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ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Комисията по промишленост, изследвания и енергетика приканва водещата комисия по 

регионално развитие да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, 

следните предложения: 

1. подчертава, че икономическата криза затрудни икономическото, социалното и 

териториалното сближаване в ЕС, като доведе до нови различия между отделните 

държави членки и регионите; припомня, че от началото на кризата в производството 

в ЕС са загубени над 3,8 милиона работни места1; изтъква необходимостта от 

укрепване на политиката на сближаване на ЕС чрез ясно формулирани приоритети, 

като подчертава необходимостта от намаляване на регионалните различия и от 

постигане на общите за ЕС цели за икономически растеж и работни места; 

2. изтъква факта, че са необходими съществени усилия, за да се насочи ЕС отново по 

пътя към постигането на целта за 20 % реиндустриализация до 2020 г.; призовава за 

укрепване и обновяване на промишлената структура в Съюза с цел повишаване на 

конкурентоспособността, на растежа и на броя на работните места; изтъква, че, за да 

се постигне това, трябва да се инвестира в цифровата, енергийната и транспортната 

инфраструктура, както и — в дългосрочен план, но не по-малко спешно — в 

образованието, научноизследователската дейност и повишаването на уменията на 

работниците; 

3. признава, че инвестициите по линия на политиката на сближаване са спомогнали за 

смекчаването на отрицателното въздействие на икономическата и финансова криза 

и са се превърнали в съществена част от инвестиционния бюджет в определени 

европейски държави; признава усилията на Комисията в посока пренасочване на 

инвестициите по линия на политиката на сближаване към областите, засегнати най-

тежко от кризата; 

4. подчертава, че Договорът за Европейския съюз включва целта за насърчаване на 

икономическото, социалното и териториалното сближаване и на солидарността 

между държавите членки (член 3 от ДЕС). 

5. подчертава, че целите, очертани в стратегията „Европа 2020“, следва изцяло да 

бъдат взети предвид в политиката на сближаване; подчертава, че инвестициите по 

линия на политиката на сближаване следва да са насочени към растеж, към 

увеличаване на иновациите, към МСП, към цифровата икономика и към 

биоикономика с ниски въглеродни емисии; изтъква факта, че именно инвестициите 

в тези сектори имат потенциал не само да подсигурят съществуващите работни 

места, но и да предизвикат растеж и създаване на допълнителни работни места; 

6. подчертава ключовата роля, която секторът на промишлеността, и по-специално 

производството, играе в европейската икономика, с дял от 80% от износа и 80% от 

разходите за научноизследователска и развойна дейност; отбелязва, че между 2007 

                                                 
1 Табло с резултати за промишлеността през 2013 г., Работен документ на службите на Комисията, 

(SWD(2013)0346, 20 септември 2013 г.), стр. 6. 
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г. и 2012 г. само чрез регионалната политика на ЕС са били създадени около 594 000 

нови работни места1; 

7. препоръчва политиката на сближаване да бъде осъвременена; препоръчва централна 

роля в политиката на сближаване да се възложи на обновяването на 

промишлеността и на структурите и на подкрепата за иновациите, за да се повиши 

заетостта в целия Съюз; 

8. подчертава значимостта на опростяването на управлението и на процедурите на 

програмите на политиката на сближаване; подчертава, че административната 

тежест, породена от различните процедури за управление и контрол, трябва да бъде 

в рамките на разумното в сравнение с размера на финансирането, получено от 

програмите по политиката на сближаване; 

9. подчертава, че МСП осъществяват 99 % от корпоративната дейност на ЕС и 

осигуряват 80 % от работните места в Съюза; 

10. счита, че са необходими допълнителни усилия за укрепване на индустриалния 

сектор в няколко държави членки, улесняване на достъпа до инвестиции и кредити 

за производителите и справяне с безработицата; подчертава необходимостта от 

подход, основан на специфичните силни страни на регионите, с цел постигане на 

икономически растеж; 

11. счита, че всички нови проекти и инвестиции в рамките на политиката на 

сближаване са насочени към максимални резултати и въздействие, и зачита новата 

рамка за резултатите, целяща подпомагането на интелигентния, устойчив и 

приобщаващ растеж; подчертава също така, че проектите и инвестициите, 

насърчавани със средства на ЕС, следва да целят създаването на нови работни 

места; подчертава, следователно, че държавите членки следва да се стремят към 

създаването на качествени и устойчиви работни места, като същевременно прилагат 

своите оперативни програми за текущия период на финансиране, за да предприемат 

мерки срещу високите нива на младежка безработица и да позволят на регионите да 

развият стабилни и устойчиви икономики; припомня, че инвестициите и проектите 

следва да вземат предвид опазването на околната среда, по-специално с цел да се 

насърчават възобновяемите източници на енергия, както и мерките за енергийна 

ефективност; припомня, че се очаква глобалният пазар за екологични продукти и 

услуги почти да се удвои до 2020 г., като достигне около 2 трилиона евро годишно; 

12. приветства предложението за съюз на капиталовите пазари и счита, че това е важен 

инструмент за допълване на Плана за инвестиции за Европа и за подобряване на 

достъпа на малките и средните предприятия до кредитиране чрез създаване и 

разработване на алтернативни на банковите заеми източници на финансиране, 

включително чрез подобряване на първоначалното публично предлагане; 

13. призовава за бързото въвеждане и използване на съюза на капиталовите пазари, с 

                                                 
1 „Засилване на конкурентоспособността на европейските региони и градове, насърчаване на растежа и 

създаване на работни места“ (Making Europe’s regions and cities more competitive, fostering growth and 

creating jobs). http://europa.eu/pol/pdf/flipbook/en/regional_policy_en.pdf - стр 6 

http://europa.eu/pol/pdf/flipbook/en/regional_policy_en.pdf
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цел да се подкрепи ръководената от промишлеността работа в областта на 

развитието на европейските пазари за частни емисии и да се подкрепи усвояването 

на дългосрочни инвестиционни фондове; счита, че един успешен съюз на 

капиталовите пазари ще намали фрагментацията на финансовите пазари в ЕС, като 

по този начин ще спомогне за намаляване на разходите за финансиране; 

14. подчертава, че инвестициите следва да са съсредоточени в области, които са в 

състояние да създадат мултиплициращ ефект по отношение на работните места и 

растежа, като например иновациите и образованието; 

15. подчертава важността на регионалното финансиране за малките и средните 

предприятия, които работят като двигател на регионално равнище за създаване на 

работни места, за интелигентен растеж и за прехода към дигитални икономики и 

икономики с ниски въглеродни емисии; 

16. подчертава важността на финансирането по линия на политиката на сближаване за 

прехода към икономика с ниски въглеродни емисии и за постигането на целите за 

2020 г. и за 2030 г. за намаляване на емисиите на CO2, за енергийна ефективност и 

за възобновяеми енергийни източници; 

17. отбелязва, че докладите за финансираните от ЕС проекти обикновено са 

съсредоточени върху разходите сами по себе си и върху съответствието с 

административните разпоредби, а не върху постигането на осезаеми резултати, 

което води до недостатъчна информираност за ефективността на субсидиите на ЕС; 

в тази връзка подчертава значението на систематичното събиране на информация 

относно въздействието на средствата от ЕС, за да може да се определят най-

ефективните мерки за насърчаване на икономическото развитие на регионите на ЕС; 

18. призовава за по-добра координация на публичните инвестиции от страна на 

държавите членки и на местните и регионалните органи и призовава също така за 

по-стабилна икономическа и регулаторна среда в ЕС с цел той да стане по-

привлекателен за частните инвестиции, тъй като без това ще бъде невъзможно да се 

постигне целта за увеличаване на дела на промишлеността в БВП до 20 % до 

2020 г.; подчертава значението на съсредоточаването на инвестициите на ЕС върху 

иновативните сектори и тематични приоритети, като например научни изследвания 

и иновации, подкрепа за МСП и за икономиката с ниски въглеродни емисии, с цел 

да се постигне максимално въздействие на инвестициите върху устойчивия 

икономически растеж и създаването на работни места; решително подкрепя подхода 

към научноизследователската и развойната дейност, който има за цел намаляване на 

различията в областта на иновациите в рамките на Съюза, като дава възможност на 

по-слабо развитите региони да приемат, подобрят и адаптират новаторските 

решения, разработени във водещите региони; призовава също така за допълнително 

разясняване и бързо изпълнение на концепцията за интелигентна специализация, 

която има потенциала да засили конкурентоспособността на регионите на ЕС; 

19. призовава за приобщаваща промишлена стратегия, която взема предвид районите, 

засегнати от процеси на обезлюдяване и застаряване на населението; счита, че 

нейните крайни цели следва да бъдат борбата с безработицата, осигуряването на 

конкуренция, устойчиво развитие и растеж и създаването на повече работни места; 
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20. подчертава, че за да се създадат условия за провеждането на иновативни и 

продуктивни научноизследователски дейности, е необходимо допълнително да се 

увеличи финансирането за научноизследователска и развойна дейност; поради това 

призовава за повишаване на степента на съответствие на съществуващите мерки за 

финансиране, например финансиране от европейските структурни и инвестиционни 

фондове и по „Хоризонт 2020“, както е посочено в Регламент (ЕС) № 1303/2013 на 

Европейския парламент и на Съвета; 

21. призовава държавите членки да ускорят програмата „Гаранция за младежта“, тъй 

като кризата попречи на непропорционално висок брой млади хора, които са в 

началото на своята кариера, да намерят работа, а младежката безработица достигна 

тревожни равнища в половината от регионите; 

22. призовава, с цел подобряване на положението със заетостта, да се отчитат по 

подходящ начин потребностите на МСП, когато се изготвят закони и разпоредби, и 

да се улесни достъпът до кредити за предприятията, независимо от техния размер, 

които създават работни места; 

23. призовава за доизграждането на цифровия единен пазар с цел да се подобри 

положението по отношение на иновациите, на обмена на знания и идеи и на 

конкурентоспособността и иновативността на европейските предприятия. 
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