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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

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

– – като взе предвид съобщението на Комисията от 14 декември 2004 г. относно 
доставките на развойни продукти COM(2007) 799, 

– – като взе предвид Директива 2010/31/ЕС1 на Европейския парламент и на Съвета от 
10 май 2010 г. относно енергийните характеристики на сградите (преработена 
версия),

– като взе предвид заключенията на Съвета от 22 и 23 ноември 2007 г. относно 
научната информация в цифровия век: достъп, разпространение и съхранение,

A. като има предвид, че икономическата и финансова криза засегна тежко държавните 
бюджети,

Б. като има предвид, че според съдържащите се в Зелената книга относно 
демографските промени (COM 2005/94) цифри в периода между 2005 г. и 2030 г. в 
ЕС ще има недостиг на 20,8 милиона (6,8%) лица в трудоспособна възраст, както и 
че броят на хората на възраст над 60 години в момента нараства двойно по-бързо в 
сравнение с положението преди 2007 г. - с около два милиона годишно, за разлика 
от един милион преди това,

1. изразява увереност, че една нова устойчива икономика за ЕС трябва да гарантира 
балансирано икономическо и социално развитие; призовава за амбициозна 
устойчива индустриална политика, като се набляга на ефективността на ресурсите; 
изтъква, че „зелената” икономика трябва да предлага възможности за достойни и 
добре заплатени работни места, като вниманието следва да бъде насочено към 
защитата на околната среда;

2. счита, че е от съществено значение въвеждането на амбициозни, надеждни, 
предвидими и стабилни политики - по-специално в областта на енергетиката и 
климата; призовава Комисията и държавите-членки да мобилизират средства с цел 
постигане на двойна цел, свързана със справянето с последиците от изменението на 
климата и създаването на работни места и устойчив растеж, при спазване на 
принципите на добро бюджетно управление; следователно подчертава значението 
на това европейската цел за понижаване на потреблението на енергия с 20 % до 
2020 г. да стане задължителна и отново подчертава подкрепата си за ангажимента 
на Съвета за намаляване с 80 до 95 % на европейските емисии на парникови газове 
до 2050 г.;

3. счита, че при все това е пренебрегнат фактът, че държавите-членки на ЕС са 
изправени пред редица общи предизвикателства, при които единствено общи 

                                               
1 ОВ L 153, 18.6.2010 г., стр. 13.
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европейски инициативи имат смисъл;

4. подчертава, че необходимостта от разгръщане на потенциала за висококачествени 
работни места, предлагани от новата устойчива икономика, означава, че 
новаторството трябва да бъде насочено към намирането на решения на основните 
предизвикателства, пред които е изправено обществото, включително 
безработицата и бедността, изменението на климата, застаряването на населението и 
оскъдността на ресурсите; обръща внимание на значението на една индустриална 
политика и на една научноизследователска политика, основани върху отворения 
достъп до иновациите и клъстерите, с цел насърчаване на обединяването на знания 
между различните обществени и частни стопански оператори и стимулиране на 
иновациите;

5. подчертава важността на въвеждането на съгласувана стратегия на ЕС, която да 
обхване екологичните нововъведения  и да бъде насочена както към намаляване на 
замърсяването, така и към ефективно използване на ресурсите в производствените 
процеси; за тази цел призовава Комисията да създаде Европейска технологична 
платформа за отраслите със слабо потребление на ресурси;

6. призовава Комисията и държавите-членки да постигнат напредък при 
реформирането на финансовите инструменти, с цел те да станат по-
екологосъобразни и ориентирани към дългосрочни цели, тъй като това би 
привлякло частни инвестиции и би довело до създаването на повече и по-добри 
работни места в бъдеще;

7. подчертава, че разумното използване на механизмите и инструментите за 
финансиране, както и насоките в областта на тази обществена политика могат да 
спомогнат за мобилизирането на значителни допълнителни средства от частния 
сектор, за да се подпомагат инвестициите и да се създават нови работни места;

8. вярва, че е от решаващо значение да се осигури рамка на Общността за 
научноизследователска и развойна дейност с подходящ и достатъчен бюджет за 
подпомагане на научноизследователската дейност в публичния и частния сектор и 
за предоставяне на резултатите по достъпен и небюрократичен начин с цел 
насърчаване на новаторството на микробизнесите и МСП в областта на енергийната 
ефективност, енергийната инфраструктура, използването на нови енергийни 
източници и нисковъглеродни производствени процеси, рециклирането и по 
доброто използване на ресурсите в контекста на създаването на достойни и добре 
платени работни места с права; отново подчертава необходимостта от изпълнение 
на целта за 3% инвестиции в научноизследователската и развойна дейност, като се 
гарантира, че научно-изследователската дейност създава добавена стойност за 
европейската икономика, което може да окаже положително въздействие върху 
задържането на висококвалифицираните работници в ЕС;

9. подчертава, че МСП и микробизнесите изпълняват основна роля в развитието на 
устойчивата икономика; изразява съжаление, че те могат да срещнат затруднения 
при предвиждането на новите икономически тенденции; призовава Европейската 
комисия и държавите-членки да помогнат на тези предприятия да определят 
областите с потенциално развитие, свързани с устойчивата икономика, по-
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специално в областта на възобновяемите енергии и икономията на енергия, с цел 
осигуряване на по-лесен достъп до микрокредитиране, например от европейския 
механизъм за микрофинансиране „Прогрес“, както и на правилна информация 
относно това, как да подават заявления за кредитиране по този механизъм;

10. посочва, че необходимият икономически растеж и произтичащите ползи за 
заетостта в икономика, основана на иновации, не могат да бъдат постигнати, освен 
ако европейските изследователи и предприятия не успеят да превърнат резултатите 
от изследователската си дейност в търговски продукти; насочва вниманието към 
сравнителния анализ на иновациите, изготвен от Комисията, който показва разлика 
в областта на иновациите от 30 % в сравнение със САЩ и от 40 % в сравнение с 
Япония;

11. призовава Комисията да работи в по-тясно сътрудничество с държавите-членки, с 
цел изготвяне на средносрочни и дългосрочни прогнози относно търсените на 
пазара на труда умения, и да поощрява партньорството между университетите и 
бизнеса, за да се подпомогне преходът на младите хора при навлизането им на 
пазара на труда, като същевременно се спомогне за създаването на общество, 
основано на знанието, за развитието на приложните изследвания и за по-добри 
перспективи на пазара на труда за лицата, които току-що са завършили своето 
образование;

12. ясно осъзнава факта, че схемите за финансиране на ЕС, както и националните и 
регионални схеми за финансиране, продължават да се характеризират с висока на 
степен на несъгласуваност, поради което подчертава необходимостта от планиране 
на по-добро многостепенно съгласуване на програмите и подпомагане, насочено 
към по-голямо взаимодействие между различните общи политики, като се използват 
структурните фондове, фондовете за земеделие и развитие на селските райони, 
рамковата програма за научноизследователска дейност и рамковата програма за 
конкурентоспособност и иновации (ПКИ), за да бъде постигната устойчива и 
ресурсно-ефективна икономика; вярва, че по отношение на Общата селскостопанска 
политика следва да бъде обмислен допълнително въпросът за по-решителен преход 
от изплащането на преки помощи към развитие на селските райони и развитие на 
селско стопанство, устойчиво от гледна точка на околната среда;

13. посочва, че преходът към нова устойчива икономика представлява сложно явление, 
което изисква да се обърне особено внимание на засегнатите от 
деиндустриализацията лица, с въвеждане на механизми за оказване на финансова 
подкрепа и интегрирана намеса, насочени към устойчивото развитие и икономиката, 
основана върху новаторството и способна да създава достойни, добре заплатени 
работни места с права и да намалява социалните неравенства и регионалните 
несъответствия; придава важно значение на социалните партньори за постигането 
на тези цели;

14. смята, че демографските предизвикателства изискват по-широка стратегия, която да 
съчетава създаването на работни места с посрещането на новите и 
нововъзникващите потребности на европейския пазар на труда; счита, че в това 
отношение трябва да се осъществи допълнителен напредък при подобряването на 
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мобилността на работниците в ЕС, включително на изследователите и други 
специалисти, с оглед постигане на Европа без граници в рамките на вътрешния 
пазар на ЕС;

15. призовава Комисията да изиска от държавите-членки да преразгледат преходните 
разпоредби, уреждащи достъпа до техните пазари на труда, като средство за 
запазване на заетостта в ЕС по време на световната икономическа криза;

16. припомня, че енергийната и ресурсна ефективност ще представлява 
конкурентоспособно предимство в бъдеще; подчертава, че прегръщането на идеята 
за енергийна ефективност може да допринесе не само за повишаване на 
промишлената диверсификация и намаляване на емисиите на парникови газове, но 
също може да осигури ползи за обществото и да допринесе за едромащабното 
създаване на работни места с права, което ще помогне на държавите-членки да 
преодолеят настоящата икономическа криза и да се насочат към устойчив 
икономически растеж; призовава Комисията и държавите-членки да вземат предвид 
секторите с високо трудово натоварване при изготвянето на своите енергийни 
стратегии;

17. счита, че преходът към нова устойчива икономика и промяната в производствените 
процеси на дружествата или отраслите следва да се придружават от подходящи 
програми за обучение, по-конкретно професионално обучение за младите хора и 
програми за учене през целия живот, по-специално за уязвимата група на лицата над 
50-годишна възраст и че това ще доведе до създаването на нови работни места; 
поради тази причина призовава Комисията и държавите-членки да засилят 
предоставянето на такива програми за обучение; подчертава значението на един 
засилен диалог относно социалните промени, необходими за приспособяване към 
новата устойчива икономика, по-специално в рамките на предприятията, чиято 
дейност се основава върху изкопаеми горива;  призовава Комисията, държавите-
членки и социалните партньори да гарантират този социален диалог с цел 
екологичното преобразуване да бъде справедливо;

18. призовава за сътрудничество между държавите-членки в борбата срещу 
недекларирания труд, тъй като скритата икономика е въпрос, който предизвиква 
опасения в цяла Европа; счита, че мерките срещу недекларирания труд следва да 
бъдат засилени на равнище държави-членки, както и на равнището на ЕС;

19. призовава Комисията да изготви Насоки относно заетостта, които да подкрепят 
активно увеличаването на трудовата заетост сред работниците под 25-годишна 
възраст и над 50-годишна възраст, като обръща надлежно внимание на конкретните 
предизвикателства, с които се сблъскват младите хора и хората в напреднала 
възраст;

20. настоятелно призовава Комисията и държавите-членки да потърсят решение на 
проблема с несъответствието, което вече съществува, между уменията на наличната 
работна сила и потребностите на новите устойчиви отрасли; в този смисъл 
подчертава колко е важно да се субсидира чиракуването на младите хора като ценна 
стъпка в прехода от образованието към професионалния живот; в допълнение към 
това, призовава държавите-членки да предоставят стимули за работодателите, които 
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предлагат на нискоквалифицираните лица или на лицата без квалификация 
обучение и възможности за придобиване на практически опит директно на 
работното място; най-накрая счита, че грамотността и компетентността в областта
на цифровите технологии следва да бъдат решително подкрепяни в националните 
политики и в политиките на ЕС като основни умения, които повишават социалната 
интеграция и подобряват конкурентното предимство на европейската работна сила;

21. подчертава значимостта на публичния сектор, който изпълнява водеща роля със 
своя пример, приема прогресивни стандарти относно обществените поръчки и 
предоставя стимули и информация, особено в областта на енергетиката, 
изграждането на инфраструктура и оборудване, транспорт и комуникации, с цел 
създаване на работни места с права; призовава Комисията и държавите членки да 
насърчават, по-специално при доставките на развойни продукти, включването на 
екологичните и социалните стандарти, както и клаузите с "местно" съдържание и 
предприятията, функциониращи  в устойчива и приобщаваща икономика, по-
специално МСП;

22. настоява също така върху значението на частните инвестиции, като подчертава, че 
на потребностите от финансиране може да се отговори единствено чрез частни 
инвестиции; посочва големите различия при сумите, които частните предприятия 
инвестират в научна и развойна дейност, като диапазонът варира от 5 до 7 % от 
печалбите в индустриите в областта на информационните и комуникационните 
технологии и фармацевтичната промишленост до приблизително 1% при 
дружествата за производства на енергия; призовава ЕС да създаде подходящите 
рамкови условия за стимулиране на предприятията да инвестират;

23. отново призовава Комисията и държавите-членки да извлекат полза от успеха на 
Фонда за възстановяване и да създадат нова общностна инициатива, включително 
пилотни проекти, за възстановяване по пътя към една нова устойчива икономика;

24. отбелязва, че трябва да се положат допълнителни усилия с цел гарантиране на 
ефективната хармонизация в ЕС на минималните изисквания за организацията на 
работното време, свързани със здравето и безопасността на работниците;

25. призовава Комисията и държавите-членки да създадат конкретен инструмент за 
подпомагане на лицата, които са работили в публичния сектор и са загубили своите 
работни места поради икономическата и финансова криза, подобен на Европейски 
фонд за приспособяване към глобализацията, в случая на засегнатите от 
глобализацията или икономическата криза предприятия от ЕС.
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Angelika Niebler, Jaroslav Paška, Anni Podimata, Miloslav Ransdorf, 
Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Paul Rübig, Amalia Sartori, 
Francisco Sosa Wagner, Konrad Szymański, Britta Thomsen, Patrizia 
Toia, Ioannis A. Tsoukalas, Claude Turmes, Niki Tzavela, Marita 
Ulvskog, Vladimir Urutchev, Adina-Ioana Vălean, Alejo Vidal-
Quadras, Henri Weber

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

Ilda Figueiredo, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia Hibner, Yannick Jadot, 
Werner Langen, Marian-Jean Marinescu, Vladko Todorov Panayotov, 
Markus Pieper, Mario Pirillo, Vladimír Remek, Frédérique Ries, 
Hermann Winkler

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

Izaskun Bilbao Barandica, Jan Zahradil


