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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 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 да 
задейства една истински обща стратегия за повторна индустриализация на 
Европейския съюз;

2. отправя искане европейската политика в областта на промишлеността да подкрепя 
секторите, носители на растежа, в които Европа вече има водещи позиции; приканва 
Съюза да инвестира в големите инфраструктурни проекти в областта на транспорта, 
енергетиката и телекомуникациите;

3. подчертава значението на научноизследователската дейност и иновациите за 
конкурентоспособността на европейските предприятия на световните пазари; 
настоятелно призовава Съюза и държавите членки да увеличат финансирането за 
научноизследователска и развойна дейност; призовава Комисията да насърчава 
появата на промишлени сектори, основани на нови технологии, които създават 
продукти с висока добавена стойност и пестят енергийни ресурси;

4. подчертава значението на ясната и стабилна правна рамка за привличане на 
инвестиции в промишлеността; насърчава Комисията и държавите членки да 
съдействат за развитието и интернационализацията на европейските МСП, които ще 
играят важна роля в бъдещата политика в областта на промишлеността, като 
улесняват достъпа им до финансиране;

5. призовава Комисията да постави търговската политика и политиката в областта на 
конкуренцията на Съюза в служба на европейската политика в областта на 
промишлеността; призовава за по-голямо сближаване между държавите членки в 
данъчната, социалната и бюджетната сфера, с цел улесняване на появата на 
съвместни промишлени проекти;

6. насърчава Комисията да гарантира достъпа на европейските предприятия до 
международните пазари; счита, че е от съществено значение да се установи 
реципрочност 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.


