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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите приканва водещата комисия 
по промишленост, изследвания и енергетика да включи в предложението за резолюция, 
което ще приеме, следните предложения:

1. приветства факта, че индустриалната политика вече се намира в центъра на 
политическото внимание в ЕС; подчертава, че една солидна реална икономика със 
силна промишлена база е от съществено значение за благосъстоянието, 
конкурентоспособността и икономическия успех на Съюза, като представлява най-
добрият лек срещу рецесията;

2. заема принципно критична позиция спрямо предприетото от Комисията селективно 
установяване на шест приоритетни пазара за инвестиции и иновации; поставя по-
голямо ударение върху значението на подобряването на рамковите условия за 
научноизследователска и развойна дейност и централната роля на новосъздадените 
предприятия и МСП като двигатели на европейските иновации;

3. счита, че е от съществено значение да се увеличи значително капацитетът за 
научни изследвания и развитие в Европа с оглед да се стимулират иновациите и да 
се повиши европейската конкурентоспособност;

4. подчертава значението на развитието на устойчивия аспект на нашата икономика с 
оглед постигане на целите на стратегията ЕС 2020 и призовава да се отдели 
централно място на устойчивостта в европейската индустриална политика; 
отбелязва, че е необходимо да се насърчават производствените процеси, които 
опазват околната среда, да се увеличава трайността на потребителските стоки, да се 
насърчава рециклирането, както и допълнително да се подобри енергийната 
ефективност на произведените в рамките на вътрешния пазар стоки;

5. отбелязва, че промишленото производство драстично намалява в периферните 
области на ЕС; призовава Комисията да предприеме мерки за подпомагане на 
равномерното разпределение на промишленото производство в Европа;

6. счита, че само една новаторска, комплексна индустриална политика, която се 
основава на научните изследвания, иновациите и единния пазар и която обединява 
различни области на политиката и насоки на ефективността на ресурсите, 
включително политиката за защита на потребителите и политиката относно пазара 
на труда, може да създаде благоприятни икономически условия за дружествата в 
ЕС, за да подобрят те своята конкурентоспособност, и с нетърпение очаква да 
приветства пътната карта за реформа на вътрешния пазар за промишлени стоки;

7. счита, че запазването на съществуващия производствен капацитет в период на 
криза е основно изискване за всяка индустриална политика; счита, че това може да 
бъде постигнато единствено посредством предварителни действия и мерки за 
преструктуриране, осъществявани чрез широкото и активно участие на 
работниците и служителите;
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8. припомня ролята на инвестициите за стимулиране на иновациите и насърчаване на 
растежа и подчертава необходимостта от по-голяма подкрепа за 
предприемачеството от гледна точка на установяването на по-добри условия за 
стопанска дейност;

9. призовава Комисията да разработи предложения за европейска политика по 
отношение на клъстерите под формата на сътрудничество между свързани 
дружества, доставчици, доставчици на услуги и изследователски центрове; изтъква, 
че макар такива политики да съществуват отдавна на регионално и национално 
равнище - и макар че силните им страни досега са били насърчавани политически 
само на това равнище - те са допринесли и за конкуренцията между икономиките 
на европейско равнище; счита, че предимствата, които могат да се извлекат и на 
европейско равнище за дружествата, работниците и служителите и регионите чрез 
съвместното използване на ресурсите и експертните знания, биха представлявали 
инструмент за насърчаване на едно по-балансирано промишлено и търговско 
развитие;

10. счита ясната и стабилна нормативна уредба за основна предпоставка за 
насърчаване на растежа, както и за допълнителна и важна причина за подобряване 
на европейското законодателство в областта на надзора над пазара, за да се 
гарантира сигурност на продуктите и условия за справедлива търговия;

11. подчертава решаващото значение на подходящото законодателство за една 
успешна индустриална политика, както и на необходимостта от избягване на 
дългосрочни мерки, които изкривяват конкуренцията, по-специално чрез оказване 
на прекомерно пряко финансово влияние;

12. отбелязва, че вътрешният пазар все още има огромен, неразработен потенциал за 
повишаване на конкурентоспособността и качествения растеж в ЕС, като поради 
това настоятелно призовава Комисията и държавите членки да засилят усилията си 
за премахване на оставащите пречки, в полза на потребителите, работниците и 
служителите и дружествата от ЕС, по-специално МСП; подчертава освен това, че е 
необходимо да се създадат и укрепят инструменти за прогнозиране и финансиране 
(застраховки, гаранции за плащане и т.н.), така че да се даде възможност на МСП 
да се развиват на международно равнище;

13. изтъква, че промишлените производствени процеси все повече се основават на 
знанията и че поради това силата на промишлеността зависи в много голяма степен 
от добре обучените специалисти; поради това призовава за тясна координация 
между индустриалната политика и мерките за първоначално и по-нататъшно 
обучение;.

14. призовава Комисията да подкрепи развитието на национални инвестиционни банки 
за МСП и да предприеме действия, с които да даде възможност на съществуващите 
инвестиционни банки за МСП да разширят дейността си в други държави членки, 
съобразно условията в тези държави членки, като средство за увеличаване на 
промишленото производство;

15. призовава ЕС и държавите членки да продължат да прилагат изцяло Small Business 
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Act – съгласувана рамка, която обединява разпоредбите, насърчаващи растежа на 
МСП и която следва да играе основна роля в новата, силна индустриална политика 
на ЕС;

16. счита, че влошаването на недостига на ресурси е не само въпрос на устойчивост, но 
все повече се превръща във въпрос от ключово значение за 
конкурентоспособността на Европа и нейните дружества; подчертава значението на 
ефективността на ресурсите като същественият водещ принцип на европейската 
програма за повторна индустриализация; в тази връзка призовава

– за пълното и амбициозно изпълнение на пътната карта на Комисията за 
ефективно използване на ресурсите в Европа;

– за включване на концепцията за каскадно използване на ресурсите във всички 
съответни политики, което да гарантира пълноценното използване на 
оскъдните ни суровини;

– Комисията и държавите членки да разработят и впоследствие да използват 
широко метод за счетоводство на ресурсите, който да бъде интегриран в 
бюджета на ЕС и националните бюджети във всички техни глави (всяка 
съответстваща на една дейност), които от своя страна могат да бъдат разбити 
на членове, а те от своя страна, ако е необходимо, на точки, за да се гарантира 
ефективно интегриране в разработването на политики на съображенията, 
свързани с ефективността на ресурсите;

17. признава значението на проследимостта на продукцията, когато става въпрос да се 
предоставят на потребителите инструменти за по-информирано вземане на 
решение за покупка и да се признае на местните производствени предприятия 
натрупаното през вековете ноу-хау;

18. счита, че индустриалната политика следва да включва стратегически цели, които са 
решаващи за конкурентоспособността, като създаването на ефикасна и 
взаимосвързана транспортна инфраструктура, добре развита цифрова мрежа и 
европейска енергийна политика;

19. счита, че съществена предпоставка за всяка индустриална политика е 
стимулирането и осъществяването на значителни инвестиции в научните 
изследвания, насочени както към структурните, така и към продуктовите иновации;

20. счита, че растежът на европейската промишленост може да се осъществи 
единствено чрез инвестиционен план, придружен от решителни мерки, които 
улесняват достъпа до кредитиране;

21. подчертава, че индустриалната политика следва да се ръководи от принципа „равно 
заплащане за еднакъв труд“, за да се гарантират както равенство между половете на 
работното място, така и еднакви условия за работниците и служителите, наети при 
условията на различни договорни форми;

22. счита, че доразвиването на свободата на движение на работниците чрез 
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използването на инструменти като взаимното признаване на професионални 
квалификации и обучението през целия живот, по-специално за уязвими 
работници, има голям потенциал за смекчаване на недостига на квалифицирана 
работна ръка и за стартиране на приобщаващ растеж;

23. признава, че двойното обучение допринася в значителна степен за качественото 
промишлено производство и устойчивия растеж в Европа и призовава Комисията и 
държавите членки да продължават да насърчават тази област и да я установят в 
цяла Европа;

24. призовава държавите членки да приложат по възможно най-бързия начин 
Директивата относно борбата със забавяне на плащане, тъй като от това са 
засегнати по-специално производствените предприятия;

25. поощрява допълнителното използване на потенциала на процедурата за 
уведомяване от Директива 98/34 и предлага държавите членки да въведат 
изпитване на конкурентоспособността в оценките на въздействието, извършвани на 
етап изготвяне на проекти в националните законодателни процедури, в по-
широката рамка на „теста за единния пазар“, за който се призовава в резолюцията 
на Европейския парламент от 7 февруари 2013 г., съдържаща препоръки към 
Комисията относно управлението на единния пазар;

26. подчертава значението на комуникацията с европейските граждани относно 
ключовата роля на индустриалната политика с оглед насърчаване на 
икономическия растеж в Европа;

27. подчертава, че една силна индустриална политика трябва да бъде придружена от 
действия за осигуряване на най-благоприятни пазарни условия за нашите продукти, 
и че поради това от основно значение е да се постави акцент върху качеството на 
продукцията; подчертава също така значението на запазването, усъвършенстването 
и развитието на занаятчийските умения в Европа;

28. подчертава приноса, който дружествата от сектора на луксозните стоки и услуги 
осъществяват за растежа, осигуряването на заетост и конкурентоспособността на 
Европейския съюз, тъй като този сектор представлява 3 % от БВП на ЕС с годишен 
оборот, надвишаващ 400 милиарда евро и близо 1,5 милиона преки и непреки 
работни места в Европа, както се уточнява в работния документ на службите на 
Комисията относно конкурентоспособността на европейската промишленост в 
областта на луксозните стоки, публикуван на 26 септември 2012 г.;

29. подкрепя по-голямата координация на системите за корпоративно данъчно 
облагане в ЕС чрез установяването на хармонизирани данъчни основи.
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