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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

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

1. приветства факта, че през 2011 г. броят на дружествата, желаещи да инвестират в 
Европа се е увеличил с 5 %, въпреки че средният брой на новите работни места, 
създадени за всеки отделен инвестиционен проект, е останал непроменен;

2. подчертава необходимостта от хармонизиране и опростяване на нормативната 
уредба и фискалните и данъчните условия с цел гарантиране на свободна и лоялна 
конкуренция и патентна закрила, както и от опростяване на достъпа на 
инвеститорите до пазара на ЕС;

3. счита, че привлекателността на ЕС в бъдеще зависи от това той да запази своя 
авторитет по отношение на качеството, специализацията и квалифицираната 
работна сила, като същевременното намали стопанските разходи;

4. настоява, с цел привличане на повече инвестиции, че е необходимо ЕС:

а) да стане лидер в новите видове икономически технологии, като например 
устойчивите и цифровите икономики, главните базови технологии и енергията 
от възобновяеми източници,

б) да инвестира в иновативни предприятия и да ги подпомага с цел те да бъдат 
икономически успешни,

в) да стартира проекти, свързани с градската инфраструктура, включително 
цифровата инфраструктура, във всички региони на ЕС и иновативни бизнес 
паркове с инкубационни центрове за гарантиране на трансфер на технологии и 
знания, особено за МСП и млади предприемачи, като се насърчава 
взаимодействието между научните изследвания, образованието и иновациите,

г) да обезпечи надеждна доставка на енергийни и неенергийни суровини с цел 
насърчаване на ЕС като привлекателна производствена база;

5. приветства предложението на Комисията за програма, съсредоточена върху 
конкурентоспособността на МСП, но отново заявява, че ЕС следва да опрости 
достъпа до финансиране за МСП, например чрез структуриране на ефективна 
система за рисков капитал в ЕС и чрез засилване на ролята на фондовете за дялово 
участие във финансирането на корпоративния растеж в дългосрочен план.


