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I. Политическото значение на доклада

В член 173 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) се посочва, 
че: „Съюзът и държавите членки гарантират съществуването на условията, необходими 
за конкурентоспособността на промишлеността в Съюза”. Промишленият сектор на 
Европейския съюз винаги е бил движеща сила за създаването на работни места, 
растежа и насърчаването на иновациите във всички региони на Европейския съюз.

Като се има предвид, че началото на Европейския съюз се поставя през 1952 г. с 
образуването на Европейската общност за въглища и стомана (ЕОВС), още тогава 
дългосрочното тясно сътрудничество между държавите – членки на ЕС, за подпомагане 
на нововъведенията в промишлеността започва да оформя облика на Европейския съюз. 
Въпреки че през последните 50 години секторът на промишлеността в ЕС търпи 
упадък, европейската промишленост все още формира приблизително 16% от БВП на 
ЕС.

Поради спада в много традиционни отрасли обаче, като въгледобива, стоманодобива, 
текстилната индустрия или машиностроенето, допринасяли в продължение на няколко 
десетилетия за просперитета на много региони, днес редица региони в Европейския 
съюз се сблъскват със сходни проблеми. Много региони в Европейския съюз 
следователно зависят от европейско финансиране като подпомагане за преобразуването 
на старите им промишлени зони.

II. Въпроси за изследване

Докладът по собствена инициатива възнамерява да разгледа три основни въпроса, 
които са обект на изследване, по отношение на регионалните стратегии в промишлени 
райони:

 Къде регионалното финансиране е най-необходимо в индустриализираните 
(бившите индустриализирани) региони?

 Кои са съществуващите успешни регионални стратегии за предприемане на 
структурни промени?

 Каква е ролята на финансирането от ЕС в това?

III.  Резюме на доклада по собствена инициатива

Докладът по собствена инициатива ще бъде разделен на четири части:

 A) Значение на промишления сектор и на политиката в областта на 
промишлеността

 Б) Анализ на икономическите, социалните и екологичните предизвикателства
 В) Европейското публично финансиране съгласно регламентите относно 

структурните фондове и Кохезионния фонд
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 Г) Последствия за регионите в Европейския съюз

A) Значение на промишления сектор и на политиката в областта на промишлеността

- Важността на допълнителното развиване на промишления сектор в Европа
- Значението на промишления сектор за растежа
- Значението на политиката в областта на промишлеността за подобряването на 
промишления сектор

Б) Анализ на икономическите, социалните и екологичните предизвикателства

- Повторно изграждане на икономическата база с цел справяне с икономическите 
предизвикателства
- Необходимост от нови социални умения за намирането на решения за социалните 
предизвикателства
- Екологичните проблеми, като замърсяването, с цел да се овладеят екологичните 
предизвикателства
- Пречките пред инвестициите в бивши индустриални райони, особено финансовите

В) Европейското публично финансиране съгласно регламентите относно структурните 
фондове и Кохезионния фонд

- Анализ на финансовите възможности в съответствие с регламентите относно 
структурните фондове и Кохезионния фонд
- Подчертаване на необходимостта от използване на публични инвестиции за 
преобразуването на бивши индустриални райони
- Представяне на примери за добри практики при използването на европейско публично 
финансиране

Г) Последствия за регионите в Европейския съюз

- Връзка с градското измерение с цел преоткриване на града в различни области 
(технологии, клъстери, енергетика, иновации)
- Интелигентна специализация като възможно средство за преобразуване на бивши 
индустриални райони
- Практически примери за опита на градовете с регионалните и местните им стратегии 
за индустриални райони (Манчестър, Есен, Лил, Билбао)

IV.  Подход на доклада по собствена инициатива

Докладчикът предлага вниманието да се съсредоточи върху бившите 
индустриализирани региони, които бяха изложени на особено голяма опасност поради 
цялостния спад в традиционните отрасли на промишлеността през последните 
десетилетия.  Макар че докладчикът възнамерява да анализира потребностите на бивши 
индустриални райони в различни региони на Европейския съюз, той също така има за 
цел да представи проучвания относно конкретни случаи от различни региони в 
Европейския съюз, за да се извлекат поуки от примерите за добри практики, в които 
финансирани от ЕС подходи в рамките на политиката в областта на промишлеността са 
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поощрили протичащия процес на трансформации.

При описването и анализирането на икономическите, социалните и екологичните 
предизвикателства пред Европейския съюз докладчикът ще предложи идеи относно 
това, как тези предизвикателства могат да се превъзмогнат, като се потърсят решения 
на съществуващите проблеми в бившите индустриални райони, изготвяйки правилно 
структурирани и добре подготвени регионални стратегии. Въпреки факта, че безспорно 
всеки регион има своя собствена специфика, като няма подробен план за регионална 
стратегия за индустриални райони, докладът по собствена инициатива възнамерява да 
отбележи общите характеристики, които споделят всички бивши индустриални райони. 
Във връзка с това докладчикът се опитва да открие дали би могло да се намери начин за 
справяне с тях чрез сходни политически подходи.

Освен това докладчикът ще прегледа различните инструменти на политиката и 
предложенията в рамките на регионалната политика за справяне с предизвикателствата, 
свързани с бившите индустриализирани райони. Докладът по собствена инициатива се 
стреми да открие каква роля играе европейското публично финансиране в 
представените примери и може да изиграе при евентуални бъдещи опити за 
преобразуване на индустриализирани в миналото региони.

В заключение, докладчикът има намерение да поясни с примери за градове като 
Манчестър, Есен, Лил и Билбао – всички те са градове с индустриално наследство от 
миналото – как финансирането от ЕС може да спомогне за структурните промени в 
индустриалните райони и до какво заключение може да се стигне въз основа на тези 
примери.


