
PR\824649BG.doc PE445.790v01-00

BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по промишленост, изследвания и енергетика

2010/2095(INI)

13.9.2010

ПРОЕКТОДОКЛАД
относно промишлената политика в ерата на глобализацията
(2010/2095(INI))

Комисия по промишленост, изследвания и енергетика

Докладчик: Bernd Lange



PE445.790v01-00 2/15 PR\824649BG.doc

BG

PR_INI

СЪДЪРЖАНИЕ

Страница

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ.......................3

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ ........................................................................................10



PR\824649BG.doc 3/15 PE445.790v01-00

BG

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно промишлената политика в ерата на глобализацията
(2010/2095(INI))

Европейският парламент,

– като взе предвид съобщението на Комисията от XX октомври 2010 г. относно 
промишлената политика в ерата на глобализацията (COM(2010)XXXX),

– като взе предвид своята резолюция от 16 юни 2010 г. относно „ЕС 2020“1,

– като взе предвид своята резолюция от 15 юни 2010 г. относно политиката на 
Общността в областта на иновациите в един променящ се свят2,

– като взе предвид резолюцията на Европейския парламент от 22 май 2008 г. относно 
средносрочния преглед на индустриалната политика – принос към Стратегията за 
растеж и заетост на ЕС3,

– като взе предвид неофициалната среща на Съвета относно конкурентоспособността 
от 14 и 15 юли 2010 г.,

– като взе предвид заключенията на 2999-то заседание на Съвета относно 
конкурентоспособността от 1 и 2 март 2010 г.,

– като взе предвид становището на Комитета на регионите от ххх,

– като взе предвид становището на Икономическия и социален комитет от ххх,

– като взе предвид съобщението на Комисията от 3 март 2010 г., озаглавено „Европа 
2020 – Стратегия за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж“ 
(COM(2010)2020),

– като взе предвид съобщението на Комисията от XX септември 2010 г. относно 
Европа 2020 – водеща инициатива „Съюз за иновации“: промяна на Европа към 
един свят след криза (COM(2010)XXXX),

– като взе предвид документа от 26 април 2010 г. на ГД „Предприятия и 
промишленост“ на Комисията относно преработвателната промишленост на ЕС: 
предизвикателства и възможности през следващите години4,

– като взе предвид работния документ на Комисията, озаглавен „Доклад за 
прилагането на SBA“ (COM(2009)0680),

– като взе предвид съобщението на Комисията от 16 юли 2008 г. относно план за 

                                               
1 Приети текстове, P7_TA-PROV(2010)0223.
2 Приети текстове, P7_TA-PROV(2010)0209.
3 ОВ C 279E, 19.11.2009 г., стр. 65.
4 http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/document.cfm?action=display&doc_id=5784&userservice_id=1



PE445.790v01-00 4/15 PR\824649BG.doc

BG

действие за устойчиво потребление и производство и за устойчива промишлена 
политика (COM(2008)0397),

– като взе предвид съобщението на Комисията от 4 юли 2007 г., озаглавено 
„Средносрочен преглед на индустриална политика – Принос към Стратегията за 
растеж и заетост на ЕС“ (COM(2007)0374),

– като взе предвид член 48 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по промишленост, изследвания и 
енергетика, както и становищата на комисията по международна търговия, 
комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите и комисията по 
регионално развитие (A7-0000/2010),

А. като има предвид, че световната икономическа криза се отрази сериозно върху 
европейската промишленост, като допълнително изостри вече съществуващите 
предизвикателства, свързани с процесите на глобализация, промяна на климата, 
демографски промени и преминаване към основана на знанието промишленост, 
които засягат дълбоко промишленото развитие, работната сила и перспективите за 
бъдещето,

Б. като има предвид, че поддържането на глобално лидерство на европейската 
промишленост е възможно само чрез нови технологии, процеси, решения, 
научноизследователски и развойни дейности, високотехнологична верига на 
доставки, подобрена ефективност, силни човешки ресурси, добра логистика и 
инфраструктура, тъй като намаляването на разходите не е подходящ път за развитие 
на промишлеността в Европа,

В. като има предвид, че е възможно да се постигне промишлен напредък чрез 
интелигентно, дългосрочно, балансирано регулиране и стимулиране на пазара, и 
чрез глобално насочване към екологични и устойчиви форми на производство и 
разпространение, както и че потреблението би могло да се използва находчиво в 
полза на европейската промишленост, на нейната конкурентоспособност и 
глобалното ѝ лидерство,

Нов подход към устойчивата промишлена политика

1. приветства факта, че със Стратегията „Европа 2020” Комисията най-после признава 
значението на активната промишлена политика за устойчив растеж и заетост в 
Европа;

2. призовава Комисията, съвместно с Европейския парламент и Съвета, да разработи 
качествени и където е възможно, количествени цели за европейската промишленост 
през 2020 г., ориентирани към дългосрочното устойчиво развитие и очертаващи 
насоките напр. за енергийната и ресурсната ефективност, така че да се постигне 
развитие на конкурентоспособността европейската промишленост, а оттам и 
създаване на работни места;

3. подчертава, че една нова устойчива промишлена политика може да постигне успех 



PR\824649BG.doc 5/15 PE445.790v01-00

BG

единствено чрез интегриран, междусекторен подход, основаващ се на хоризонтални 
и секторни инициативи и мерки на европейско, национално и регионално равнище;

4. подчертава, че за новия интегриран подход е необходимо добре функциониращо 
сътрудничество в рамките на Комисията, и призовава Комисията да създаде за целта 
постоянна работна група по въпросите на промишлената политика;

5. подчертава, че една нова устойчива промишлена политика може да бъде ефективна 
само ако бъде осъществявана в тясна координация с политиката на държавите-
членки, и във връзка с това призовава Комисията през 2011 г. да предприеме 
предвидените в Договора от Лисабон (член 173, параграф 2) инициативи за 
определяне на насоки, показатели, възможности за наблюдение и процедури за 
оценка;

6. изразява убеждението си, че успехът на новата устойчива промишлена политика 
зависи от участието на заинтересованите страни, по-специално на социалните 
партньори; във връзка с това призовава Комисията да заложи ясни принципи на 
партньорство във всички области и мерки; това включва съвместно текущо 
прогнозиране и оценка на очакваното развитие и съответно проверка на стратегиите 
/ мерките / програмите;

7. призовава Комисията спешно да разработи конкретен график за мониторинг на 
изпълнението и да представя ежегоден доклад за напредъка;

Иновации

8. подчертава, че иновациите са основната двигателна сила на промишлената политика 
и че всички инициативи в подкрепа на иновациите следва:

 да се основават на една широкообхватна дефиниция на иновациите, която да 
включва продукти, услуги, процеси, организация, качество и управление;

 да обхващат цялостната верига от процеси и създаване на добавена стойност и

 да изхождат не от отделния продукт, а от потребността и употребата, с цел 
интегрирано развитие и по-целенасочено производство, като се вземат предвид 
явните предимства за потребителите, предприятията и цялото общество;

9. призовава за значително увеличаване на разходите за изследвания за следващия 
период на финансиране след 2013 г. (РП 8) (цел на ЕС: 1% от БВП за публични 
финанси); посочва, че освен изследвания и иновации, насочени основно към 
процесите, са необходими и изследвания в областта на базовите междубраншови 
технологии; освен това е необходимо опростяване на процедурите;

10. подчертава успеха на Инструмента за финансиране с поделяне на риска (ИФПР) 
като важна форма на финансиране на изследванията за МСП чрез ЕИБ и във връзка 
с това насърчава настоятелно Комисията да предостави значително по-големи 
средства за ИФПР;
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11. призовава за по-нататъшно стимулиране на технологиите за устойчиво развитие, 
начало на което бе дадено с Плана за действие в областта на екологичните 
технологии (ETAP) чрез свързване на изследователските, екологичните, 
икономическите и политическите стратегии, и призовава за разработване на 
амбициозен последващ план ETAP;

12. припомня, че обществените поръчки, които представляват 17% от БВП годишно в 
ЕС, са мощен инструмент за насърчаване на иновациите; посочва, че конкурентите, 
като например Китай и САЩ, са си поставили амбициозни цели за създаване на 
иновационни и екологични продукти, и призовава за определяне на съответните 
цели в ЕС;

Ресурси

13. изразява убеждението си, че значителното повишаване на ресурсната ефективност 
при суровините, помощните и производствените средства и материали ще засили 
конкурентната позиция на европейската промишленост, и поради това призовава 
Комисията да определи като приоритет ресурсната ефективност, като това включва:

 разработване на ясни показатели за измерване на повишаването на ресурсната 
производителност и по-нататъшно развитие на съответните стандарти;

 разработване на образци за нови подходи, като напр. ресурсно договаряне,

 разпространение на най-добри решения и насърчаване на мрежите за ресурсна 
ефективност и агенциите за ефективност на материалите,

 разработване на стандарт за доклад за устойчивостта на предприятията, който да 
анализира „екологичната раница” и по този начин да води до пестене на 
средства и съответно до по-висока конкурентоспособност на предприятията, да 
обединява и опростява действащите задължения и възможности за докладване 
(напр. СОУОСО) и който да бъде задължителен навсякъде, където това е 
възможно;

14. подчертава, че достъпът до суровини е от централно значение за възможностите за 
развитие на европейската промишленост; поради това призовава Комисията да 
представи цялостна суровинна стратегия още през 2010 г., която да включва:

 интензифициране на повторната употреба на суровините чрез амбициозни 
правила за рециклиране, подходящо насърчаване на изследванията и 
прекратяване на износа на отпадъци, съдържащи суровини,

 разширяване на изследванията за замяна на рядко срещани суровини,

 оптимално използване на наличните суровини в ЕС, за което наред с другите 
средства е необходимо бързото въвеждане на европейска геоложка 
информационна система с обзор на суровините в ЕС,

 гарантиране на достатъчни доставки на суровини чрез справедливи търговски 
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споразумения и стратегически партньорства,

 мерки срещу нарастващото олигополизиране на добива на суровини и на 
търговията със суровини;

15. изразява убеждението си, че за промишлеността е необходима дългосрочно 
ориентирана енергийна политика, която да гарантира подходящи цени на енергията 
и сигурност на доставките, която да дава възможност за производство без отделяне 
на вредни за климата газове и да възпрепятства „изместването на въглеродните 
емисии”; вътрешният пазар на енергия представлява актив за осигуряването на 
преход към нисковъглеродно производство и доставки и поради това следва 
мрежовата инфраструктура да бъде обновена и разширена и да бъдат създадени 
„интелигентни мрежи” („smart grids”);

16. призовава да бъдат положени всички възможни усилия за преодоляване на 
недостига на квалифицирана работна сила, като в това се включва:

 институционализиран диалог между компетентните органи и социалните 
партньори за обновяване на учебните планове и разработване на ефективни 
стъпки за прехода от училището към пазара на труда,

 съгласувани инициативи за засилване на образованието в областта на точните 
науки и техническите предмети (наука, технология, инженерство и математика) 
на всички равнища, по-специално за жените, както и обмен на най-добри 
практики,

 допълнителни съгласувани и целенасочени програми за повишаване на 
квалификацията, които да са ползотворни както за работодателите, така и за 
работниците; за целта следва да се използва в по-голяма степен Европейският 
социален фонд,

 откриване и модернизиране на висши училища за повишаване на 
квалификацията на специалисти (инженери, информатици, техници);

Устойчива индустриална култура

17. призовава за по-силна, съгласувана политика на ЕС по отношение на водещите 
пазари, напр. в отраслите, свързани с опазването на околната среда (около 3,5 
милиона заети, 300 милиарда евро оборот, до 50% от пазарния дял в световен 
мащаб); подчертава, че много от „традиционните” пазари, напр. стоманодобивът, 
автомобилостроенето, корабостроенето, притежават значителен потенциал за 
иновации и/или сравнителни предимства, които трябва да бъдат използвани изцяло, 
като за целта следва да бъде доразвита уредбата за конкретните продукти, като 
напр. директивата за екопроектирането, и да бъдат предприети инициативи за 
насърчаване, като напр. инициативата за „зелени” автомобили;

18. призовава за удължаване на срока на Рамковата програма за конкурентоспособност 
и иновации (CIP) след 2013 г. и за значително разширяване на тази програма;
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19. призовава за по-големи усилия за възможно най-бързо създаване на общностен 
патент, с цел да се подобрят рамковите условия за правата на индустриална 
собственост, за реформа на процедурите по стандартизация и за постигане на 
международна стандартизация с цел гарантиране на водеща роля в технологиите;

20. призовава за създаването на работна група за преструктуриране и засилена роля на 
европейските структурни фондове в процесите на преструктуриране, така че да се 
развие нова перспектива за работниците и предприятията; призовава за разширяване 
на изследванията и развитието във връзка с процесите на преустройство;

21. признава регионалните различия в индустриалното развитие, преди всичко по 
отношение на процесите на деиндустриализация в новите държави-членки, и 
призовава те да бъдат взети предвид и в новата устойчива промишлена политика, 
така че да бъде засилено териториалното сближаване;

22. подчертава голямото значение на МСП в промишлеността и призовава Комисията:

 да ускори изпълнението на „Small Business Act“ и да предприеме действия по 
отношение на недостатъците при изпълнението на приетите насоки и конкретни 
мерки (напр. намаляването на административните разходи и МСП-теста),

 да продължи да работи за подобряване на достъпа до възможности за 
финансиране за МСП, по-специално да разработи надеждни възможности за 
рисков капитал, и да засили възможностите за финансиране на МСП, както и 
предпочитаните от тях източници на финансиране, в новата архитектура на 
финансовия пазар;

23. счита, че политиката на предоставяне на помощи не следва да бъде разглеждана 
само в контекста на конкурентното право, а трябва да бъде използвана активно в 
интерес на ЕС за засилване на иновациите, въвеждане на продукти на пазара или 
при преструктурирането на промишлеността, по прозрачен начин и при ясни 
правила;

24. призовава бъдещите търговски споразумения да се изготвят така, че да формират 
част от промишлено-политическата стратегия с лоялна конкуренция в развития и 
развиващия се свят; в споразуменията за свободна търговия трябва да бъде 
приложен цялостно принципът на устойчивото развитие и да бъдат включени 
социални и екологични стандарти; следва да се предприемат мерки, за да не бъде 
застрашена европейската промишленост от нелоялни практики, както е случаят 
понастоящем в отрасъла на слънчевата енергия;

25. подчертава, че идеите и уменията на работниците трябва да бъдат използвани при 
модернизирането на промишлеността, и във връзка с това посочва, че следва да се 
осигури тяхното възможно най-голямо участие, надхвърлящо минималните 
изисквания (напр. директиви 2002/14/ЕО, 2009/38/ЕО);

Сектори

26. изразява убеждението си, че освен хоризонталния подход, за модернизирането и 
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повишаването на конкурентоспособността на предприятията допринасят секторните 
инициативи, отразяващи особеностите на отделните браншове, и призовава:

 Комисията, с участието на заинтересованите страни, да обнови, доразвие и 
допълни с ясно и стратегическо съдържание съществуващите подходи на 
отделните сектори (работни групи, групи на високо равнище, иновационни 
платформи, като напр. Cars 21),

 резултатите да бъдат приложени по начин, подходящ за конкретния отрасъл,

 в центъра на вниманието да бъдат поставени ключовите европейски отрасли, 
напр. автомобилостроенето, възобновяемите енергии, авиацията, химическата 
промишленост, храните и творческите индустрии,

 Комисията да представя редовни доклади за напредъка;

Отговорност

27. счита, че европейската промишленост, която черпи ползи от политическите усилия 
и добрите рамкови условия, следва да поеме по-голяма отговорност за устойчивия 
растеж и заетостта в Европа; счита, че промишлеността следва доброволно да поеме 
ясен ангажимент за инвестиции в Европа, да увеличи усилията си в областта на 
изследванията, да даде своя принос за новата култура на придобиване на 
квалификации, да развива още повече устойчиви иновации в областта на 
продуктите и процесите, както и да предприема стратегически партньорства в 
Европа винаги, когато има възможност за това;

Региони

28. подчертава, че регионалните структури представляват важен принос за засилването 
на промишлеността в Европа; конкурентните клъстери и иновационните мрежи 
(предприятия, университети и изследователски центрове), както и изграждането на 
връзки между предприятията (вериги за създаване на добавена стойност, засилено 
взаимодействие) и на връзки с други актьори са от съществено значение за 
инвестиционните решения; поради това:

 иновационните клъстери и мрежи следва да получават по-голяма подкрепа, с цел 
координирано насърчаване на трансфера на знания, изследванията, 
подобряването на квалификациите и на инфраструктурата, включително като 
приоритет на Европейския фонд за регионално развитие,

 регионалните мрежови структури, като районите на големите градове, следва да 
бъдат подпомогнати от ЕС в подкрепата за развитието на тяхната промишлена 
база,

 Европейската инвестиционна банка следва да засили връзката между 
промишлената политика и териториалното сближаване;

o
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29. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, 
Комисията и държавите-членки.

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

МОМЕНТНА СНИМКА НА ПРОМИШЛЕНОСТТА В ЕВРОПА

Промишлеността на ЕС се равнява приблизително на една трета от брутната добавена 
стойност в ЕС, като промишлените стоки съставляват почти 3/4 от европейския износ, 
тя предоставя една трета от работните места, като осигурява препитание за около 57 
милиона души. Ако се отчита нейният събирателен ефект, като всяко едно работно 
място в индустрията създава около две допълнителни работни места в свързани услуги, 
нейното въздействие върху заетостта е още по-значително. 

Промишлеността в ЕС-27 (Евростат)
% Брутна 
добавена 
стойност 
(2008 г.)

Заетост (2008 г.)
% от общата в милиони

# предприятия 
в '000 (2007 г.)

Минно дело и каменодобив 1 0.4 0.8 21.4
Производство 16.8 16.8 37.0 2 323
Доставки на газ, 
електричество и вода

2.3 0.8 1.7 36.0

Строителство 6.4 8.4 17.0 3 090
ОБЩО 26.5 26.4 56.5 5 470.4

ПРЕОТКРИВАНЕ НА ПРОМИШЛЕНОСТТА В ЕВРОПА

Последните дълбока икономическа криза се отрази на европейската индустрия. Но 
кризата също така показа значението на отрасъла за икономиката на ЕС и изясни, че не 
е направено достатъчно за цялостно справяне с неговите нужди в контекста на 
настоящите предизвикателства на климата. Понастоящем промишлеността често е 
поставена на второ място след многообсъжданите сектори на услугите и финансите. 
Промишлената политика на ЕС често се съсредоточаваше върху идеята, че пазарите 
трябва да се саморегулират и това до този момент преди всичко се извършваше чрез 
единни мерки при почти несъществуваща координация между държавите-членки. Това 
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до голяма степен беше реакция спрямо променящата се обстановка като рядко 
представляваше действие, основано на предварителен анализ. 

НАСТОЯЩИТЕ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА

Промишлеността вече преминаваше през процес на реструктуриране преди началото на 
икономическата криза. Понастоящем тя е изправена пред взаимно допълващи се 
предизвикателства:

а) Промишлеността беше непрестанно и дълбоко засегната от нарастващите 
промени в развитието на глобалната икономика. Разграничението между развити и 
развиващи се страни и традиционните им доминиращи сектори се променя 
ежедневно посредством нарастваща конкуренция. Търсенето на глобалния пазар 
бързо се променя и изисква преориентиране на бизнеса, реструктуриране и 
преквалифициране. Новото международно разпределение на труда с бързо 
развиващите се икономики например на Китай, Индия, Бразилия и Русия увеличава 
напрежението от глобализацията. 

б) Появява се нова форма на глобализация с насочване към световно общество на 
знанието, в което новаторството и изследванията имат по-голямо значение от 
човешката сила и ръчния труд като движещи сили за развитие и 
конкурентоспособност.

в) Изменението на климата е необратимо и не подлежащо на дискусия. Избликът 
на световната икономическа надпревара упражни огромен натиск върху всички 
видове ресурси. Предвид необходимостта от облекчаване на изменението на 
климата и опазване на биологичното разнообразие, при изчерпващи се суровини, 
докато търсенето расте, промишлеността трябва да се пренасочи към въглеродно 
необвързано и суровинно-ефективно производство. 

г) Постепенните демографските размествания променят дълбоко профила както на 
потребителите, така и на производителите. Продължаващото покачване на средната 
възраст изисква нови продукти, видове транспорт и организация на труда. Ще се 
появи липса на квалифициран труд.

д) Бързата урбанизация поставя нови предизвикателства пред мобилността, 
сградите и логистиката, и други. 

УКРЕПВАНЕ НА ОБЩИЯ ПОДХОД КЪМ ПРОМИШЛЕНАТА ПОЛИТИКА

Стратегията Европа 2020 за пръв път признава необходимостта от нов подход като 
представя водеща инициатива. Време е ЕС да се възползва изцяло от общите 
възможности за устойчиво обновяване и по-нататъшно развитие на промишлената база 
с качествени работни места. Европейската промишленост следва да запази лидерската 
си позиция в областите с ключово значение, а не да се превърне в последовател на 
други. Време е ЕС да избере своя собствен път за развитие на индустрия на бъдещето.



PE445.790v01-00 12/15 PR\824649BG.doc

BG

ЕС трябва да гарантира, че добавената стойност се създава в рамките на самия ЕС.

Ясно е, че една успешна промишлена политика трябва да бъде вписана едновременно в: 

 една нова архитектура на финансовия сектор и
 изразителна макроикономическа координация на икономическата, финансовата 

и бюджетната политики, насочени към растеж и заетост без финансов дъмпинг 
(например хармонизиране на корпоративния данък).

Неуспехът на модела на саморегулиране на финансовите пазари трябва да доведе до 
нова всеобхватна регулаторна рамка, която е в състояние да върне финансовата система 
към нейната същност: превръщането на спестяванията в продуктивни инвестиции, 
особено за промишлеността и МСП. 

Предоставените от член 173 от Договора за ЕС възможности трябва да бъдат 
използвани. Съвместно между ЕС и държавите-членки трябва да бъде разработена 
съгласувана и недвусмислена промишлена политика заедно с ясна стратегия и 
показатели за гарантиране и наблюдение на напредъка. Следва да не се позволи 
различните тенденции в промишлената политика (протекционизъм, управление, 
стимули, конкуренция) да излязат от контрол.

НОВА ИНТЕГРИРАНА И УСТОЙЧИВА ПРОМИШЛЕНА ПОЛИТИКА В ЕС

Промишлената политика на ЕС трябва да се ориентира както към устойчиво, 
екологично-ефективно и конкурентоспособно в световен мащаб обновяване на 
промишлената база, така и към устойчив преход от главно производителна 
промишленост към индустрия на знанието. От решаващо значение е интегрирането на 
всички политики на ЕС обединяващи всички аспекти с влияние върху индустрията. 
Това изисква ново равнище на сътрудничество с Комисията и сътрудничество с всички 
участници.

По мнение на докладчика, съществуват 15 основни „крайъгълни камъка“ на новия 
подход към промишлеността в Европа: 

1) Изграждане на иновационна верига

Това, което ни е необходимо, са научни изследвания, свързани с промишлеността, 
развитие и прилагане на иновации – една цялостна иновационна верига. Новаторството 
означава нещо повече от технологични иновации; то също така означава 
организационни иновации, иновации в областта на бизнес-моделите, проектирането и 
качеството на продуктите. За да се насърчава новаторството, трябва да създадем 
благоприятстваща иновациите рамка от правни разпоредби, стандарти и защита на 
правата на интелектуална собственост. Следва да се наблегне на развитието на новите 
междусекторни базови технологии (напр. ИКТ, мобилни, енергийни, био- и 
нанотехнологии). Необходими са ни последователни стратегии за сближаване и 
сътрудничество между различните иновационни сектори. Иновационната политика на 
ЕС следва да бъде насочена към празнините във веригата на създаване на стойност. 



PR\824649BG.doc 13/15 PE445.790v01-00

BG

Към основните области на бъдещо развитие, като устойчивост, демографски промени и 
урбанизация трябва да се подходи с нови решения.

2) Повишаване на ефикасността на ресурсите

През последните десетилетия производителността на труда се разви много по-бързо от 
производителността на ресурсите. В промишлеността разходите за труд представляват 
приблизително 20%, а разходите за ресурси – 40%. Значителното увеличаване на 
производителността на ресурсите въз основата на стандартите и стимулите на ЕС, 
общите цели и целите на предприятията и системите за насърчаване на най-добрите 
достъпни технологии ще укрепи устойчивостта и глобалната конкурентоспособност на 
европейската промишленост с перспективи за нови пазари в световните вериги за 
създаване на стойност и ще съхрани работни места в Европа. Следва да се въведат 
изчисления на „екологичната раница” на предприятията чрез задължителен доклад за 
устойчивост.

3) Ясни цели за устойчиви продукти

Устойчивото производство трябва да бъде увеличено чрез координирани стандарти за 
екологични иновативни продукти, основаващи се на анализи на жизнения цикъл (напр. 
директива за екологичен дизайн, стандарти за сгради и автомобили). 

4) Използване на обществените поръчки

Възлагането на обществени поръчки следва да се използва като инструмент за 
въвеждане на нови и устойчиви продукти и услуги както в публичния, така и в частния 
сектор. Възможностите, които предоставя Директива 2004/181, следва да бъдат 
използвани последователно. Освен това е необходимо публичните разходи да бъдат 
използвани по-целенасочено за инвестиране в бъдещето, преди всичко в полза на 
икономиката, основана на знанието, и промишлените иновации. 

5) Увеличаване на производството на чиста енергия

Енергетиката и промишлената политика са тясно свързани. Стабилните доставки на 
енергия са задължителни, а различните видове възобновяема енергия са новите пазари 
на икономически растеж, които създават нови висококачествени работни места. 
Промишлената политика се нуждае от дългосрочна енергийна политика, която да 
осигури политика по отношение на изменението на климата, разумни цени на енергията 
и сигурност на доставките, като същевременно се избягва изместване на въглеродните 
емисии. 

6) Убедителна суровинна стратегия

Европейската промишленост е зависима от надеждния достъп до суровини, който става 
все по-проблематичен. Освен справедливото осигуряване на достатъчни суровинни 
доставки, необходимо е същевременно да се разработи подходяща политика за висок 

                                               
1 ОВ L 134, 30.4.2004 г., стр. 114–240
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дял на рециклиране на съществуващите ресурси (напр. Директивата относно ОЕЕО) и 
да се спре износът на отпадъци, което трябва да бъде подкрепено от необходимата 
научноизследователска и развойна дейност.

7) Промени в търговията за справедливо съвместно съществуване и устойчиво 
производство

Ясно е, че международната търговска политика е от основно значение за устойчивото 
производство. Търговията не е цел сама по себе си, а представлява част от 
промишлената стратегия. Търговската политика следва да предоставя достъп до 
ключови и развиващи се пазари на една справедлива основа. Многостранната система 
на СТО, основаваща се на определени правила, със своите механизми за разрешаване 
на спорове е най-ефективното и легитимно средство за управление и разширяване на 
търговските отношения по един прозрачен начин. Устойчивото производство изисква 
добра работна среда и заплащане, както и задължителни екологични стандарти. Това 
следва да бъде определяно в търговските споразумения. 

8) Очертаване на задължителна секторна промишлена политика

За различните секторни подходи (работни групи, консултативни съвети на високо 
равнище, иновационни платформи, напр. LeaderShip, Cars 21, работната група по ИКТ, 
групата на високо равнище за химическа промишленост) следва да бъде осигурена ясна 
рамка и стратегическо съдържание с оценка на секторното въздействие и планове за 
действие, за да се насърчава устойчивото развитие.

9) Включване на МСП

Ролята на МСП като гръбначен стълб на европейската промишленост следва да бъде 
засилена чрез по-добър трансфер на технологии, достъп до финансиране под формата 
на банкови заеми, рисков капитал, но също така и общностно финансиране чрез 
програми по РП. Освен това следва да се стимулира по-високият дял на участие на 
МСП в търговете за обществени поръчки, а също така да се създават по-добри 
възможности за тяхното интернационализиране. 

10) Развитие на регионални области на действие

Политиката на ЕС следва да насърчава в по-голяма степен иновационните клъстери с 
цел координирано разработване на трансфера на знания, изследователските дейности, 
развитието на квалификациите и инфраструктурата. Създаването на европейски 
конкурентоспособни клъстери и на нови групи от различни участници в областта на 
иновациите (предприятия, университети и изследователски центрове – „екосистеми“) и 
промишлени мрежи с оперативни потоци на знания и привличане на много действащи 
лица са от ключово значение за инвестиционните решения. Европейската 
инвестиционна банка трябва да засили връзката между промишлената политика и 
териториалното сближаване.

11) Подготовка за промените в промишлеността
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Промишлената политика следва все повече да се стреми да се подготви за промените и 
да предприема действия във връзка с тях чрез развитие на дългосрочни стратегии. 
Необходим ни е нов инструмент при същевременно широко включване на социалните 
партньори.

12) Подход към реструктурирането

Следва да се разработи перспектива за работниците и предприятията, засегнати от 
реструктуриране, наложено от структурни промени или последствия от глобализацията. 
Това може да се направи, като бъде създадена работна група по реструктурирането и 
като се предостави по-голяма роля на структурните фондове на ЕС в процедурите по 
реструктуриране. По отношение на регионалните различия е необходимо да се 
предприемат действия, по-специално в новите държави-членки, в които са налице 
процеси на деиндустриализация.

13) Повишаване на квалификациите

Осигуряването на съответно квалифицирана работна сила изостава от потребностите на 
реструктурирането и обновяването на европейската промишленост. Необходимо е да 
бъде установен диалог между публичните органи, регулиращи образователните 
системи, и социалните партньори, за да се намерят практически решения за управление 
на прехода от училището към пазара на труда и да се организира по-нататъшният 
процес на квалифициране по начин, който да е най-благоприятен както за 
работодателите, така и за работниците. Иновациите и квалификацията на работниците 
изискват по-нататъшно развитие на университетско равнище.

14) Разширяване на участието на работниците в процесите на вземане на 
решения

По-широкото участие на работниците ще гарантира качествено развитие и ще 
предотврати лошите условия на труд в процеса на обновяване. Системите за социална 
отговорност на дружествата подкрепят социалното и устойчивото развитие на 
предприятията.

15) Дългосрочни политики

Освен интегриран подход към европейската промишлена политика, инвестиционните 
решения и иновационните цикли в промишлеността изискват дългосрочна 
законодателна ориентация.

Интегрираната и устойчива промишлена политика представлява едната страна на 
медала; другата е ясният ангажимент от страна на промишлеността за инвестиции в ЕС, 
увеличен научноизследователски капацитет, принос за новата култура на 
квалификация, ресурсно ефикасни продукти и производствени методи, както и за 
стратегическо партньорство между предприятията в ЕС.


