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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

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

1. отбелязва отслабването на европейската промишленост, която именно поради 
промените в световния промишлен контекст от 2008 г. насам загуби 3 милиона 
работни места и претърпя спад в производството от 10 %, въпреки че е един от 
основните двигатели на растежа в Европа; призовава Комисията незабавно да 
задейства една устойчива и дългосрочна обща стратегия, която се основава на 
насърчаването, изтъкването на стойността и увеличаването на атрактивността на 
европейската промишленост и използва конкретни инструменти, с цел запазване на 
конкурентоспособността ѝ в световен мащаб; припомня, че общата търговска 
политика е определяща за промишлеността;

2. приветства ясния политически сигнал, даден от Комисията с изискването за 
повишаване на дела на промишления сектор на 20 % до 2020 г.; подчертава при все 
това, че тази цел би била реалистична само ако се придружава от съответни мерки;

3. призовава Комисията да спази своя ангажимент да създаде показатели, които да 
осигурят възможност за надзор и оценка на процеса на повторна индустриализация; 
подчертава, че тези показатели трябва да бъдат не само количествени, но и 
качествени, за да се гарантира, че процесът е устойчив и съвместим с опазването на 
околната среда;

4. все още изразява съжаление относно липсата на интегрирана промишлена политика 
у Комисията и неприлагането на член 173 от Договора за функционирането на 
европейския съюз относно координирането на промишлената политика на Съюза с 
тази на държавите членки;

5. отправя искане европейската промишлена политика да подкрепя секторите, 
носители на растеж и добавена стойност, в които Европа вече има водещи позиции 
или пък потенциал за такива, и да следи сектори, като например авиокосмическата 
промишленост, химията, автомобилостроенето, хранително-вкусовата 
промишленост, текстилната промишленост и облеклото, и машиностроенето, да 
останат конкурентоспособни; приканва европейските институции, държавите 
членки и частните партньори да се координират по-добре, за да ускорят 
инвестициите в големите инфраструктурни проекти в областта на устойчивите 
транспорт и мобилност, възобновяемите енергийни източници и 
телекомуникациите, както и във водещите екологични производствени стоки, като 
екологичните автомобили и кораби или технологиите, смекчаващи отражението на 
производствените процеси върху околната среда, и да разработят иновативни 
финансови инструменти; припомня колко е важно да се отдава предимство на 
използването на местните ресурси, с цел да се постигне истинска повторна 
индустриализация, която да е ползотворна и да създава работни места; 
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6. настоява на необходимостта европейската промишлена политика да се опира на 
координирана между държавите членки стратегия с оглед засилена интеграция на 
европейския енергиен пазар, разработване на европейската енергийна 
инфраструктура и намаляване на разходите за енергия в Европа, както и 
зависимостта на Съюза от енергийни доставчици от трети страни;

7. подчертава значението на научноизследователската дейност и иновациите за 
конкурентоспособността на европейските предприятия на световните пазари;
настоятелно призовава Европейския съюз и държавите членки да увеличат 
финансирането за научноизследователска и развойна дейност; призовава Комисията 
да насърчава развитието на промишлени сектори, основани на нови технологии, 
които създават продукти с висока добавена стойност и пестят енергийни ресурси, с 
цел да се преодолеят предизвикателствата, свързани с изменението на климата;
изисква да се насърчава също така и разработването на нови дейности, като 
възобновяемите енергийни източници и творческите сектори, в които Европа има 
технологична преднина; настоява на необходимостта нашите предприятия да 
предвиждат по-точно потребностите на пазарите на трети страни, за да отговарят на 
международното търсене;

8. подчертава, че достъпът до суровини е от централно значение за възможностите за 
развитие на европейската промишленост, и предупреждава, че без някои важни 
суровини в бъдеще не би било възможно да се постигне развитие в повечето 
стратегически промишлености на Европа (ядрена, космическа, аеронавигационна, 
медицинска, ИТ, нови материали, военно-техническа, и т.н.);

9. поради това призовава Комисията да засили своята стратегия за защита на 
интересите на Съюза по отношение на сигурността на доставките на суровини в 
рамките на търговските споразумения (ССТ, СИП и т.н.); счита, че тази стратегия 
трябва да сложи край на ограниченията, наложени върху износа от някои държави, 
и да позволи адекватно доставяне на суровини чрез лоялни търговски споразумения 
и стратегически партньорства;

10. приветства предстоящото влизане в сила на европейския патент, който ще гарантира 
на европейските предприятия високо равнище на защита на техните права върху 
интелектуалната собственост, като облекчи предварителните формалности за 
пускането им на нови пазари; приема положително обявената през март 2013 г. 
инициатива на Комисията, която цели европейските МСП да станат по-
конкурентоспособни на международния пазар, като се опрости системата за 
регистриране на марките в чужбина; 

11. изисква Европейският съюз да приложи политики за мобилност и професионално 
обучение на европейския пазар, особено в областта на езиците и информационните 
технологии, така че да повиши конкурентоспособността и уменията на работниците 
в европейската промишленост;

12. подчертава значението на ясната и стабилна правна рамка за привличане на 
инвестиции в промишлеността; насърчава Комисията и държавите членки да 
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съдействат за развитието и интернационализацията на европейските МСП, които ще 
играят важна роля в бъдещата политика в областта на промишлеността, и да 
подобрят достъпа им до финансиране, за да им се даде възможност за инвестиции и 
иновации; припомня основната роля на държавните поръчки за подкрепата за 
развитието и растежа на МСП; изисква за МСП да се въведе обслужване на едно
гише за въпросите, свързани с вътрешния пазар и външните пазари; насърчава 
Комисията да подкрепи изтъкването на финансовата и технологичната стойността 
на патентите;

13. счита, че по-добрият, не толкова скъп и по-бърз достъп на МСП до антидъмпингови 
процедури е ключов за по-добрата им защита от нелоялни практики от страна на 
търговски партньори; приканва Европейския съюз да отчете този въпрос при 
реформата на инструментите за търговска защита;

14. предлага да се създаде мрежа, свързваща МСП и големите европейски дружества, за 
да могат МСП да се възползват от експертния опит на тези дружества и от техния 
капацитет за износ, и за иновации; настоятелно призовава държавите членки и 
Комисията да насърчават развитието и да улесняват финансирането на 
партньорствата между МСП, университетите и изследователите с цел 
разработването на нови технологии;

15. изтъква колко е важна конкурентната позиция на Европа в света за успеха на 
нейното повторно индустриализиране; следователно изисква от Комисията да следи 
във всички бъдещи законодателни предложения да се отчита международната 
конкурентна позиция на въпросните сектори и да не се намалява 
конкурентоспособността, за да може европейската промишленост да се наложи в 
световната конкуренция;

16. призовава Комисията да постави търговската политика и политиката в областта на 
конкуренцията на Съюза в служба на европейската промишлена политика; 
призовава Комисията да насърчава по-голямото сближаване между държавите 
членки в данъчната, социалната и бюджетната сфера, с цел улесняване на появата 
на съвместни промишлени проекти; би искал Комисията да осъществи 
широкообхватни предварителни и последващи проучвания на въздействието 
относно последиците от вече сключените споразумения за свободна търговия или 
тези, които са в процес на договаряне, върху европейската промишлена политика, и 
да анализира тяхната съгласуваност с европейските цели за индустриализация през 
целия период на прилагане на търговските споразумения;

17. счита, че е необходимо преразглеждане на европейската директива относно 
предложенията за поглъщане, така че Европа да се сдобие със средства за 
противопоставяне на проекти, които биха могли да се окажат неблагоприятни за 
нейната промишлена и търговска структура; счита, че Съюзът трябва да може да се 
противопостави на предложения за поглъщане, идващи от предприятия, които не 
прилагат принципите на социалната отговорност и/или критериите за добро 
управление, както и такива предложения, планирани по отношение на дейности, 
считани за стратегически за Съюза и неговите държави членки;
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18. счита, че европейската промишлена политика трябва да насърчава създаването на 
европейски промишлени групи от световна величина в областите, в които 
европейската промишленост заема водещи позиции днес и в тези, в които ще реши 
да инвестира в бъдеще;

19. припомня, че техническите стандарти и регламенти играят основна роля за 
гарантиране на превеса на Европейския съюз в най-новаторските сектори, 
включително екологосъобразните технологии; поради тази причина насърчава 
Комисията да подобри сътрудничеството с ключовите трети страни, особено със 
страните с бързо развиваща се икономика, за да се създадат общи технически 
стандарти и норми, като същевременно се спазват различните обществени 
преференции, свързани с тези стандарти;

20. насърчава Комисията да гарантира достъпа на европейските предприятия до 
международните пазари; поддържа становището, че е от съществено значение да се 
установи реципрочност по отношение на търговските отношения, и по-специално 
по отношение на достъпа до обществени поръчки, да се защитават правата върху 
индустриална собственост на европейските предприятия и да се повиши 
ефикасността на инструментите за търговска защита на Съюза и тяхната 
съгласуваност с търговските стратегии и стратегиите за повторна индустриализация 
на Съюза;

21. счита, че е важно Съюзът да се снабди с инструментите, които му позволяват:
- да провежда по-активна политика за борба с дъмпинга и да противодейства, наред 

с другото, на финансирането на износа, практикувано от някои трети държави;
- да провежда истинска политика на обменния курс, която защитава европейските 

търговски интереси,
- да подкрепя концепцията за „справедлива търговия“, която се основава на 

взаимно спазване на социалните, екологичните и културните стандарти, както и 
на стандартите, свързани със зачитането на правата на човека в контекста на 
международната търговия;

22. отбелязва проекта на Комисията за модернизиране на инструментите за търговска 
защита на Европейския съюз, които са ключови елементи на промишлената 
политика; би искал тази модернизация да бъде от такова естество, че да подобри 
тяхната ефективност; за тази цел отправя искане към Комисията да не отслабва тези 
инструменти, нито де юре, нито де факто, а, напротив, да ги засили, за да защитават 
по-ефективно и в по-кратки срокове европейските предприятия, независимо от 
техния размер, срещу незаконни или нелоялни търговски практики;

23. подчертава необходимостта, всеки път когато обстоятелствата налагат това, да се 
използват инструменти за търговска защита срещу страните, които не спазват 
правилата на международната търговия или споразуменията за свободна търговия 
със Съюза;

24. приветства предложението за регламент, целящо упражняването на правата на 
Съюза за прилагане и спазване на правилата на международната търговия; счита, че 
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по-добрата способност за реакция с оглед упражняване на нашите права може да 
възстанови доверието в нас и равновесието в нашите търговски отношения;

25. изразява съжаление предвид недостатъчната защита на интелектуалната 
собственост на територията на някои търговски партньори, както и предвид липсата 
на конкретни средства, с помощта на които европейските предприятия, и по-
конкретно МСП, да провеждат ефикасна борба с нарушенията на тези права; 
призовава Комисията и държавите членки за задълбочено митническо 
сътрудничество в Съюза и с трети държави при конфискуването на фалшифицирани 
стоки и за опростяване на митническите процедури; призовава Комисията и 
държавите членки да си сътрудничат по-тясно с трети държави по въпросите на 
авторското право и лицензирането;

26. припомня на Комисията, че ниското равнище на възнагражденията и опазването на 
околната среда продължават да бъдат много важни елементи на международната 
конкуренция и че е наложително да се продължи хармонизирането на тези 
стандарти, като се установяват по-високите равнища, за да може Съюзът 
действително да постигне повторна индустриализация; приканва следователно 
Комисията да договаря обвързващи задължения по отношение на правата на 
работниците и служителите и опазването на околната среда в споразуменията за 
свободна търговия с трети държави; призовава също така Комисията да разработи 
задължителни системи за проследяване на стоките, които да доказват тяхното 
съответствие с международните стандарти в областта на правата на работниците и 
служителите и опазването на околната среда;

27. призовава Европейския съюз да укрепи своето промишлено производство, като 
предоставя по-точна информация на потребителите, направи задължително 
указването на произхода на стоките от Съюза и внесените от трети държави стоки и 
наложи зачитането на географските означения на европейските хранителни 
продукти в трети държави;

28. призовава всички стоки, внасяни от трети държави, да спазват стандартите по 
отношение на околната среда, здравните и социалните стандарти, които се прилагат 
в Съюза и се поддържат на международния пазар, за да се защитят европейските 
промишлени производители от нелоялната конкуренция.



PE506.367v02-00 8/8 AD\940017BG.doc

BG

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане 18.6.2013

Резултат от окончателното гласуване +:
–:
0:

20
2
5

Членове, присъствали на 
окончателното гласуване

Maria Badia i Cutchet, David Campbell Bannerman, María Auxiliadora 
Correa Zamora, Marielle de Sarnez, Christofer Fjellner, Yannick Jadot, 
Metin Kazak, Franziska Keller, Bernd Lange, David Martin, Vital 
Moreira, Paul Murphy, Cristiana Muscardini, Helmut Scholz, Peter 
Šťastný, Robert Sturdy, Henri Weber, Iuliu Winkler, Paweł Zalewski

Заместник(ци), присъствал(и) на 
окончателното гласуване

Josefa Andrés Barea, Catherine Bearder, Albert Deß, Elisabeth 
Köstinger, Miloslav Ransdorf, Peter Skinner, Jarosław Leszek Wałęsa

Заместник(ци) (чл. 187, пар. 2), 
присъствал(и) на окончателното 
гласуване

Salvador Garriga Polledo, Paul Rübig


