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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по заетост и социални въпроси приканва водещата комисия по 
промишленост, изследвания и енергетика да включи в предложението за резолюция, 
което ще приеме, следните предложения:

1. счита, че държавите членки, които са демонстрирали най-голяма устойчивост 
спрямо икономическата криза, са отдали приоритет на стабилния социален диалог и 
на активна политика за заетостта, имаща за цел създаването и запазването на 
максимален брой работни места, както и на инвестиции за бъдещето за тази цел 
като например социални инвестиции и инвестиции в секторите на 
екологосъобразния преход; счита, че тези приоритети следва да бъдат разгледани и 
да послужат като насока при повторното индустриализиране на Европа на една 
силна, конкурентоспособна, приобщаваща, устойчива и диверсифицирана основа; 
подчертава във връзка с това значението на развитието на социалната и солидарната 
икономика (по-специално промишлените кооперативи) и на кръговата икономика, 
на рециклирането и преработването; в това отношение счита за необходимо 
определянето на измерими цели и точни графици;

2.  счита, че инвестициите следва да бъдат диверсифицирани както в областта на 
научните изследвания, така и в областта на новите технологии; добавя, че следва 
също така да се съживи нашето индустриално наследство като например 
стоманената, автомобилната, текстилната и въздухоплавателната промишленост, с 
цел подобряване на нашите средства за производство, за да си осигурим 
възможност за завладяване на нови пазари и за запазване на нашата 
конкурентоспособност в международен план;

3. подчертава, че промишлените сектори създават възможност за устойчивост срещу 
кризите, включително чрез икономиката на услугите, която те генерират около 
своето производство;

4. посочва, че предложенията на Комисията следва да бъдат придружени от конкретен 
инвестиционен план в размер на 30 милиарда евро годишно, насочен към 
насърчаване на социално-екологичното възстановяване и опазване на 
промишлените вериги за създаване на стойност и техните услуги, укрепвайки по 
този начин индустриалното бъдеще;

5.  препоръчва да се инвестира в човешкия капитал, както и да се подобрят условията 
за прилагане на правото на образование, на професионално обучение, особено на 
свързано с работата обучение, на квалификации и обучение през целия живот, да се 
установи индивидуално право на завършване на образование, като същевременно се 
позволи взаимосвързаност между различните системи на обучение, за да се 
предвиди и отговори на търсенето на работна сила, например от страна на една 
индустрия, ориентирана към новите технологии, зелената икономика, която е 
енергийно ефективна,  като същевременно се поддържат усилията в областта на 
научноизследователската и развойната дейност и се насърчават иновациите; 
подчертава значението на прилагането на съвместни структури с цел МСП и 
микропредприятията да могат да предлагат тези видове обучение; призовава за по-
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тясно сътрудничество между предприятията, университетите и висшите учебни 
заведения; подчертава, че тези усилия трябва да се прилагат за всички вериги на 
производство, включително за промишлените сектори с по-ниска добавена 
стойност, които обаче са от съществено значение за запазването на промишлените 
сектори с висока добавена стойност;

6. препоръчва на Съюза и на държавите членки в също толкова значителна степен да 
инвестират в научноизследователска и развойна дейност, по-специално за 
улесняване на прехода към енергийно по-ефективна промишленост, съвместима със 
стремежите на Съюза в областта на околната среда, като тези стремежи трябва да 
бъдат обмислени в хармония с неговите амбиции в областта на промишлеността;

7.  приканва да се наемат повече служители за научни изследвания, развойна дейност 
и иновации и да се инвестира по начин, който да допринася за постигане на 
възможно най-високото равнище на обучението за персонала и на условията и 
инструментите за работа и научни изследвания;

8.  приканва на работното място да се насърчава създаването на положителна 
атмосфера и на система за признаване на постиженията, за да се спомогне за 
извличането на максимална полза от опита и креативността, с които разполагат 
всички служители, с цел да се рационализират методите на работа и 
производствените процеси и да се повиши ефективността на оборудването;

9.  подчертава значението на секторния социален диалог с цел преориентиране на 
европейските промишлени сектори, като се насърчава развитието на 
корпоративната социална отговорност, както и на социалния знак, основан на общи 
критерии, който има за цел да приобщи служителите към бъдещето на 
предприятието, в което работят, и да позволи развитието на балансирана гъвкава 
сигурност, която подпомага създаването на достойни, устойчиви и качествени 
работни места; подчертава необходимостта от насърчаване и подобряване на 
информирането, консултирането и съвместното управление на работниците и на 
техните представители, по-специално по време на преструктурирането на 
предприятия; посочва по-специално резолюцията на Европейския парламент от 
15 януари 2013 г., съдържаща препоръки към Комисията относно информиране и 
консултиране на работниците, прогнозиране и управление на преструктурирането 
(2012/2061(INI));

10.  подчертава, че създаването на собствени ресурси в бюджета на ЕС би могло да 
окаже благоприятно въздействие върху повторната индустриализация на Европа;

11. припомня спешната  необходимост да се предприемат мерки, насърчаващи 
създаването и подкрепата на иновативните промишлени сектори, чрез улесняване на 
достъпа на малките и средните предприятия до финансиране, намаляване на 
фискалната и административната тежест, с която те са натоварени, развитие на 
сътрудничеството между предприятията, учебните заведения и изследователските 
лаборатории и използване на предоставените от цифровия единен пазар 
възможности;

12. подчертава, че особено МСП и клоновете на традиционното производство, 
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включително енергийно интензивните промишлени сектори, следва да бъдат 
подкрепяни при разработването на устойчиви икономически модели и 
инициирането на иновации, които подобряват енергийната ефективност;

13. препоръчва по-добро използване на Програмата за предприемачество и иновации 
(ППИ) и на Програмата за конкурентоспособност на предприятията и за малките и 
средните предприятия (COSME); 

14. счита, че създаването на единен европейски патент би позволило на водещите 
европейски промишлени сектори да бъдат по-конкурентоспособни в световен 
мащаб и да завладеят нови пазари, чрез което да създадат нови работни места;

15. предлага да се осигури по-голяма съгласуваност между търговската ни политика, 
политиката ни на конкуренция и индустриалната ни политика с цел да се 
подпомогнат МСП да функционират извън държавата си на произход и да се 
насърчи достъпът им до пазарите;

16. припомня значението и обхвата на изискването за зачитане на социалните стандарти 
в рамките на процедурите за възлагане на обществени поръчки с широкомащабен 
характер;

17. предлага да се мобилизират всички налични финансови и правни инструменти за 
насърчаване на релокализацията на икономиката и призовава за създаването на 
информационни центрове, с цел да се повиши осведомеността на предприемачите 
по отношение на предимствата при запазване или преместване на стопанската им 
дейност в Европа, като по-късите вериги на доставки могат да доведат до местно 
снабдяване с продукти и по-голяма ефективност на производствения сектор, като 
същевременно повишават възможностите за заетост на местно равнище; предлага да 
се насърчи използването на Европейския портал за професионална мобилност 
(EURES), за да се използват уменията и познанията на младите европейци, търсещи 
работа, и призовава държавите членки да подобрят прилагането на Директивата за 
услугите, както и да премахнат случаите на социален дъмпинг;

18. предлага Комисията да проучи внимателно – по сектори – добавената стойност от 
европейското промишлено производство в световните производствени вериги, с цел 
определяне на интегрирането на различните промишлени сектори в различните 
държави членки и по-ефективно установяване на обща стратегия за защита на 
европейските интереси в областта на промишлеността;

19. предлага Комисията да оцени в каква степен отказът на дадена група от 
международен мащаб да предаде даден обект, който е решила да бъде закрит, на 
друга група – потенциален купувач или на обществен орган за временно 
обществено ползване, действително е в съответствие с европейското право в 
областта на конкуренцията;

20. подчертава необходимостта Съюзът да гарантира своите промишлени интереси в 
рамките на търговските си отношения както при изготвянето на своите търговски 
споразумения или на законодателните актове относно достъпа до неговите 
обществени поръчки от дружества от трети държави, така и при твърде рядкото 
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използване на средствата за защита срещу нелоялната конкуренция от дружества от 
трети държави;

21. препоръчва на Комисията и на държавите членки да въведат необходимите 
механизми за налагането на европейска индустриална политика, която да не бъде 
отслабвана от конкуренцията между държавите членки, съществуваща в момента; за 
тази цел препоръчва сближаване, насочено към постигане на най-високите 
национални стандарти в социалната сфера, както и фискална хармонизация;

22. призовава държавите членки в случай на евентуални изменения в Договорите, да 
установят обща индустриална политика с амбиции и средства, съответстващи на 
общата селскостопанска политика – т.е. истинско транснационално съгласуване за 
обща стратегия, значителни финансови средства и инструменти за регулиране на 
пазарите, с каквито разполагат другите големи световни търговски зони, като 
например паричният инструмент или правилата за държавните помощи, съобразени 
с потребностите на нашата промишленост, оставайки същевременно в съответствие 
с международното право.
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