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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. счита, че „Промишлена политика на ЕС в ерата на глобализацията“ може да 
постигне своите цели, само ако се занимае със степента, в която политиките на 
Общността са адаптирани към бъдещите предизвикателства, пред които са 
изправени или ще се изправят в идните години европейските региони и тяхната 
местна промишленост; във връзка с това подчертава, че въздействието на 
демографските, климатични и енергийни промени трябва да бъде допълнително 
анализирано по отношение на тяхното регионално измерение, като се отчитат и 
потенциалните регионални неравенства, които ще породят тези предизвикателства, 
с което ще засегнат равномерния растеж на промишлеността в ЕС;

2. отбелязва, че по-големият дял от нашия промишлен пазар се състои от малки и 
средни предприятия: следователно всяка интегрирана стратегия за бъдещето на 
европейската промишленост следва да се съсредоточава основно върху задълбочен 
подход към МСП като ключ към териториалното сближаване;

3. изтъква значението, което има пълното изпълнение на „Small Business Act“ като 
средство за намаляване на административното бреме и укрепване на ролята на 
малките и средните предприятия на вътрешния пазар; приветства създаването на 
постоянен форум за МСП относно достъпа до възможности за финансиране и 
призовава за интегрирана стратегия за финансиране за МСП в рамките на ЕС;

4. подчертава, че световната икономическа криза засяга равнищата на заетост в цяла 
Европа, като по този начин влошава социално-икономическите перспективи на ЕС и 
увеличава регионалните неравенства; във връзка с това изтъква, че честният и 
устойчив промишлен сектор е съществен за бъдещето на работниците в цяла 
Европа;

5. призовава за нов подход към устойчива промишлена политика, както е признат в 
Стратегията „ЕС2020“, и подчертава необходимостта от интегрирана промишлена 
стратегия, която да се разработи от Комисията заедно с Европейския парламент и 
Съвета в съответствие с разпоредбите на стратегията за по-добро регулиране;

6. отбелязва, че засилването на конструктивния диалог със заинтересованите страни е 
ключово действие за прилагането на добрите практики сред европейската 
промишленост и за засилване на съвместното наблюдение и оценка на очакваните 
мерки въз основа на регионален подход;

7. признава, че изследванията и иновациите са потребност, която е обща за целия 
промишлен спектър, и е на мнение, че различните инструменти на ЕС за 
сближаване, изследвания и иновации следва да бъдат приложени по интегриран 
начин, за да се гарантира тяхната ефективност; подчертава необходимостта да се 
търси взаимодействие между тези инструменти и призовава за увеличаване на 
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бюджета за тези финансови инструменти;

8. отбелязва, че научноизследователската дейност и иновациите се уреждат най-
ефективно на регионално равнище, при близостта на участници като университети, 
публични научноизследователски организации или промишленост, които 
насърчават партньорствата в трансфера на знания и обмена на добри практики 
между регионите; във връзка с това призовава Комисията да инвестира в 
иновационни клъстери и мрежи чрез засилено сътрудничество с Европейската 
инвестиционна банка и в рамките на постоянна работна група по въпросите на 
промишлената политика;

9. изтъква, че увеличаването на регионалните различия по отношение на 
възможностите за развитие на научноизследователска и развойна дейност е 
предизвикателство, на което трябва да се отговори не само в рамките на политиката 
за сближаване, но и посредством самата политика за научноизследователска 
дейност и иновации;

10. изтъква значението на балансиран и устойчив план за ресурсна ефективност като 
инструмент, който да поведе промишлеността в ЕС към конкурентоспособна 
промишлена стратегия, като по този начин засили конкурентоспособността на 
нашия промишлен сектор в сравнение с други пазари, като тези на САЩ и Китай, 
които са си поставили амбициозни цели за екологосъобразни продукти; подчертава, 
че екологичните стандарти за суровини и помощни материали, както и за сигурност 
на енергийните доставки, вместо да увеличават дистанцията между централните и 
отдалечените региони, следва да водят до засилено териториално сближаване, като 
специално се отчитат периферните региони и техните потребности;

11. отбелязва, че интегрирана стратегия за промишлеността в ЕС следва да се 
съсредоточи върху преодоляване на недостига на умения, наблюдаван в МСП и 
промишлеността. По отношение на това набляга на потребността от координирани 
инициативи за подобряване на обучението в областта на точните науки и 
техническите предмети (наука, технология, инженерство и математика) на всички 
равнища, като същевременно се насърчават допълнителните координирани и 
целенасочени висши квалификации; призовава държавите-членки да включат 
образователните квалификации за предприемачество в университетските програми 
и в други курсове във висшето образование; подчертава необходимостта от 
преразглеждане на Европейския социален фонд в съответствие с преразгледаните 
изисквания за умения на промишления сектор;

12. подчертава, че устойчив и лоялен растеж в промишления сектор може да бъде по-
добре постигнат от държавите-членки чрез принципа на реципрочността на 
търговските политики; отбелязва, че регионалните мрежови структури и 
конкурентни клъстери не бива да бъдат засягани от нееднообразни търговски 
правила и разпоредби;

13. изтъква регионалните различия в промишленото развитие и призовава те също да 
бъдат включени в новата устойчива промишлена политика;  призовава още 
Комисията да приеме интегриран подход за управление на много равнища и още 
веднъж подчертава необходимостта от отчитане на различните социални и 
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икономически условия на трите типа региони (сближаване, преход и 
конкурентоспособност) и разликите в творческия и новаторски капацитет и 
предприемаческия дух.


