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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

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

1. подчертава, че въпреки че промишлеността е претърпяла много вреди в резултат на 
настоящата икономическа криза, секторът несъмнено остава един от главните 
активи на ЕС на международно равнище и основна движеща сила за постигане на 
целите на „ЕС 2020“ за растеж, работни места, иновации, научни изследвания, 
развитие, устойчивост и конкурентоспособност; посочва, че в момента общото 
промишлено производство е 10 % по-ниско в сравнение с равнището преди кризата 
и че повече от 3 милиона работни места в промишлеността са закрити; при все това 
отбелязва, че съществува риск от нарастващ недостиг на работна ръка, притежаваща 
умения, които са специално пригодени за нуждите на промишлеността;

2. изразява загриженост поради мащабната деиндустриализация, която засяга много от 
значимите традиционни промишлени отрасли в Европа; счита, че бившите 
индустриализирани региони могат да допринесат съществено за повторната 
индустриализация; във връзка с това посочва, че общественото внимание се е 
изместило от бившите индустриализирани региони, и предвид конкретните 
предизвикателства, необходимо е да бъдат предоставени достатъчно възможности 
за инвестиции за конкретни регионални стратегии за развитие; в този контекст 
подкрепя инициативите за връщане на производството у дома, чиято цел е 
завръщане на производството и услугите от трети страни;

3. изразява силна загриженост относно последиците от финансовия и икономическия 
спад, намаляващите инвестиции и увеличаващите се неравенства в ЕС, особено 
между регионите, що се отнася до производителност, конкурентоспособност и 
просперитет; посочва, че е от първостепенно значение да се предприемат силни 
политически мерки и да се предоставят достатъчно финансови ресурси в подкрепа 
на възраждането на промишлеността за устойчива Европа, въз основа на, наред с 
другото, на секторите на културата и творчеството и на новите технологии като 
нанотехнологиите, биотехнологиите и микроелектрониката; подчертава, че в ако не 
се предприемат мерки, резкият спад в промишленото производство ще има сериозно 
отрицателно въздействие не само върху производителността в ЕС, но и върху 
социалното и териториалното сближаване, а „технологичната разлика“ между ЕС и 
другите водещи центрове, като например САЩ и държавите от групата БРИК, ще се 
задълбочи застрашително;

4. подчертава, че бъдещата политика на сближаване ще бъде една от основните 
политики на ЕС за насърчаване на индустриалните иновации чрез интелигентно 
специализиране, за да се намери отговор на предизвикателствата, свързани с 
устойчивата енергия, изменението на климата и ефективното използване на 
материалните и човешките ресурси; следователно счита, че подкрепата от страна на 
бъдещата политика на сближаване и на европейските структурни и инвестиционни 
фондове е от основно значение за повторната индустриализация на ЕС и неговите 
региони чрез действително модерна индустриална политика, която трябва да бъде 
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приобщаваща, устойчива, енергоефективна и силно конкурентна; призовава за по-
добро координиране и взаимодействие между политиката на сближаване и 
програмата „Хоризонт 2020“ с цел създаване на регионални инкубационни центрове 
за иновации и максимално увеличаване на иновациите на регионално равнище;

5. подчертава, че характеристиките на регионите и техните специфични силни страни 
трябва да бъдат взети под внимание при планирането на регионални индустриални 
стратегии за развитие за всеки регион и сектор, за да се постигне високо равнище на 
специализация на промишлеността в Европа;

6. подчертава, че граничните райони често са изправени пред еднакви промишлени 
предизвикателства поради техните общи териториални характеристики; призовава 
Комисията, държавите членки и местните и регионалните органи да разработят 
стратегии за трансгранично промишлено преструктуриране с цел създаване на 
трансгранични клъстери и общи стратегии за обучение и заетост с обхват, подходящ 
за трансграничните райони;

7. подчертава необходимостта от определяне на равнището на ЕС, както и в рамките 
на националните програми за реформи на ясни политически стратегии за 
конкурентоспособност на промишлеността, чрез по-целенасочен териториален и 
стратегически подход, който включва определяне на приоритетите по отношение 
на: улесняване на достъпа до финансиране и механизми за микрокредитиране, 
подкрепа за научноизследователска и развойна дейност, образование, 
професионално обучение и учене през целия живот, административно опростяване 
и изграждане на капацитет с цел да се даде възможност на предприятията да работят 
при възможно най-ниски разходи, ясни разпоредби в областта на околната среда, 
намаляване на данъчното облагане на труда, по-голяма гъвкавост на пазара на 
труда, подобряване на екологосъобразната инфраструктура, по-голямо участие и 
координация на местните и регионалните органи и заинтересованите публични и 
частни страни и силна подкрепа за МСП, предприемачите и социалните 
предприятия; счита, че по-координиран подход между различни равнища на 
управление и заинтересованите лица ще бъде постигнат чрез включване на 
предложените териториални пактове и инструменти в споразуменията за 
партньорство с цел обединяването на тези участници, така че те да съсредоточат и 
координират действията и финансовите си ресурси спрямо целите и задачите на 
стратегията „Европа 2020“;

8. счита, че повторната индустриализация на Европа трябва да бъде придружена от 
усилия за създаване на работни места за младите хора, като за тази цел е 
необходимо да се гарантира, че стратегиите на Общността за заетост са съобразени 
с бъдещите потребности на европейската промишленост, да се стартират 
регионални и национални програми за предоставяне на висококачествено 
технологично образование за младите хора и да се насърчи предприемачеството 
сред младите чрез достъп до европейските фондове и бизнес консултации;

9. припомня, че регионалните икономики са от ключово значение за постигане на 
интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж, тъй като те притежават както 
необходимите знания, така и капацитет за мобилизиране на местните 
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заинтересовани страни в съответствие с регионалните особености; отново заявява 
изключителното значение на свързването на програмите за иновации и устойчивост 
на регионално, национално и европейско равнище чрез разработване на силни 
регионални и национални научноизследователски и иновационни стратегии за 
интелигентно специализиране (RIS3);

10. счита, че за да могат европейските структурни и инвестиционни фондове да 
предоставят по-целенасочена помощ като част от един стратегически интегриран 
подход, следва да се запази прилагането на регионални иновационни стратегии за 
интелигентно специализиране (RIS3) като форма на предварителни условия за 
финансиране в рамките на целта за научни изследвания, развитие и иновации на 
бъдещата политика на сближаване; посочва, че такива регионални иновационни 
стратегии за интелигентно специализиране (RIS3), основаващи се на сравнителните 
предимства на регионите, ще насърчават мерките за повишаване на 
производителността, ще привличат публични и частни капитали благодарение на 
висок ливъридж и ще помогнат на регионите да концентрират ресурсите си върху 
няколко ключови приоритета, за да се използват по-ефективно наличните средства;

11. подчертава, че националните и регионалните органи трябва да поставят 
икономическите, социалните и екологичните иновации в основата на своите 
дългосрочни стратегии за устойчиво развитие, чиято движеща сила са силни мрежи, 
обмен на знания, управленски и иновационни екосистеми, съставени от клъстери от 
високоспециализирани МСП и предприятия; подкрепя развитието на индустриални 
паркове чрез сътрудничество между националните и местните органи, 
икономическите оператори и научноизследователските и развойни организации;

12. изразява съгласие с Комисията и Съвета, че повишаването на 
конкурентоспособността в рамките на вътрешния пазар, но също така и в 
търговията с трети държави, следва да бъде абсолютен приоритет; призовава 
държавите членки и Комисията да подкрепят износа и интернационализацията на 
дружествата, и по-специално на МСП; подчертава необходимостта и значението на 
изготвянето на европейски стандарти, които са широко прилагани и защитавани от 
ЕС на световния пазар, и по-специално по отношение на екологичната и социалната 
отговорност, така че иновативните мерки, прилагани от европейските предприятия, 
да не са в тяхна вреда, а вместо това постепенно да се превърнат в световен 
стандарт, не на последно място, чрез принципа на реципрочност;

13. изразява силна загриженост поради отрицателното въздействие на икономическата 
и финансова криза върху капацитета на регионите на ЕС за финансиране на 
продуктивни инвестиции за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж, 
излагайки по този начин на голям риск постигането на целите на „Европа 2020“;

14. призовава Комисията да предложи минимално екологично и социално данъчно 
облагане на вноса от трети държави, с цел изпълнение на европейските социални и 
екологични стандарти, които промишлените предприятия в ЕС са длъжни да 
спазват;

15. счита, че наред с безвъзмездните средства е необходимо заемите, рисковият 
капитал, гаранциите и другите форми на финансов инженеринг да играят по-голяма 
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роля за конкурентоспособността на промишлеността на ЕС; призовава за правилно 
използване на финансовите инструменти чрез комбиниране и взаимодействия на 
различни форми на финансова подкрепа, както преки, така и непреки, особено 
такива, които са достъпни за МСП и социалните предприятия, за да се предостави 
по-индивидуализиран достъп до финансите; подчертава, че е необходимо по-тясно 
координиране на отделните политики на Общността и различните източници на 
финансиране за повторната индустриализация в Европа, в съответствие с правилата 
на законодателния пакет за политиката на сближаване за 2014—2020 г.; 

16. счита, че в условията на настоящата финансова, икономическа и социална криза 
публичните и частните инвестиции са от съществено значение като част от една 
цялостна стратегия за устойчив растеж; във връзка с това подкрепя цялостната 
реформа на режима на държавните помощи чрез прилагане на подход, който има 
по-широка социална и икономическа основа и чрез по-голяма гъвкавост на 
правилата за конкуренцията, както са посочени в членове 101 и 102 от ДФЕС; 
отново заявява, че е важно да се отчитат в по-голяма степен качеството и 
ефективността на публичните разходи;
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