
PA\924199BG.doc PE504.238v01-00

BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите

2013/2006(INI)

21.1.2013

ПРОЕКТОСТАНОВИЩЕ
на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите

на вниманието на комисията по промишленост, изследвания и енергетика

относно повторна индустриализация на Европа за насърчаване на 
конкурентоспособността и устойчивостта
(2013/2006(INI))

Докладчик по становище: Evelyne Gebhardt



PE504.238v01-00 2/3 PA\924199BG.doc

BG

PA_NonLeg



PA\924199BG.doc 3/3 PE504.238v01-00

BG

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 политиката в областта на промишлеността вече се намира в 
центъра на политическото внимание в ЕС; подчертава, че силната промишлена база 
е от съществено значение за благосъстоянието и икономическия успех на Съюза, 
като представлява най-добрият лек за рецесия;

2. счита, че само една новаторска, комплексна политика в областта на 
промишлеността, която обединява различни области на политиката, включително 
политиката за защита на потребителите и политиката относно пазара на труда, може 
да създаде благоприятни икономически условия за предприятията в ЕС, за да 
подобрят своята конкурентоспособност;

3. отбелязва, че вътрешният пазар все още има огромен, неразработен потенциал за 
повишаване на конкурентоспособността и растежа в ЕС, като поради това 
настоятелно призовава Комисията и държавите членки да засилят действията си за 
премахване на оставащите пречки, в полза на потребителите, служителите и 
предприятията от ЕС, по-специално МСП;

4. подчертава, че политиката в областта на промишлеността следва да се ръководи от 
принципа „равно заплащане за еднакъв труд”; смята, че професионалната 
квалификация и справедливото заплащане не са единствено въпроси от областта на 
социалната политика, а и предпоставки за растеж, иновации и инвестиции;

5. смята, че доразвиването на свободата на движение на работниците, чрез 
използването на инструменти като взаимното признаване на професионални 
квалификации и съвременното обучение, по-специално за нискоквалифицирани 
работници и работници с увреждания, има голям потенциал за смекчаване на 
недостига на квалифицирана работна ръка и за стартиране на приобщаващ растеж;

6. поощрява допълнителното използване на потенциала на процедурата за 
уведомяване от Директива 98/34 и предлага държавите членки да въведат метод за 
изпитване на конкурентоспособността в оценките на въздействието, извършвани на 
етап съставяне на проекти в националните законодателни процеси.


