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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

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

1. подчертава факта, че икономическата криза увреди сериозно икономическото, 
социалното и териториалното сближаване, като доведе до огромни различия между 
държавите членки; припомня, че от началото на кризата в производството в ЕС са 
загубени над 3,8 милиона работни места1;

2. подчертава факта, че секторът на промишлеността представлява един от 
крайъгълните камъни на икономическото и социално сближаване в Европа, тъй като 
близо 80 % от европейския износ зависи от сектора на промишлеността и 
промишлеността има дял от 80 % в разходите за научноизследователска и развойна 
дейност в Европа2;

3. счита, че мерките за финансови ограничения в няколко европейски държави имат 
отрицателно отражение върху промишлените структури, което води до спад на 
инвестициите и затрудняване на достъпа на производителите до кредитиране;

4. счита, че във всички нови проекти и инвестиции, насърчавани със средства на ЕС, 
следва да е налице клауза за заетост, която да включва задължение за създаване на 
нови и сигурни работни места;

5. призовава за повече социални и публични инвестиции, без които ще бъде 
невъзможно да се постигне целта за повишаване на приноса на промишлеността за 
БВП на 20 % до 2020 г.; припомня, че всички инвестиции и проекти следва да 
засилват опазването на околната среда.

6. призовава за приобщаваща стратегия за промишлеността, с която да се преодолява 
безработицата и да се осигурява повече растеж, повече работни места със засилени 
права на работниците и достъп до обществено здравеопазване и образование като 
едно от средствата за постигане на необходимото в ЕС икономическо, социално и 
териториално сближаване; счита, че крайната цел следва да бъде устойчивото 
развитие и високото качество на живота, заедно с благоденствието и достойните 
условия на труд за всички.

                                               
1  Табло с резултати за промишлеността през 2013 г., Работен документ на службите на Комисията, 

стр. 6.
2  Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален 

комитет и Комитета на регионите, COM(2014)0014, За възраждане на европейската промишленост, 
стр. 3.


