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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно повторна индустриализация на Европа за насърчаване на 
конкурентоспособността и устойчивостта

(2013/2006(INI))

Европейският парламент,

– като взе предвид член 173 от дял XVII от Договора за функционирането на 
Европейския съюз (предишен член 157 от Договора за създаване на Европейската 
общност), който обхваща индустриалната политика на ЕС и се отнася, наред с други 
неща, до конкурентоспособността на промишлеността на Съюза,

– като взе предвид съобщението на Комисията от 10 октомври 2012 г., озаглавено 
„По-силна европейска промишленост за растеж и възстановяване на икономиката: 
актуализиране на съобщението за индустриалната политика“ (COM (2012)0582),

– като взе предвид Директива 2012/27/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 
25 октомври 2012 г. относно енергийната ефективност1,

– като взе предвид предложението на Комисията от 30 ноември 2011 г. за регламент 
за създаване на Програма за конкурентоспособност на предприятията и за малките и 
средни предприятия (2014—2020 г.)(COM(2011)0834),

– като взе предвид съобщението на Комисията от 25 юни 2008 г., озаглавено „Мисли 
първо за малките!“ „Small Business Act“ за Европа (COM(2008)0394),

– като взе предвид съобщението на Комисията от 4 ноември 2008 г., озаглавено 
„Инициатива за суровините - посрещане на нашите основни потребности от растеж 
и работни места в Европа“ (COM(2008)0699),

– 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 6 октомври 2010 г., озаглавено 
„Водеща инициатива на стратегията „Европа 2020“ Съюз за иновации“ 
(COM(2010)0546),

– като взе предвид съобщението на Комисията от 20 септември 2011 г., озаглавено 
„Пътна карта за ефективно използване на ресурсите в Европа“ (COM(2011)0571),

– като взе предвид съобщението на Комисията от 14 октомври 2011 г., озаглавено 
„Промишлена политика: засилване на конкурентоспособността“ (COM(2011)0642),

– като взе предвид съобщението на Комисията от 15 декември 2011 г., озаглавено 
„Енергийна пътна карта за периода до 2050 г.“ (COM(2011)0885),

                                               
1 ОВ L 315, 14.11.2012 г., стр. 1.
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– като взе предвид съобщението на Комисията от 13 февруари 2012 г., озаглавено 
„Иновации за устойчив растеж: биоикономика за Европа“ (COM(2012)0060),

– като взе предвид съобщението на Комисията от 30 май 2012 г., озаглавено 
„Действия за стабилност, растеж и работни места“ (COM(2012)0299),

– като взе предвид съобщението на Комисията от 26 юни 2012 г., озаглавено 
„Европейска стратегия за главните базови технологии – мост към растеж и заетост“ 
(COM(2012)0341),

– като взе предвид съобщението на Комисията от 20 март 2013 г., озаглавено „Зелена 
книга - дългосрочно финансиране на европейската икономика“ (COM(2013)0150), 

– като взе предвид съобщението на Комисията от 27 март 2013 г., озаглавено „Зелена 
книга - Рамка за 2030 година за политиките в областта на климата и енергетиката“ 
(COM(2013)0169),

– като взе предвид работния документ на службите на Комисията, придружаващ 
съобщението на Комисията от 4 ноември 2008 г., озаглавено „Инициатива за 
суровините – посрещане на нашите основни потребности от растеж и работни места 
в Европа“ (COM(2008)0699) - SEC(2008)2741),

– като взе предвид работния документ на службите на Комисията от 26 септември 
2011 г., озаглавен „Competitiveness of European high-end industries“ 
(Конкурентоспособност на европейската промишленост в областта на луксозните 
стоки) (SWD(2013)0286),

– като взе предвид работния документ на службите на Комисията от 10 октомври 
2012 г., придружаващ съобщението, озаглавено „По-силна европейска 
промишленост за растеж и възстановяване на икономиката: актуализиране на 
съобщението за индустриалната политика“ (SWD(2012)0297),

– като взе предвид работния документ на службите на Комисията от 10 октомври 
2012 г., озаглавен „European Competitiveness report 2012.  Reaping the benefits of 
Globalisation“ (Доклад за европейската конкурентоспособност за 2012 г. 
Реализиране на ползите от глобализацията) (SWD(2012)0299),

– като взе предвид работния документ на службите на Комисията от 11 април 2013 г., 
озаглавен „Industrial relations in Europe 2012“ (Трудови правоотношения в Европа 
(2012 г.) (SWD(2013)0126),

– като взе предвид своята резолюция от 11 март 2010 г. относно инвестиране в 
разработването на нисковъглеродни технологии (SET-Plan)1,

– като взе предвид своята резолюция от 20 юли 2010 г. относно развиване на 
потенциала за разкриване на нови работни места в нова устойчива икономика2,

                                               
1 OВ C 349 E, 22.12.2010 г., стр. 84.
2 OВ C 308 E, 20.10.2011 г., стр. 6.
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– като взе предвид своята резолюция от 9 март 2011 г. относно промишлената 
политика в ерата на глобализацията1,

– като взе предвид своята резолюция от 13 септември 2011 г. относно ефективна 
стратегия за суровините в Европа2,

– като взе предвид своята резолюция от 8 май 2012 г. относно Европа за ефективно 
използване на ресурсите3,

– като взе предвид своята резолюция от 14 юни 2012 г., озаглавена „Акт за единния 
пазар: следващите стъпки към растежа“4,

– като взе предвид своята резолюция от 23 октомври 2012 г., озаглавена „Малки и 
средни предприятия (МСП):  конкурентоспособност и възможности за развиване на 
стопанска дейност“5, 

– като взе предвид своята резолюция от 15 март 2013 г. относно пътната карта за 
постигане до 2050 г. на конкурентоспособна икономика с ниска въглеродна 
интензивност6,

– като взе предвид своята резолюция от 21 май 2013 г. относно настоящите 
предизвикателства и възможности за енергията от възобновяеми източници на 
европейския вътрешен енергиен пазар7,

– като взе предвид своята резолюция от 21 май 2013 г. относно регионални стратегии 
за промишлените райони в Европейския съюз8,

– като взе предвид своята резолюция от 11 юни 2013 г. относно общинските жилища в 
Европейския съюз9,

– като взе предвид своето разискване от 4 февруари 2013 г., във връзка с изявлението 
на Комисията, относно възстановяване на европейската промишленост с оглед на 
настоящите трудности (2013/2538(RSP)),

– като взе предвид заключенията от 3 208-мото заседание на Съвета по 
конкурентоспособност от 10 и 11 декември 2012 г., озаглавени „По-силна 
европейска промишленост за растеж и възстановяване на икономиката“,

– като взе предвид доклада, озаглавен „EU industrial structure 2011 - Trends and 
Performance“ (Промишлена структура на ЕС през 2011 г. – тенденции и резултати) 
за 2011 г., изготвен по поръчка на Комисията,

                                               
1 OВ C 199 E, 7.7.2012 г., стр. 131.
2 OВ C 51 E, 22.2.2013 г., стр. 21.
3 Приети текстове, P7_TA(2012)0223.
4 Приети текстове, P7_TA(2012)0258.
5 Приети текстове, P7_TA(2012)0387.
6 Приети текстове, P7_TA(2012)0086.
7 Приети текстове, P7_TA(2013)0201.
8 Приети текстове, P7_TA(2013)0199.
9 Приети текстове, P7_TA(2013)0246.
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– като взе предвид доклада въз основа на проучване на инициативите на „ЕС 2020“, 
озаглавен „An Industrial Policy for the Globalisation Era“ (Индустриална политика за 
ерата на глобализацията ), изготвен през април 2013 г. по поръчка на Комитета на 
регионите, 

– като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 
хх.хх.2013 г., озаглавено „По-силна европейска промишленост за растеж и 
възстановяване на икономиката. актуализиране на съобщението за индустриалната 
политика“,

– като взе предвид становището на Комитета на регионите от 11 април 2013 г., 
озаглавено „По-силна европейска промишленост за растеж и възстановяване на 
икономиката“,

– като взе предвид член 48 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по промишленост, изследвания и енергетика 
и становищата на комисията по международна търговия, комисията по заетост и 
социални въпроси, комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на 
храните, комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите, комисията по 
регионално развитие и на комисията по правата на жените и равенството между 
половете (A7-0000/2013),

Стратегия „Възраждане на промишлеността за устойчива Европа“: принципи, 
цели и управление

1. приветства съсредоточаването на вниманието на Комисията върху индустриалната 
политика;

2. подчертава, че бъдещата индустриална сила на Европа зависи от стратегия за 
възраждане на промишлеността за устойчива Европа („Стратегията“), която 
насърчава технологичните, стопанските и социалните иновации с цел трета 
индустриална революция, включително с офанзива за модернизация с оглед 
намаляване на емисиите на СО2; твърди, че Стратегията ще създаде нови пазари, 
модели на стопанска дейност и креативни предприемачи, нови работни места и 
достойни условия на труд, ще доведе до промишлено обновяване с икономическа 
динамика, доверие и конкурентоспособност; счита, че енергийната ефективност и 
ефективното използване на ресурсите са основни елементи на подобна стратегия;

3. счита, че Стратегията трябва да бъде интегрирана в екологична и социална пазарна 
икономика в съответствие с принципите на лоялната конкуренция, вътрешното 
поемане на външните фактори и екологично осъзната Ordnungspolitik; заявява, че 
ръководният принцип на бъдещата промишлена конкурентоспособност на Европа 
трябва да бъде устойчивостта;

4. подчертава, че Стратегията се нуждае от дългосрочна рамка с ясни цели, показатели 
и подход, основан на жизнения цикъл и кръговата икономика, която благоприятства 
инвестициите в творчеството, уменията, иновациите, устойчивите технологии и 
насърчава модернизирането на промишлената база на Европа чрез политика, 
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вземаща предвид веригата на добавената стойност, която включва също така 
основните промишлени сектори; 

5. признава, че индустриалната политика трябва да се справи с големите обществени 
предизвикателства, определени в стратегията „Европа 2020“ и трябва да бъде 
интегрирана ефективно в процеса на европейския семестър;

6. счита, че Стратегията трябва да следва амбициозни и реалистични промишлени 
цели; отбелязва, че водещата цел от 20 % ще наложи създаването на 400 000 нови 
работни места в промишлеността годишно; предлага целта от 20 % да се разглежда 
като основа, приведена в съответствие с целите на ЕС 20/20/20;

7. очаква, че Стратегията ще може да върне производството в ЕС, като се обърне 
внимание на управлението на веригата на доставки и специфичните регионални 
култури за производство;

8. подчертава, че Стратегията ще успее само ако е подкрепена от адекватна 
макроикономическа рамка и необходимите бюджетни средства, за да се даде тласък 
на частните инвестиции; изисква, в този контекст, европейска стратегия за 
екологосъобразен растеж и изразява съжаление във връзка с намаленията, 
направени от Съвета по функция 1А на МФР;

9. приветства хоризонталния подход на Комисията към индустриалната политика; 
счита, че Стратегията следва да прилага хоризонтална, а не вертикална концепция 
за индустриалната политика; счита, че специфичните за секторите мерки трябва по 
правило да бъдат свързани със секторна специализация с оглед насърчаване на 
високотехнологични стратегии и стратегии с висока добавена стойност;

10. изразява съгласие с Комисията, че индустриалната политика трябва да има 
ефективна, интегрирана структура на управление, включително наблюдение; 
припомня препоръката на ЕП в доклада „Ланге“ относно промишлеността за 
създаване на постоянна работна група на Комисията по въпросите на 
индустриалната политика, съставена от съответните генерални дирекции; изисква от 
Комисията да докладва ежегодно на ЕП относно напредъка по изпълнението на 
Стратегията; подчертава, че Стратегията се нуждае от обединение на 
заинтересовани страни от промишлеността, профсъюзите, академичните среди и 
гражданското общество; призовава Комисията да използва пълноценно член 173, 
параграф 2 от Договора, за да насърчи прилагането на Стратегията;

11. счита, че Стратегията трябва да бъде ориентирана към насочване на 
инвестиционните потоци в Южна Европа, за да се даде нов тласък на растежа, по-
специално чрез интелигентна специализация и формирането на клъстери, 
включително транснационални клъстери;

12. приветства работата на заместник-председателя Таяни за по-тясна координация на 
индустриалната политика със Съвета по конкурентоспособност; подчертава, че 
Стратегията трябва да се съгласува с индустриалната политика на държавите 
членки;
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13. счита, че регионите следва да участват пълноценно в определяне на приоритетите и 
потенциала за промишлеността на тяхна територия; приветства работата, извършена 
от Комитета на регионите, както и работата на Комисията по отношение на 
стратегиите за интелигентна специализация за насочване на финансирането от ЕС 
към целите на „Европа 2020“;

Офанзива за иновации, ефективност и устойчиви технологии 

14. подчертава, че промишлената база на ЕС може да се модернизира и да повиши 
своята основна конкурентоспособност само посредством офанзива за иновации, 
ефективност и устойчиви технологии;

15. счита, че фондовете на ЕС за научни изследвания и иновации следва да действат 
като катализатор и да се използват съвместно с други национални и регионални 
фондове; припомня целта от 3 % за научни изследвания и развитие, като две трети 
идват от частния сектор; подкрепя създаването на публично-частни партньорства 
(ПЧП) по „Хоризонт 2020“ с цел привличане на инвестиции от частния сектор; 

16. призовава значителен дял от средствата за МСП по програма „Хоризонт 2020“ да се 
оползотворят чрез специален инструмент за МСП;

17. приветства направленията на действие на Комисията, както и евентуалните ПЧП; 
изразява загриженост обаче, че важни събития в областта на данните и ИКТ не са 
включени по адекватен начин; призовава Комисията да ги интегрира по подходящ 
начин; призовава Комисията да подкрепи формирането на клъстери между 
различните направления на действие, с цел насърчаване на взаимодействието и 
взаимното влияние между тях;

18. призовава Комисията да предложи политика по отношение на клъстерите под 
формата на сътрудничество между свързани дружества, доставчици, доставчици на 
услуги и научноизследователски центрове; подчертава значението на създаването 
на транснационални клъстери; 

19. приветства стратегията за главните базови технологии, където ЕС разполага със 
силни конкурентни предимства; подкрепя предложените действия за подобряване 
на координацията и взаимодействието между политиките и инструментите, 
включително структурните фондове на ЕС; приветства инициативите за укрепване  
на свързаните с главните базови технологии конкретни действия в областта на 
клъстерите и повишеното трансрегионално сътрудничество; 

20. приветства направлението на действие относно усъвършенстваните производствени 
технологии; счита, че то би имало полза от публично-частните партньорства като 
„СПАЙЪР“ (SPIRE); счита, че стартирането на общност на знание и иновации до 
2014 г. в областта на производството с добавена стойност е приоритет;

21. приветства съсредоточаването на вниманието на Комисията върху екодизайна; 
призовава я да определени изисквания относно екодизайна във връзка с 
възможността за рециклиране и ефективно използване на ресурсите; приветства 
предложението да бъдат разработени и насърчени нови критерии за устойчивост на 
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строителните продукти и процеси;

22. счита, че направлението на действие относно интелигентните електроенергийни 
мрежи е формулирано твърде тясно, с твърде малко предложения;

23. подчертава значението на връзките с общностите на емигранти от ЕС, с цел те да 
бъдат насърчени да използват своите знания за възможностите за развиване на 
стопанска дейност в ЕС;

Завършване на изграждането на вътрешния пазар и откриване на външни пазари 
за Стратегията

24. призовава Комисията и държавите членки спешно да завършат изграждането на 
единния пазар на енергия, телекомуникации, екологични продукти и рисков 
капитал; 

25. приветства намерението на Комисията да разработи хоризонтален план за действие 
за стимулиране на търсенето на иновативни стоки и услуги; призовава Комисията 
да използва екологичния отпечатък, за да установи критерии за устойчивост и 
ефективност за продуктите;

26. подчертава, че възлагането на обществени поръчки следва да бъде двигател на 
иновациите; счита, че насоките за държавните помощи следва да бъдат отворени за 
политически мерки за насърчаване на иновациите; счита, че стандартизацията и 
екомаркировката имат важна роля в усвояването на новите технологии;

27. отбелязва разследването на Комисията относно реформата на вътрешния пазар за 
промишлени продукти; призовава Комисията да гарантира, че това не води до 
занижаване на стандартите;

28. признава усилията на Комисията за интелигентно регулиране, предназначени да 
намалят бюрократичната тежест, без да се подкопава ефективността на 
законодателството; подкрепя регулаторната съгласуваност и подобряването на 
анализа на конкурентоспособността в съответствие с насоките за оценка на 
въздействието;

29. призовава Комисията да използва силата на интернет в своята работа по надзор на 
пазара, което ще позволи на хората да вземат участие, като предоставят обратна 
информация за продуктите; 

30. счита, че настоящият режим на ПИС не благоприятства иновациите; счита, че 
повишената прозрачност и новаторските практики за управление и лицензиране 
могат да доведат до по-бързи решения на пазара;

31. приветства признаването на проблема с наслояването на патенти и патентните 
засади; подкрепя изменението на регулаторната система с цел подкрепа на 
насърчаващото конкуренцията кръстосано лицензиране и действията за 
обединяване на патенти (патентен пул); 
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32. отбелязва значението на търговската стратегия на ЕС; призовава Комисията да 
разработи, заедно със заместник-председателя на Комисията/върховен представител 
по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, стратегия за 
включване на бюра за МСП в мисиите на ЕС; 

33. признава значението на трансатлантическото партньорство в областта на търговията 
и инвестициите; препоръчва то да има за цел постепенно премахване на субсидиите 
за изкопаеми горива; препоръчва определянето по нов начин на подобността на 
продуктите, като те бъдат разграничени въз основа на техния въглероден отпечатък; 

34. призовава Комисията да позволи на профсъюзите да внасят търговски жалби;

35. призовава Комисията да разработи европейска стратегия за износ за ресурсно- и 
енергийноефективни технологии;

Финансиране на индустриалната промяна

36. признава, че съществуват ограничения на банковото кредитиране и тяхното 
въздействие, особено върху малките и средните предприятия; приветства Зелената 
книга на Комисията относно дългосрочното финансиране; подчертава 
необходимостта от засилване на устойчивостта на банковия сектор на ЕС 
посредством Базел III, банков съюз и ЕМС; 

37. призовава Комисията да проучи как обезпечените с активи ценни книжа могат да 
бъдат използвани за улесняване на финансирането на МСП; отбелязва ролята, която 
публичните банки могат да играят за инвестиране в издадени от банка, 
структурирани обезпечени облигации, като съчетават такава инвестиция с по-
високи цели за предоставяне на заеми на МСП;

38. призовава Комисията да изготви съобщение относно колективното финансиране; 
призовава Комисията да разработи стабилна регулаторна рамка за колективното 
финансиране въз основа на суми до 1 милиона евро на проект;

39. призовава Комисията да подкрепи създаването на местни пазари на облигации за 
МСП;

40. призовава Комисията да подкрепи развитието на национални инвестиционни банки 
за МСП и да даде възможност на съществуващите да разширят дейността си в други 
държави членки;

41. призовава държавите членки да въведат изцяло директивата относно забавянето на 
плащанията;

42. приветства увеличаването на капитала на ЕИБ; счита, че тя следва да има за цел 
60 % инвестиции в нисковъглеродни технологии до 2020 г.;  

43. подчертава значението на рисковия капитал и мрежите на бизнес ангелите; счита, че 
Европейският инвестиционен фонд има ключова роля в развитието на пазарите на 
рисков капитал; счита, че разграничението за данъчни цели между капитал и дълг 



PR\936863BG.doc 11/18 PE510.843v01-00

BG

следва да бъде премахнато;

Спечелване на умения и работна сила за Стратегията

44. подчертава, че Стратегията е възможност за стабилна заетост с добри работни места 
и достойни заплати; подчертава, че партньорството със заинтересованите страни, 
по-специално социалните партньори и младежките организации, в контекста на 
включването на младежите на трудовия пазар, е неизбежно; призовава Комисията и 
държавите членки да засилят социалния диалог;

45. отбелязва, че Стратегията ще изисква все повече и по-добър достъп до обучение, 
учене през целия живот, професионално обучение и университетско образование, 
даващи подготовка за бъдещето, силен акцент върху областта на науките, 
технологиите, инженерството и математиката, подкрепа на предприемачеството и 
адекватна мрежа за социална сигурност, заедно с политика за втори шанс;

46. подчертава, че демократизацията на работното място трябва да се разшири и че 
работниците следва да имат индивидуално право на обучение;

47. призовава Комисията да работи в тясно сътрудничество с държавите членки, за да 
се изготвят средносрочни и дългосрочни прогнози за уменията, изисквани от пазара 
на труда;

48. призовава Комисията и държавите членки да обмислят американския модел на 
създаване на фондове „от колеж към кариера“ (C2C), за да се изградят партньорства 
между промишлеността и университетите, с цел да се обучават млади хора за работа 
в секторите с бъдеще; отбелязва обсъжданите в Обединеното кралство планове за 
създаване на „университетски технически гимназии“ с партньори от 
промишлеността;

49. счита, че създаването на национални платформи за обмен на най-добри практики в 
областта на науките, технологиите, инженерството и математиката може да бъде от 
полза при определяне на целите в тези области;

50. подчертава значението на засилването на доброволната мобилност сред младите 
хора, чрез насърчаване на програмата „Еразъм за всички“ и премахване на 
съществуващите пречки пред трансграничното чиракуване и различните видове 
стажове, както и чрез засилване на преносимостта на пенсиите и трудовите права и 
правата на социална закрила в целия ЕС;

51. подчертава необходимостта от намаляване на процента на преждевременните 
напускания на училище и подчертава, че преждевременно напускащите училище се 
нуждаят от възможности за обучение, какъвто е случаят с австрийската „Гаранция 
за обучение“;

52. приветства решенията за изпълнение на „гаранцията за младежта“ и насърчаване на 
„Алианс за професионална подготовка“; призовава промишлеността да предложи 
качествена заетост или стажове на младежите, когато е възможно, и да се създадат 
качествени стажове с достойно заплащане; 
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53. подчертава, че държавите членки със силни системи за професионално обучение са 
имали сравнително стабилни пазари на труда по време на кризата; приканва всички 
държави членки да проучат и въведат такива системи, съвместно със социалните 
партньори; отбелязва предизвикателството за хармонизиране на Европейската 
система за трансфер на кредити в професионалното образование и обучение с 
Европейската система за трансфер и натрупване на кредити;

54. счита, че имиджът на професионалното образование и обучение би могъл да се 
подобри, като те бъдат свързани с възможен преход към университетско или друг 
вид висше образование;

55. призовава държавите членки да създадат механизми за микрокредитиране за млади 
хора, за да насърчат предприемачеството; 

56. призовава държавите членки, в диалог със социалните партньори, да разгледат 
възможни политики за придаване на повече гъвкавост на работното време в периоди 
на икономически спад;

Преход в областта на ресурсите и енергията с цел индустриална промяна

57. изтъква факта, че ресурсите и енергията са в основата на Стратегията; застъпва се за 
подход, основаващ се на принципите за достъпност на цените, устойчивост и 
възможност за практически достъп, по отношение и на ресурсите, и на енергията;

58. приветства пътната карта за ефективно използване на ресурсите; призовава 
Комисията да включи целите на политиката в областта на отпадъците в европейския 
семестър и националните програми за реформи; призовава Комисията допълнително 
да развие секторни референтни показатели за ефективност на ресурсите, и по-
специално за целите на обществените поръчки; призовава Комисията да насърчи 
стратегия за намаляване на отпадъците, повторно използване и рециклиране; 
подчертава значението на глобална схема за сертифициране във връзка с 
рециклирането в първата фаза от третирането на опасни отпадъци и материали от 
отпадъци от електрическо и електронно оборудване; посочва, че в някои държави 
членки съществуват съответни схеми за събиране и рециклиране в сградите;

59. призовава за бързото прилагане на директивата за енергийната ефективност и 
националните планове за действие; призовава ЕС за последващи действия във 
връзка с доклада „Ройл“ относно енергията от възобновяеми източници, поставящ 
амбициозна цел във връзка с енергията от такива източници за 2030 г.;

60. призовава Комисията да преразгледа условията за дългосрочните енергийни 
договори;

Стратегия за възраждане на промишлеността за устойчива Европа в южните 
региони

61. застъпва се за многорегионален подход на политиката в областта на 
промишлеността, който отново да даде ход на устойчивия растеж в икономиките с 
намаляващ БВП; подкрепя прилагането на стратегия с висока добавена стойност в 
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процеса на интеграция на южните икономики в глобалните вериги на стойност; 

62. отбелязва, че южните региони на ЕС са повлияни отрицателно от периферното си 
местоположение; призовава Комисията да насърчи цялостна инфраструктурна 
интеграция на южните икономики и подчертава необходимостта от 
приспособяването на Механизма за свързване на Европа за постигането на тази цел; 

63. подчертава значението на това да се споделят най-добрите практики и значението 
на механизмите за въвеждане на пазара; приветства предложенията за увеличаване 
на сътрудничеството, индустриалната симбиоза и за развитие на мрежите на 
службите за ефективно използване на ресурсите и консултативните служби;

64. подчертава, че преобразуването на капиталовите предприятия в кооперативни беше 
успешно в някои региони;

65. счита, че южните икономики имат стратегическо разположение, което им позволява 
да се възползват от нови пазари за износ в региона на Магреб; призовава да се 
използва предприемаческият дух на мигрантите с цел създаване на предприятия, 
които могат да имат достъп до тези пазари; приветства също така „Мисията за 
растеж“ на заместник-председателя на Комисията Таяни;

66. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на 
Комисията.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Изложението на мотивите включва съображенията, които поради пространствени 
ограничения ще бъдат внесени под формата на изменения към доклада. В настоящия 
раздел ще бъде дадено по-подробно обяснение за всяко съображение, осигуряващо 
основание за доклада.

A. като има предвид, че ЕС се нуждае от стратегия, за да се справи с 
икономическата и финансовата криза и да задейства нова движеща сила в 
икономиката;

Кризата се отрази много тежко на европейските икономики. Тя засегна промишления 
сектор, който загуби 3,8 милиона работни места. Равнището на безработицата се 
повишава, и по-специално младежката безработица. Кризата и липсата на перспективи 
засягат социалното благоденствие и увеличават бедността. За да се справи с тези 
предизвикателства, ЕС се нуждае от всеобхватна стратегия на растеж.

Б. като има предвид, че промишленият сектор в Европа има ключова роля и е 
важна част от решението във връзка с кризата;

Европейският промишлен сектор е от първостепенно значение за разрешаването на 
разнообразните предизвикателства, пред които е изправен ЕС. Той предоставя заетост, 
стоки и услуги, както и данъчни приходи, и е основният участник в процеса на 
европейския преход към нисковъглеродна икономика. Въпреки че е налице 
относително намаляване на ролята на промишлеността в икономиката на ЕС през 
последните две десетилетия, промишлеността все още съставлява 4/5 от износа на 
Европа и 80 % от инвестициите на частния сектор в НИРД. ЕС изисква стратегия, която 
дава нови сили на икономиката и води до възраждане на промишлеността за устойчива 
Европа. 

В. като има предвид, че промишлените конкуренти в Европа от години насам 
развиват силни индустриални стратегии;

Редица държави са развили собствени промишлени стратегии на международно 
равнище. Наскоро Япония очерта нов индустриален план. Със своите петгодишни 
планове и последния план от 2012 г. за национални стратегически бързоразвиващи се 
промишлени производства Китай също съсредоточи вниманието си върху 
промишлената политика. Дори САЩ следва силни политики в областта на 
промишлеността – без да използва този термин.

Г. като има предвид, че Европейската комисия получава похвали за това, че е 
предприела действия за развитието на индустриална политика чрез своето 
съобщение, целящо да организира индустриални промени;

Дълго време въпросът за индустриалната политика беше пренебрегван н Европа. Чрез 
публикуването на съобщението, озаглавено „По-силна европейска промишленост за 
растеж и възстановяване на икономиката“, Европейската комисия пое водеща роля в 
процеса на необходимите индустриални промени.
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Д. като има предвид, че общото бъдеще на Европа като промишлено място зависи 
от офанзива за модернизация, която укрепва иновационните центрове и 
премахва изоставането в развитието на слабите в промишлено и структурно 
отношение региони;

Необходимо е Европа да използва адекватно публичните финансови средства и да 
привлече средства от частния сектор към дейностите в областта на научните 
изследвания и иновациите, както и да насърчи европейско транснационално и 
трансрегионално сътрудничество чрез клъстери на иновативни стопански, академични 
и изследователски организации. Това следва да бъде подкрепено от стратегии за 
интелигентна специализация, отчитащи потенциала на всеки отделен регион и
територия. Например създаването на технологични области (Италия) се стреми да 
свърже и осигури споделянето на ресурсите на физически лица и дружества с цел 
постигането на нови творчески проекти и разпространяването им в региона.

Е. като има предвид, че европейската индустриална политика трябва да намери 
правилния микс от политики с цел подобряване на нормативната среда, като 
отчита различните национални и регионални (включително презгранични) 
икономически и социални факти и условия. индустриалната политика трябва 
да се утвърди на пазар, където правителството определя нормативната уредба, 
но не се намесва пряко в избора на печелившите;

Последният доклад на ОИСР, озаглавен „Perspectives on Global Development 2013 
Industrial Policies in a Changing World“ (Перспективи относно промишлените политики 
за глобално развитие през 2013 г. в условията на един променящ се свят), публикуван 
на 15 май т.г. разглежда три основни фактора, които са определящи за успеха на 
промишлените политики днес: инвестиции в иновации и умения, достъп до 
финансиране и подходяща инфраструктура1. „Старите“ промишлени политики, 
основаващи се най-вече на субсидии за дружествата, държавна собственост и тарифна 
защита, носят риск от провал на правителствата, поведение, съсредоточено върху 
извличането на облаги, и „увековечаване“ на запазени интереси, водещо до разходи за 
производителите, потребителите и икономиката в по-широк план.

Ж. като има предвид, че намаленото предлагане на кредити ограничава 
инвестициите, като възпрепятства иновациите, както и приемането на нови 
ефикасни технологии; поради това индустриалната политика в Европа 
изисква силна финансова архитектура, насърчаваща инвестициите;

Според политически документ, изготвен от мозъчния тръст Брюгел за неофициално 
заседание на Съвета по икономически и финансови въпроси, една от добре известните 
структурни слабости на икономиката на ЕС е недостатъчното й инвестиране в 
изследвания и човешки капитал, което пречи на преминаване към икономика, основана 
на иновациите. Намаляването на ливъриджа в банковия и публичния сектор е причина 
за наличието на по-малко финансови средства, и следователно, допълнително се 
възпрепятства преходът към иновативна и устойчива икономика.2 В този контекст е 

                                               
1 OECD Perspectives on Global Development 2013 Industrial Policies in a Changing World.
2 Darvas, Zsolt; Pisani-Ferry, Jean; Wolff, Guntram. ‘Europe's Growth Problem (and what to do about it)’ 
(Проблемът с растежа на Европа (и какво да се предприеме във връзка с него), Политически обзор на 
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необходимо да се предприемат мерки на политиката, за да се улесни достъпът до 
финансиране и да се насърчат дългосрочни инвестиции в иновациите и технологиите.

З. като има предвид, че условията на финансиране в южна Европа са по-
ограничени и изискват индивидуализирани финансови условия;

Според презентацията, направена от Гюнтрам Волф (Брюгел) по време на 
изслушването на комисията по промишленост, изследвания и енергетика на 29 май 
2013 г., лихвата по заемите за МСП в Германия е била близо до 3 % през март 2013 г., 
докато за тези в Италия, Португалия и Испания тя е била 6 %. В презентацията също 
беше подчертано, че в края на миналата година германските МСП са получили почти 
90 % от финансирането, за което са кандидатствали, докато гръцките МСП са получили 
едва около 25 %.

И. като има предвид, че ЕС се нуждае от подход на политиката в областта на 
промишлеността, който съчетава конкурентоспособността, устойчивостта и 
достойните условия на труд, за да разреши огромните обществени 
предизвикателства;

Ясно е, че политиката на ЕС в областта на промишлеността трябва да бъде 
приспособена към разрешаването на огромните обществени предизвикателства 
съгласно стратегията „ЕС 2020“ и да съответства на стратегическия триъгълен подход 
конкурентоспособност – устойчивост – достойни условия на труд. Европейският 
парламент призна това в своята резолюция от 2011 г. относно промишлената политика 
в ерата на глобализацията1.

Й. като има предвид, че през последните десетилетия производителността на 
труда се е развила много по-бързо, отколкото производителността на 
ресурсите, като приблизителните данни сочат, че разходите за труд 
представляват по-малко от 20 % от продукта, а разходите за ресурси 
представляват 40 %;

Според федералната статистическа служба на Германия, в структурата на разходите на 
сектора на производството разходите за суровини представляват 43 %, а разходите за 
персонал само около 18 %, докато разходите за енергия се изчисляват на 2 %2. 
Европейският парламент отбеляза това в своята резолюция от 2011 г. относно 
ефективна стратегия за суровините в Европа3.

K. като има предвид, че с оглед на глобалните предизвикателства е от съществено 
значение енергийната и ресурсната ефикасност да са в основата на 
европейското промишлено обновяване, ако европейската промишленост 

                                                                                                                                                  
Брюгел (Bruegel Policy Brief), април 2013 г..
1 Резолюция на Европейския парламент относно промишлената политика в ерата на глобализацията, 3 
февруари 2011 г.
2 Презентация на д-р Кристиан Кюне по време на Кръглата маса за промишлената политика на 24 април 
2013 г., организирана от члена на ЕП Райнхард Бютикофер. Презентация в пауърпойнт формат може да 
се предостави при поискване.
3 Резолюция на Европейския парламент относно ефективна стратегия за суровините в Европа, 25 юли 
2011 г.
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възнамерява да запази конкурентоспособността си в бъдеще;

Европейската комисия подчерта също в своята пътна карта за ефективно използване на 
ресурсите, че само в Германия ползите от ефикасно използване на ресурсите биха 
могли да доведат до спестяване на разходи между 20 % и 30 %. Друго проучване в 
Обединеното кралство изчислява икономиите от мерки за ефикасно използване на 
ресурсите с ниски разходи или нулеви разходи на 23 милиарда британски лири.1 Тъй 
като Европа не може да се конкурира с бързоразвиващите се икономики, тя трябва да се 
съсредоточи върху намаляването на своите разходи за енергия и ресурси, като използва 
тяхната ефикасност. Докладът на Европейската комисия за конкурентоспособността от 
2012 г. очерта положителната роля на екоиновациите и ефикасното използване на 
ресурсите и енергията за конкурентоспособността на ЕС. ЕС също има водеща роля в 
интернационализацията и презграничните потоци на екоинвестициите и 
екоиновациите. Това е от особено значение, като се има предвид, че екоиновативните 
дружества са като цяло по-успешни от конвенционалните новатори.

Л. като има предвид, че Европейският съюз се нуждае от амбициозна, ефикасна в 
екологично отношение и екологосъобразна стратегия в областта на 
промишлеността, за да възстанови производствения капацитет и да създаде 
висококвалифицирани и добре заплатени работни места;

Посочените по-горе цифри вече изтъкват по какъв начин една екологична стратегия на 
ЕС в областта на промишлеността, основаваща се върху ефикасно използване на 
енергията и ресурсите, би увеличила конкурентоспособността, като значително намали 
разходите. Същевременно това би възстановило производствения капацитет и би 
осигурило нови работни места. Само в Германия ползите от ефикасното използване на 
ресурсите би могло да създаде до 1 милион работни места.2 Проучване на 
консултантската организация „Екофис“ (Ecofys) също така подчертава, че ефективното 
прилагане на директивата относно екопроектирането би довело до нетни икономии от 
90 милиарда евро годишно за европейските потребители и предприятия, като намали 
зависимостта от природен газ от Русия с над 50 %. Ако тези икономии бъдат 
инвестирани отново в икономиката, те биха създали допълнителни един милион 
работни места.3 Поради това Европейският парламент призова Европейската комисия 
да изготви амбициозна, ефикасна в екологично отношение и екологосъобразна 
стратегия.4

M. като има предвид, че сами по себе си секторите на енергийна ефективност и 
енергия от възобновяеми източници биха могли да създадат 5 милиона работни 
места до 2020 г.;

В съобщението си, озаглавено „Към възстановяване и създаване на работни места“, 
Европейската комисия ясно заяви, че само секторите на енергията от възобновяеми 
                                               
1 Съобщение на Европейската комисия, озаглавено „Пътна карта за ефективно използване на ресурсите в 
Европа“, 20 септември 2011 г.
2 Пак там.
3 Economic benefits of the EU Ecodesign Directive, ECOFYS(Икономически ползи от директивата на ЕС 
относно екопроектирането), ЕКОФИС, април 2012 г.
4 Резолюция на Европейския парламент относно промишлената политика в ерата на глобализацията, 3 
февруари 2011 г.
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източници и енергийната ефективност имат потенциал за създаване на 5 милиона 
работни места до 2020 г.1

Н. като има предвид, че Европейският съюз също така е място с огромен 
иновационен капацитет с 6 държави – членки на ЕС, които се намират в Топ 10 
на класацията на 50-те най-иновативни държави в света;

Индексът за иновативна способност на Блумберг посочва, че сред 10-те разположени на 
върха на класацията най-иновативни страни в света, шест са държави – членки на ЕС 
(Германия, Финландия, Швеция, Австрия, Дания и Франция).2 Това показва, че ЕС вече 
притежава значителни предимства, когато става дума за иновации и НИРД, но също 
така подчертава разликата между тези държави членки и останалите, и следователно 
отново изтъква необходимостта от амбициозна стратегия в областта на иновациите, не 
само с цел да се запазят съществуващите предимства, но също така и да се увеличи 
капацитетът за иновации на всички държави членки.

O. като има предвид, че политиката в областта на промишлеността е 
хоризонтален въпрос и че следователно Европейската комисия трябва ясно да 
включи тази политика в стратегията „Европа 2020“, разработването на 
пътната карта за нисковъглеродна икономика до 2050 г., индустриалните 
инициативи по стратегическия план за енергийните технологии и визията за 
2050 г. в пътната карта за ефективно използване на ресурсите в Европа;

Ясно е, че политиката в областта на промишлеността се нуждае от хоризонтален 
подход. Европейската комисия отбеляза това при неотдавнашното си актуализиране на 
съобщението за индустриалната политика, като заяви, че общностните политики трябва 
да бъдат правилно координирани и синхронизирани, и че „успехът ще зависи до голяма 
степен от способността ни да действаме съгласувано и да постигаме максимални 
резултати във всички тези области“. В този контекст ЕП, в своята резолюция относно 
промишлената политика в ерата на глобализацията, съгласувана от ЕП на 3 февруари 
2011 г., също призова Европейската комисия да включи своята политика в областта на 
промишлеността в пътната карта за нисковъглеродна икономика, стратегическия план 
за енергийните технологии и пътната карта за ефективно използване на ресурсите.

П. като има предвид, че европейската индустриална политика се нуждае от 
квалифицирана работна ръка, докато средният дял на нискоквалифицираната 
работна ръка, която е преминала обучение, е само 7 %;

Европейската работна ръка трябва да бъде готова за бъдещите възможности за заетост 
и променящата се пазарна динамика. Особено наложително е този въпрос да бъде 
разрешен във връзка с нискоквалифицираната работна ръка, на която липсва обучение. 
В този контекст, правото на обучение е изключително важно.

                                               
1 Съобщение на Европейската комисия, озаглавено „Към възстановяване и създаване на работни места“, 
18 април 2012 г.
2 Bloomberg Innovation Index, 2013.


