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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. твърди, че индустриалният сектор остава основен двигател на растежа, иновациите 
и устойчивостта, и подчертава, че този индустриален сектор е претърпял много 
вреди в резултат на последиците от продължаващата икономическа криза; посочва, 
че общото производство е 10 % по-ниско в сравнение с производството преди 
кризата и че повече от 3 милиона работни места в индустрията са закрити;

2. изразява силна загриженост във връзка с последиците от финансовия и
икономическия спад и увеличаващото се неравенство в ЕС, особено сред неговите 
региони, по отношение на производителност, конкурентоспособност и просперитет; 
посочва, че без силни политически мерки и предоставяне на достатъчно финансови 
ресурси в подкрепа на нова индустриална „революция“ в ЕС резкият спад ще има 
сериозно отрицателно въздействие не само върху производителността на труда в 
ЕС, но и върху социалното и териториалното сближаване;

3. подчертава, че бъдещата политика на сближаване ще бъде една от основните
политики на ЕС за насърчаване на индустриалните иновации, за да се намери 
отговор на предизвикателствата, свързани с устойчивата енергия, изменението на 
климата и ефективното използване на ресурсите; счита следователно, 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;

4. подчертава необходимостта от определяне в националните програми за реформи на 
ясни политически стратегии за конкурентоспособност на промишлеността, чрез по-
целенасочен подход, който включва определяне на приоритетите по отношение на: 
улесняване на достъпа до финансиране; подкрепа за научноизследователска и 
развойна дейност и образование; административно опростяване; намаляване на 
данъчното облагане на труда; подобряване на инфраструктурата; по-голямо участие 
на всички заинтересовани лица на регионално и местно равнище и силна подкрепа 
за малките и средни предприятия и предприемачите; счита, че ще се постигне по-
координиран подход между различни равнища на управление и заинтересованите 
лица чрез включване на предложените териториални пактове в споразуменията за 
партньорство;

5. счита, че за да могат европейските структурни и инвестиционни фондове да 
предоставят по-целенасочена помощ като част от 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 
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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;

6. 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; подчертава 
необходимостта и значението на изготвянето на европейски стандарти, които са 
широко прилагани и защитавани от ЕС на световния пазар, така че иновативните 
мерки, предприемани от европейските предприятия, да не са в тяхна вреда, а вместо 
това постепенно да се превърнат в световен стандарт;

7. счита, че наред с безвъзмездните средства е необходимо заемите, рисковият 
капитал, гаранциите и другите форми на финансов инженеринг да играят по-голяма
роля; призовава за правилно използване на финансовите инструменти чрез 
комбиниране на различни форми на финансова помощ, както преки, така и непреки, 
особено такива, които са достъпни за малките и средни предприятия, за да се 
предостави по-индивидуализиран достъп до финансите;

8. счита, че в условията на текущата финансова, икономическа и социална криза 
публичните и частните инвестиции са от съществено значение като част от една 
цялостна стратегия за растеж; подкрепя във връзка с това цялостната реформа на 
режима на държавните помощи чрез прилагане на подход, който е по-социално и 
икономически ориентиран.


