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Изменение 1
Damien Abad, António Fernando Correia De Campos

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. изтъква, че промишлената политика 
на ЕС следва да се основава на 
социалната пазарна икономика и че 
следва да цели намаляване на 
разходите по транзакции за 
конкурентоспособна и устойчива 
промишленост в Европа, като 
позволява ефективното разпределяне 
на ресурси чрез пазарите; във връзка с 
това застъпва становището, че 
следва да се избягват обвързващи 
количествени цели за 
промишлеността или обществените 
поръчки;

1. изтъква, че една амбициозна
промишлена политика на ЕС следва да 
се основава на социалната пазарна 
икономика и трябва да се опира на 
силен вътрешен пазар както в 
рамките на ЕС, така и извън него; в 
тази връзка счита, че е важно да се 
използват всички възможности и 
предизвикателства на 
глобализацията чрез съчетаване на 
всички инструменти на 
промишлената политика (като 
например политиката в областта на 
научноизследователската и развойна 
дейност, регионалната политика, 
политиката на сближаване, 
политиката в областта на 
конкуренцията, търговската 
политика и "интелигентното 
регулиране");

Or. fr

Изменение 2
Damien Abad, António Fernando Correia De Campos

Проектостановище
Параграф 1 а (нов) 

Проектостановище Изменение

1а. счита, че промишлената 
политика на ЕС следва също така да 
се основава на конкретни проекти, 
които осигуряват осезаеми ползи за 
европейските предприятия и 
граждани, като например проектите 
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GMES, „Галилео“ и ITER;

Or. fr

Изменение 3
Louis Grech

Проектостановище
Параграф 1 a (нов) 

Проектостановище Изменение

1 a. изтъква необходимостта от 
това, при формулирането и 
изпълнението на промишлената 
политика в рамките на ЕС да се 
прилагат разпоредби, които 
автоматично да предвиждат 
отчитането на условията и мястото 
на изхвърляне на промишлените 
отпадъци, особено токсичните 
отпадъци, с цел да се гарантира, че 
промишлените отпадъци не се 
превръщат в екологична, 
икономическа или социална тежест 
за общностите както в рамките на 
ЕС, така и в трети страни. 

Or. en

Изменение 4
António Fernando Correia De Campos, Damien Abad

Проектостановище
Параграф 2 

Проектостановище Изменение

2. отбелязва, че реализирането на 
вътрешния пазар е изключително важно 
за конкурентоспособността на 
европейската промишленост; призовава 
Комисията да определи полето за 
хармонизация, която да повиши 

2. отбелязва, че реализирането на 
вътрешния пазар е изключително важно 
за конкурентоспособността и растежа
на европейската промишленост; 
подчертава, че европейските 
предприятия се нуждаят от 
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ефективността, и за по-добро 
управление в рамките на предстоящия 
Акт за единния пазар;

подходяща рамка за създаването и 
разработването на предложения на 
европейско равнище и в тази връзка 
приветства предложенията, 
съдържащи се в "Акта за единния 
пазар". В този контекст призовава 
Комисията да определи полето за 
хармонизация, която да повиши 
ефективността, и за по-добро 
управление в рамките на Акта за 
единния пазар, по-специално по 
отношение на ДДС, правата на 
интелектуална собственост и 
патента на ЕС, международната 
стандартизация, етикетирането и 
специфичните секторни стандарти;

Or. fr

Изменение 5
Jürgen Creutzmann

Проектостановище
Параграф 2 a (нов) 

Проектостановище Изменение

2 a. насърчава държавите-членки да 
поемат по-голяма инициатива при 
управлението на единния пазар чрез 
подобряване на сътрудничеството 
между националните органи и 
засилване на транспонирането, 
прилагането и изпълнението на 
правилата на единния пазар на 
място; изисква от държавите-членки 
да намалят транзакционните разходи 
чрез допълнителни мерки, като 
например по-ефективно електронно 
управление;

Or. en
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Изменение 6
Philippe Juvin, Damien Abad

Проектостановище
Параграф 2 а (нов) 

Проектостановище Изменение

2а. подчертава икономическото 
значение на МСП и занаятчийските 
производствени предприятия в 
структурата на европейската 
промишленост; затова подчертава, 
че е необходимо принципът "Мисли 
първо за малките", лансиран чрез 
"Small Business Act", да се постави в 
центъра на новата промишлена 
политика на ЕС, за да се гарантира, 
че особеностите на тези 
предприятия се вземат предвид при 
разработването и изпълнението на 
тази политика;

Or. fr

Изменение 7
Malcolm Harbour

Проектостановище
Параграф 2 a (нов) 

Проектостановище Изменение

2 a. изтъква необходимостта от 
това, публичните органи да 
подкрепят развитието на технологии 
с ключово значение, и подчертава 
необходимостта от ускоряване на 
развитието на стандарти като 
изключително важна за запазването 
на промишлената 
конкурентоспособност на ЕС и за 
стимулирането на нов растеж, 
особено развитието на стандарти, 
които стимулират нововъведенията 
по отношение на възникващи 
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екологични и свързани с обществото 
предизвикателства;

Or. en

Изменение 8
Jürgen Creutzmann

Проектостановище
Параграф 2 б (нов) 

Проектостановище Изменение

2б. твърди, че ефективното 
наблюдение на целия вътрешен пазар 
е от ключово значение за защитата 
на европейската промишленост от 
нелоялна конкуренция; насърчава 
Комисията да представи амбициозни 
предложения за реформа на 
съществуващата система на 
наблюдение на пазара, като се засили 
ролята на ЕС при координирането на 
наблюдението на пазарите и 
митническите органи на национално 
равнище и като се гарантира, че 
необходимите ресурси са 
предоставени на всички държави-
членки.

Or. en

Изменение 9
António Fernando Correia De Campos, Damien Abad

Проектостановище
Параграф 3 

Проектостановище Изменение

3. призовава Комисията да разшири и
продължи стратегията за по-добро 
регулиране, като отчете специфичните 
потребности на МСП; заявява, че 

3. призовава Комисията да продължи 
стратегията за по-добро регулиране, 
например чрез създаването на "едно 
гише" и насърчаване намирането на 
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изпитването на конкурентоспособността 
следва да се включи в оценките на 
въздействието на бъдещите 
законодателни предложения;

трансгранични решения за онлайн 
управление, като отчете специфичните 
потребности на МСП;  заявява, че 
изпитването на конкурентоспособността 
следва да се включи в оценките на 
въздействието на бъдещите 
законодателни предложения;

Or. fr

Изменение 10
Jürgen Creutzmann

Проектостановище
Параграф 3 

Проектостановище Изменение

3. призовава Комисията да разшири и 
продължи стратегията за по-добро 
регулиране, като отчете специфичните 
потребности на МСП; заявява, че 
изпитването на
конкурентоспособността следва да се 
включи в оценките на въздействието на 
бъдещите законодателни 
предложения;

3. призовава Комисията да разшири и 
продължи стратегията за по-добро 
регулиране, като отчете специфичните 
потребности на МСП; заявява, че 
Комисията следва да отдаде по-
голямо значение на въздействието на 
новото законодателство върху 
промишлената 
конкурентоспособност в оценките на 
въздействието, които прави, да 
направи преглед на съществуващото 
законодателство и да го отмени, ако 
счете, че е в ущърб на 
конкурентоспособността;

Or. en

Изменение 11
Jürgen Creutzmann

Проектостановище
Параграф 3 a (нов) 

Проектостановище Изменение

3 a. подчертава, че европейската 
промишлена политика трябва да 
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отчете цялата снабдителна верига, 
която до голяма степен се основава на 
МСП; призовава Комисията и 
държавите-членки да разширят и 
подобрят инициативи като мрежата 
"Enterprise Europe Network", с цел 
повишаване на осведомеността на 
МСП относно потенциалните ползи 
от трансграничното сътрудничество 
и увеличаване на броя на МСП, които 
се ползват от подкрепа за достъп до 
нови пазари, придобиване на нови 
технологии и обезпечаване с 
финансиране от ЕС или финанси.   

Or. en

Изменение 12
Jürgen Creutzmann

Проектостановище
Параграф 3 б (нов) 

Проектостановище Изменение

3б. припомня, че европейската 
система за стандартизация успешно 
допринесе за реализирането на 
вътрешния пазар и за 
конкурентоспособността на 
европейската промишленост; при все 
това призовава Комисията да 
предложи мерки за по-нататъшно 
подобряване на качеството на 
европейските стандарти и за 
ускоряване на процедурите по 
стандартизация, с цел да се 
гарантира по-бързото 
превъплъщаване на новите 
технологии в новаторски продукти, 
които могат да се продават в целия 
вътрешен пазар; отбелязва, че по-
нататъшните подобрения следва да 
запазят близостта на процесите за 
установяване на стандарти до 
пазарите и да засилят участието и 
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достъпа на МСП;

Or. en

Изменение 13
Jürgen Creutzmann

Проектостановище
Параграф 3 в (нов) 

Проектостановище Изменение

3в. отбелязва, че възлагането на 
обществени поръчки преди пускането 
на пазара може да даде решаващ 
начален тласък на новите пазари за 
новаторски и "зелени" технологии, 
като същевременно подобрява 
качеството и ефективността на 
публичните услуги; призовава 
Комисията и държавите-членки да 
подобрят предоставянето на 
информация на публичните органи 
относно съществуващи възможности 
за възлагане на обществени поръчки 
преди пускането на пазара;

Or. en

Изменение 14
António Fernando Correia De Campos, Damien Abad

Проектостановище
Параграф 4 

Проектостановище Изменение

4. призовава Комисията и държавите-
членки да насърчават ключови 
технологии чрез благоприятна за 
нововъведенията и технологично 
неутрална рамка; насърчава публичните 
органи да подкрепят приемането от 
страна на обществеността на новите 

4. счита, че иновациите стоят в 
основата на всяка промишлена 
политика; призовава Комисията и 
държавите-членки да насърчават 
ключови технологии чрез благоприятна 
за нововъведенията и технологично 
неутрална рамка; в тази връзка счита, 
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технологии, въз основата на научни 
доказателства;

че обществените поръчки могат да 
играят важна роля, като се 
акцентира повече на насърчаването 
на иновациите и стимулирането на 
устойчивите продукти, по-специално 
чрез развитие на обществените 
поръчки, предхождащи търговската 
експлоатация, по отношение на 
които Европейският съюз изостава 
от основните си конкуренти;
насърчава публичните органи да 
подкрепят приемането от страна на 
обществеността на новите технологии, 
въз основата на научни доказателства.
Счита, че е важно да се подобри 
човешкият капитал, по-специално 
като се предприемат мерки за 
предотвратяване изтичането на 
мозъци от Европа и насърчаване 
създаването на клъстери в областта 
на иновациите, за да се гарантира 
растеж и конкурентоспособност на 
промишлеността в ЕС, включително 
чрез публично-частни партньорства.

Or. fr

Изменение 15
Philippe Juvin

Проектостановище
Параграф 4 

Проектостановище Изменение

4. призовава Комисията и държавите-
членки да насърчават ключови 
технологии чрез благоприятна за 
нововъведенията и технологично 
неутрална рамка; насърчава публичните 
органи да подкрепят приемането от 
страна на обществеността на новите 
технологии, въз основата на научни 
доказателства;

4. призовава Комисията и държавите-
членки да насърчават ключови 
технологии чрез благоприятна за 
нововъведенията и технологично 
неутрална рамка, като същевременно 
гарантират зачитането на правата 
на интелектуална и индустриална 
собственост; насърчава публичните 
органи да подкрепят приемането от 
страна на обществеността на новите 
технологии, въз основата на научни 
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доказателства;

Or. fr

Изменение 16
Damien Abad, Jürgen Creutzmann, Philippe Juvin, Frank Engel, Catherine Soullie, 
Constance Le Grip

Проектостановище
Параграф 4 а (нов) 

Проектостановище Изменение

4а. подчертава, че защитата на 
правата на интелектуална 
собственост е основен елемент от 
защитата на европейския опит и 
насърчаването на иновациите в 
рамките на ЕС, което се постига по-
специално чрез засилване на борбата 
срещу фалшифицирането на 
продукти и понижаване на разходите 
за патенти в Европа; в тази връзка 
призовава държавите-членки и 
Европейската комисия да продължат 
усилията си за създаване в най-
кратки срокове на патент на 
Европейския съюз и на адаптирана 
система за разрешаване на спорове, 
както и да подобрят методите и 
координацията между митническите 
органи и органите за надзор на пазара, 
с цел да се открива по-добре 
евентуално навлизане на 
фалшифицирани продукти на единния 
пазар;

Or. fr

Изменение 17
Malcolm Harbour

Проектостановище
Параграф 4 a (нов) 
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Проектостановище Изменение

4 a. счита, че значението на 
обществените поръчки за 
стимулирането на новаторска 
промишлена база не бива да се 
подценява; във връзка с това 
призовава държавите-членки на ЕС да 
използват целия потенциал на 
възлагането на обществени поръчки 
преди пускането на пазара като 
движеща сила за нововъведения, 
както и като инструмент за 
подобряване на участието на МСП в 
това възлагане, като се определят и 
ефективно стимулират водещите 
пазари за европейския бизнес;

Or. en

Изменение 18
Malcolm Harbour, Damien Abad

Проектостановище
Параграф 4 б (нов) 

Проектостановище Изменение

4б. отбелязва нарастващите 
ограничения, свързани с наличността 
на суровини (като например цветни 
метали), пред които са изправени 
промишлени сектори на ЕС с висока 
добавена стойност , поради бързо 
увеличаващия се натиск върху 
глобалното търсене, причинен от 
нововъзникващите икономики;
подчертава, че политиката на ЕС за 
рециклиране на суровини следва да се 
развива като приоритет и да се 
изгради така, че да оказва подкрепа на 
промишлената политика на ЕС чрез 
мерки по отношение на 
трудностите, свързани с 
рециклирането на отпадъци и чрез 
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насърчаване на максималното 
повторно използване на отпадъчни 
материали; призовава Комисията да 
играе водеща роля в развитието на 
нов организационен модел за 
устойчиво производство, като 
отчита цикличните процеси, които 
вече съществуват в много отрасли, 
като например основаното на 
алуминий производство на продукти;

Or. en

Изменение 19
Philippe Juvin, Damien Abad

Проектостановище
Параграф 4 б (нов) 

Проектостановище Изменение

4б. подчертава необходимостта от 
отчитане на специфичните 
особености на МСП и 
занаятчийските предприятия в 
рамките на европейската система за 
стандартизация, по-специално във 
връзка с намаляването на разходите 
за достъп до стандарти, 
разпространяването на стандарти 
(публикуване на резюмета) или 
получаването на финансова подкрепа;
подчертава ключовата роля на 
националните органи по 
стандартизация за насърчаване и 
увеличаване на участието на МСП и 
занаятчийските предприятия в 
процеса на стандартизация, при 
спазване на принципа за "делегиране 
на правомощия на национално 
равнище";

Or. fr
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Изменение 20
Damien Abad, Jürgen Creutzmann, Frank Engel, Catherine Soullie, Constance Le Grip, 
Malcolm Harbour

Проектостановище
Параграф 4 б (нов) 

Проектостановище Изменение

4б. подчертава, че достъпът до 
финансиране за фирмите, особено за 
малките и средните предприятия, все 
още не е достатъчно добър и че ЕС 
следва внедрява иновации, за да се 
улеснят рамковите условия за 
развитие на инвестициите в 
реалната икономика; смята, че в 
контекста на бюджетната криза 
става все по-необходимо да се търсят 
нови начини за финансиране, по-
специално чрез намаляване на 
фрагментацията на пазара на рисков 
капитал, развитие на иновативни 
публично-частни партньорства, като 
например съвместните технологични 
инициативи, както и чрез засилване 
на ролята на ЕИБ;

Or. fr

Изменение 21
Philippe Juvin

Проектостановище
Параграф 4 б (нов) 

Проектостановище Изменение

4б. призовава държавите-членки и 
Европейската комисия, в случай че 
постигането на споразумение на 
европейско ниво се окаже 
невъзможно, да продължат усилията 
си за създаване на патент на 
Европейския съюз чрез установяване 
на засилено сътрудничество, с цел 
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развитието на конкурентна и 
иновативна европейска промишлена 
политика;

Or. fr

Изменение 22
Damien Abad, Philippe Juvin, Frank Engel

Проектостановище
Параграф 4 в (нов) 

Проектостановище Изменение

4в. счита, че в съответствие с 
правилата на вътрешния пазар 
политиката на конкуренция трябва 
да отговаря на нуждите на една 
амбициозна промишлена политика;

Or. fr

Изменение 23
Philippe Juvin

Проектостановище
Параграф 5 

Проектостановище Изменение

5. подчертава, че социалните партньори 
са тези, които най-добре ще могат да 
осъществят необходимите корекции 
след икономическата криза; отбелязва, 
че държавната намеса в 
преструктурирането следва да се 
ограничи до смекчаване на социалните 
трудности и преквалификацията на 
работната сила и че следва да се избягва 
увеличаване на фондовете на ЕС за 
целите на преструктуриране;

5. подчертава, че социалните партньори 
са тези, които най-добре ще могат да 
осъществят необходимите корекции 
след икономическата криза; отбелязва, 
че държавната намеса в 
преструктурирането следва да се насочи 
към смекчаване на социалните 
трудности и преквалификацията на 
работната сила, както и към мерки за 
ограничаване преместването на 
производства извън територията на 
ЕС;

Or. fr
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Изменение 24
António Fernando Correia De Campos

Проектостановище
Параграф 5 

Проектостановище Изменение

5. подчертава, че социалните партньори 
са тези, които най-добре ще могат да 
осъществят необходимите корекции 
след икономическата криза; отбелязва, 
че държавната намеса в 
преструктурирането следва да се 
ограничи до смекчаване на 
социалните трудности и 
преквалификацията на работната 
сила и че следва да се избягва 
увеличаване на фондовете на ЕС за 
целите на преструктуриране;

5. подчертава, че социалните партньори 
са тези, които най-добре ще могат да 
осъществят необходимите корекции 
след икономическата криза и 
приветства предложението 
съдържащо се в "Акта за единния 
пазар",  за започване на съвместни 
консултации със социалните 
партньори за създаване на европейска 
рамка за ранно планиране на 
преструктурирането на 
предприятия, насочено към по-
ефективно използване на средствата, 
предвидени за това 
преструктуриране;

Or. pt

Изменение 25
António Fernando Correia De Campos

Проектостановище
Параграф 5 a (нов) 

Проектостановище Изменение

5а. потвърждава необходимостта от 
постигане на бърз напредък по 
отношение на свързването на 
европейските предприятия, така че 
да се гарантира прозрачност и 
надеждност на информацията не 
само за производителите, но и за 
потребителите;

Or. pt
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Изменение 26
Damien Abad, Frank Engel

Проектостановище
Параграф 5 а (нов) 

Проектостановище Изменение

5а. отбелязва, че европейската 
промишленост зависи все повече от 
предоставянето на бизнес услуги и в 
тази връзка трябва да се обърне 
специално внимание на всички етапи 
от производствената верига; в този 
контекст приветства  желанието на 
Комисията да отдаде по-голямо 
значение на тази взаимовръзка;

Or. fr

Изменение 27
Damien Abad, Frank Engel, Constance Le Grip

Проектостановище
Параграф 6 

Проектостановище Изменение

6. призовава Комисията да осигури 
условия на равнопоставеност в глобален 
мащаб за европейската промишленост 
по отношение на регулаторните 
изисквания и достъпа до пазара и да 
разработи стратегия за подкрепа на 
интернационализирането на МСП.

6. в ерата на глобализацията всяка 
амбициозна икономическа и социална 
стратегия на ЕС следва да има реално 
външно измерение. Европа следва да 
защитава своите интереси и 
ценности по-уверено и в дух на 
реципрочност и взаимна изгода. В 
тази връзка призовава Комисията да 
осигури условия на равнопоставеност в 
глобален мащаб за европейската 
промишленост, като насърчава 
сближаването на нормативните 
уредби и осигуряването на по-добър 
достъп до пазарите на партньорите 
на ЕС, по-специално по отношение на 
обществени поръчки, както и да 
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разработи стратегия за подкрепа на 
интернационализирането на МСП;

Or. fr

Изменение 28
Jürgen Creutzmann

Проектостановище
Параграф 6 

Проектостановище Изменение

6. призовава Комисията да осигури 
условия на равнопоставеност в глобален 
мащаб за европейската промишленост 
по отношение на регулаторните 
изисквания и достъпа до пазара и да 
разработи стратегия за подкрепа на 
интернационализирането на МСП.

6. призовава Комисията да осигури 
условия на равнопоставеност в глобален 
мащаб за европейската промишленост 
по отношение на регулаторните 
изисквания и достъпа до пазара; във 
връзка с това призовава Комисията да 
отчете условията на външния пазар 
при изграждането на политиките за 
вътрешния пазар и да се стреми към 
сближаване на правните уредби и по-
широко приемане на международни 
стандарти във външните си 
политики; изисква от Комисията да 
разработи стратегия за подкрепа на 
интернационализирането на МСП.

Or. en

Изменение 29
António Fernando Correia De Campos

Проектостановище
Параграф 6 a (нов) 

Проектостановище Изменение

6а. подчертава необходимостта от 
подобряване и улесняване на достъпа 
за малките и средните предприятия 
до наличното финансиране на
финансовите пазари.
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Or. pt


