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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. 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; 

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 ефективността, и за по-
добро управление в рамките на предстоящия Акт за единния пазар; 

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;

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;

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;

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. 


