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Предложение за резолюция Изменение 

7. припомня, че подкрепата за 

икономическото възстановяване, 

устойчивия растеж и по-силното 

сближаване е основна цел и че ЕИБ 

следва да предвижда по по-добър начин 

структурните предизвикателства, 

особено тези, свързани с 

реиндустриализацията на Европа и 

цифровата икономика, основана на 

знанието, с цел да се създадат нови 

икономически възможности, иновации, 

развитие на кръгова икономика и по-

ефективно използване на възобновяеми 

енергийни източници в съответствие с 

целите на политиките в областта на 

околната среда, климата и енергетиката; 

подчертава, че процесът на 

реиндустриализация трябва да се 

реализира, като се вземат предвид, от 

една страна, необходимостта от 

създаване на висококачествени работни 

места, и от друга страна, различните 

ситуации в европейската икономика, но 

винаги при надлежно отчитане на 

опазването на околната среда и 

защитата на здравето на работниците и 

гражданите; 

7. припомня, че подкрепата за 

икономическото възстановяване, 

устойчивия растеж (като акцентът е 

върху „устойчиво“) и по-силното 

сближаване е основна цел и че ЕИБ 

следва да предвижда по по-добър начин 

структурните предизвикателства, 

особено тези, свързани с 

реиндустриализацията на Европа и 

цифровата икономика, основана на 

знанието, с цел да се създадат нови 

икономически възможности, иновации, 

развитие на кръгова икономика и по-

ефективно използване на възобновяеми 

енергийни източници в съответствие с 

целите на политиките в областта на 

околната среда, климата и енергетиката; 

подчертава, че процесът на 

реиндустриализация трябва да се 

реализира, като се вземат предвид, от 

една страна, необходимостта от 

създаване на висококачествени работни 

места, и от друга страна, различните 

ситуации в европейската икономика, но 

винаги при надлежно отчитане на 

опазването на околната среда и 

защитата на здравето на работниците и 

гражданите; 
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