕНИЯ

А. Въведение
С инструментите на промишлената политика на ЕС, които са и инструменти
на политиката в областта на предприемачеството, се цели да се създадат
общи условия, при които предприемачите и стопанските субекти да могат да
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поемат инициативи и да развиват своите идеи и възможности. Независимо
от това промишлената политика следва да отчита специфичните нужди
и характеристики на отделните отрасли. Годишните европейски доклади относно
конкурентоспособността анализират силните и слабите страни на европейската
икономика като цяло и в частност на европейската промишленост, и могат да
служат като основа за инициативи на междусекторни и секторни политики.
Б. Към интегрирана промишлена политика
Докато през 80-те и 90-те години на миналия век институциите на ЕС бяха
съсредоточени главно върху създаването на единен пазар, създаването на
икономическия и паричен съюз и разширяването на ЕС насочиха вниманието
към промишлената политика. През октомври 2005 г. съобщението на Комисията
„Изпълнение на Лисабонската програма на Общността: политическа рамка
за укрепване на производството в ЕС – към по-интегриран подход за
промишлената политика“ (COM(2005)0474) определи първия интегриран подход
на ЕС за промишлената политика въз основа на конкретна работна програма от
междуотраслови и отраслови инициативи.
Съобщението на Комисията от 2008 г., озаглавено „План за действие за
устойчиво потребление и производство и за устойчива промишлена политика“
(COM(2008)0397), си поставя за цел да предостави интегриран пакет от мерки за
насърчаване на по-устойчиво потребление и производство, като същевременно
се повиши конкурентоспособността на европейската икономика.
В отговор на предизвикателствата, свързани с гарантирането на устойчиво
снабдяване с неенергийни суровини за икономиката на ЕС, Комисията поде
„Инициатива за суровините“ (COM(2008)0699), чиято цел беше да се осигури
равен достъп до ресурси в трети страни, да се създадат по-добри рамкови
условия за добив на суровини в рамките на ЕС и да се намали потреблението
на първични суровини чрез повишаване на ефективността на ресурсите и
насърчаване на рециклирането.
В съобщението си „С поглед към бъдещето ни: разработване на обща стратегия
за главните базови технологии в ЕС“ (COM(2009)0512) Комисията отбелязва, че в
настоящата си политическа рамка ЕС ще насърчи развитието на главните базови
технологии, като предлага да се създаде и експертна група на високо равнище,
която да поеме отговорност за изготвяне на обща дългосрочна стратегия.
В. От стратегията „Европа 2020“ към Новата промишлена стратегия
През 2010 г. Лисабонската стратегия беше заменена със стратегията
„Европа 2020“ („Европа 2020 — Стратегия за интелигентен, устойчив
и приобщаващ растеж“ (COM(2010)2020)). Новата стратегия предлага
седем водещи инициативи, четири от които имат конкретно отношение
към повишаването на конкурентоспособността на промишлеността в ЕС:
„Водеща инициатива на стратегията „Европа 2020“ Съюз за иновации“
(COM(2010)0546), „Програма в областта на цифровите технологии за
Европа“ (COM(2010)0245), „Интегрирана индустриална политика за ерата
на глобализацията“ (COM(2010)0614) и „Нови умения за нови работни
места“ (COM(2008)0868). Съобщението на Комисията „Промишлена политика:
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засилване на конкурентоспособността“ (COM(2011)0642) от 2011 г. призовава
за провеждане на съществени структурни реформи, както и на последователни
и координирани политики в държавите членки за укрепване на икономическата
и промишлената конкурентоспособност и засилване на устойчивия растеж
в дългосрочен план.
През 2012 г. Комисията публикува съобщение, озаглавено „По-силна европейска
промишленост за растеж и възстановяване на икономиката“ (COM(2012)0582),
с което се цели стимулиране на инвестициите в иновации, като ударението се
поставя върху шест приоритетни области с голям потенциал (усъвършенствани
производствени технологии за екологично чисто производство; главни базови
технологии; продукти на биологична основа; устойчива индустриална политика,
строителство и суровини; екологично чисти превозни и плавателни средства и
интелигентни електроенергийни мрежи).
През 2014 г. Комисията представи съобщението „За възраждане на европейската
промишленост“ (COM(2014)0014). Съобщението беше съсредоточено върху
осъществяването на обрат в спада в промишлеността, както и върху постигането
на целта за повишаване до 2020 г. на приноса на промишлеността за БВП до
20%. Тази политика беше допълнена през 2016 г. със съобщение, озаглавено
„Цифровизиране на европейската промишленост — Оползотворяване в пълна
степен на предимствата на цифровия единен пазар“ (COM(2016)0180),
което беше съсредоточено върху цифровизацията и свързаните с нея
предизвикателства като финансирането, стандартизацията в областта на ИКТ,
големите информационни масиви и уменията. Освен това с инициативата
за подкрепа на стартиращи и разрастващи се предприятия (COM(2016)0733),
стартирана през 2016 г., се целеше на многобройните европейски иновативни
предприемачи да се предоставят всички възможности за превръщане на
дружествата в световни лидери.
Отрасли като ИКТ, стоманодобивната, циментовата, текстилната и химическата
промишленост бяха включени в широкообхватната пътна карта, въведена
през 2019 г. със съобщението на Комисията „Европейският зелен
пакт“ (COM(2019)0640) и включваща основни мерки за мобилизиране на
промишлеността за чиста и кръгова икономика. В съобщението си, публикувано
през януари 2020 г., относно учредителната годишна работна програма
(COM(2020)0037), Комисията подчерта, че позицията на ЕС като цифров лидер
ще бъде подкрепена от европейска стратегия за данните и Бяла книга за
изкуствения интелект. През март 2020 г. Комисията представи съобщението
„Нова промишлена стратегия за Европа“ (COM(2020)0102 final), за да помогне
на европейската промишленост да поеме водеща роля в двойния преход към
неутралност по отношение на климата и към цифрово лидерство и да укрепи
конкурентоспособността и стратегическата автономност на Европа.
Началото на тази стратегия обаче съвпадна с началото на пандемията
от COVID-19 и беше поставено преди създаването на инструмента за
възстановяване Next Generation EU. Поради това авторите на стратегията не
бяха в състояние да вземат предвид въздействието на пандемията върху
промишлеността на ЕС. В отговор на последиците от пандемията от COVID-19
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върху промишлените вериги на доставки и върху конкурентоспособността на ЕС
Парламентът прие своята резолюция от 17 април 2020 г. относно координираните
действия на ЕС за борба с пандемията от COVID-19 и последиците от нея[1].
На 25 ноември 2020 г. членовете на ЕП призоваха Европейската комисия да
представи преразгледана промишлена стратегия.
Поради това през май 2021 г. Комисията актуализира Европейската промишлена
стратегия (COM(2021)0350), като постави ударението върху устойчивостта на
единния пазар на ЕС, зависимостите на ЕС в ключови стратегически области
и подкрепата за малките и средните предприятия (МСП) и стартиращите
предприятия, както и върху ускоряването на екологичния и цифровия преход.
През септември 2020 г. Комисията вече беше приела план за действие относно
суровините от критично значение, който включваше прогнозно проучване относно
суровините от критично значение за стратегическите технологии и сектори до
2030 г. и 2050 г.
През февруари 2021 г. Комисията представи План за действие относно
синергии между гражданската, отбранителната и космическата промишленост
(COM(2021)0070) с цел по-нататъшно укрепване на технологичното предимство
на Европа и оказване на подкрепа на нейната промишлена база. Тя има за цел да
засили европейските иновации чрез проучване на революционния потенциал на
технологиите в допирните точки на отбранителната, космическата и гражданската
употреба, като например облачните и процесорните технологии, кибернетиката,
квантовите технологии и изкуствения интелект.
Г. Програми на ЕС за подпомагане
Понастоящем редица политики, програми и инициативи, които обхващат
широк спектър от области, допринасят за промишлената политика на
ЕС. Примери за инициативи с бюджетен пакет включват: политиката на
сближаване, „Хоризонт Европа“, Механизма за свързване на Европа и програмата
на ЕС за конкурентоспособност на предприятията и малките и средните
предприятия (COSME). Освен това Планът за инвестиции за Европа и
Европейският фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ) имаха за цел да
мобилизират до 2020 г. най-малко 500 милиарда евро под формата на частни и
публични инвестиции. Два повтарящи се приоритета в рамките на тези програми
и инициативи са МСП и иновациите.

РОЛЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

С промените на Договора за ЕО, въведени с Договора от Маастрихт, за пръв
път беше включен въпросът за промишлената политика – постижение, което
може да бъде отдадено на инициативите на Парламента, които спомогнаха за
стимулиране на реорганизацията на стоманодобивния отрасъл и съдържаха
призиви за по-динамична промишлена политика. Оттогава Парламентът прие
множество резолюции, които допълнително укрепват промишлената политика на
ЕС. Някои от най-новите са изброени по-долу:

[1]ОВ C 316, 6.8.2021 г., стр. 2.
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— резолюцията от 9 март 2011 г. относно промишлената политика в ерата на
глобализацията[2], в която се подчертава значението на разработването на
всеобхватна визия за европейската промишленост през 2020 г., като се счита,
че от основно значение за привличането на инвестиции е дългосрочната
регулаторна предвидимост и стабилност. В тази резолюция Парламентът
преди всичко насърчава Комисията да обърне по-голямо внимание
на обновяването на промишлеността, на нейната конкурентоспособност
и устойчивост и да разработи амбициозна, екологично ефективна и
съобразена с околната среда промишлена стратегия на ЕС;

— резолюцията от 26 октомври 2011 г. относно Програмата за нови умения и
работни места[3], в която се подчертава значението на развитието на по-тясно
сътрудничество между изследователските институти и промишлеността,
както и на насърчаването и подкрепата на промишлените дружества за
инвестиране в изследователска и развойна дейност;

— резолюцията от 19 януари 2012 г. относно космическата стратегия на
Европейския съюз в услуга на гражданите[4], в която се изтъква значението
на стратегия за изследователската дейност и иновациите в областта
на космическата политика, която гарантира технологичния напредък,
промишленото развитие и конкурентоспособността на Съюза и създава
работни места в ЕС;

— резолюцията от 15 януари 2014 г. относно повторна индустриализация на
Европа за насърчаване на конкурентоспособността и устойчивостта[5], в
която се извършва оценка на състоянието на европейската промишленост
и се предлагат различни мерки за справяне със съществуващите
предизвикателства. В нея се подкрепя стратегия за възраждане на
промишлеността за устойчива Европа, която да насърчава иновациите,
водещи към нова индустриална революция;

— резолюцията от 4 февруари 2014 г. относно плана за действие за
конкурентоспособна и устойчива стоманодобивна промишленост в Европа[6],
в която се подчертава значението на стоманодобивната промишленост в
промишлените вериги за създаване на стойност като автомобилостроенето,
строителството, механо- и електротехниката;

— резолюцията от 9 юни 2016 г. относно конкурентоспособността на
европейския сектор за оборудване за железопътния транспорт[7];

— резолюцията от 12 септември 2017 г. относно космическа стратегия за
Европа[8];

[2]ОВ C 199 E, 7.7.2012 г., стр. 131.
[3]ОВ C 131 E, 8.5.2013 г., стр. 87.
[4]ОВ C 227 E, 6.8.2013 г., стр. 16.
[5]ОВ C 482, 23.12.2016 г., стр. 89.
[6]ОВ C 93, 24.3.2017 г., стр. 59.
[7]ОВ C 86, 6.3.2018 г., стр. 140.
[8]ОВ C 337, 20.9.2018 г., стр. 11.
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— резолюцията от 12 февруари 2019 г. относно всеобхватната европейска
промишлена политика в областта на изкуствения интелект и роботиката[9];

— резолюцията от 17 април 2020 г. относно координирани действия на ЕС за
борба с пандемията от COVID-19 и последиците от нея[10];

— решението от 18 юни 2020 г. относно създаването, правомощията, числения
състав и продължителността на мандата на специалната комисия по
въпросите на изкуствения интелект в цифровата ера[11];

— резолюцията от 25 ноември 2020 г. относно нова промишлена стратегия за
Европа[12];

— резолюцията от 15 септември 2022 г. относно изпълнението на
актуализираната нова промишлена стратегия за Европа: привеждане на
разходите в съответствие с политиката[13].

Kristi Polluveer
09/2022

[9]ОВ C 449, 23.12.2020 г., стр. 37.
[10]ОВ C 316, 6.8.2021 г., стр. 2.
[11]ОВ C 362, 8.9.2021 г., стр. 189.
[12]ОВ C 425, 20.10.2021 г., стр. 43.
[13]Приети текстове, P9_TA(2022)0329.
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