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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно изпълнението на актуализираната нова промишлена стратегия за Европа: 
привеждане на разходите в съответствие с политиката
(2022/2008(INI))

Европейският парламент,

– като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-
специално членове 9, 151 и 152, член 153, параграфи 1 и 2 от него, както и 
член 173 от него, който засяга промишлената политика на ЕС и се позовава, наред 
с другото, на конкурентоспособността на промишлеността в Съюза,

– като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 5, параграф 
3 от него и Протокол № 2 към него относно прилагането на принципите на 
субсидиарност и на пропорционалност,

– като взе предвид съобщението на Комисията от 11 декември 2019 г., озаглавено 
„Европейският зелен пакт“ (COM(2019)0640),

– като взе предвид съобщението на Комисията от 19 февруари 2020 г., озаглавено 
„Изграждане на цифровото бъдеще на Европа“ (COM(2020)0067),

– като взе предвид съобщението на Комисията от 10 март 2020 г., озаглавено „Нова 
промишлена стратегия за Европа“ (COM(2020)0102),

– като взе предвид съобщението на Комисията от 10 март 2020 г., озаглавено 
„Стратегия за мястото на МСП в устойчива и цифрова Европа“ (COM(2020)0103),

– като взе предвид съобщението на Комисията от 11 март 2020 г., озаглавено „Нов 
план за действие относно кръговата икономика – За по-чиста и по-
конкурентоспособна Европа“ (COM(2020)0098),

– като взе предвид съобщението на Комисията от 8 юли 2020 г., озаглавено 
„Стратегия за използването на водорода за неутрална по отношение на климата 
Европа“ (COM(2020)0301),

– като взе предвид съобщението на Комисията от 5 май 2021 г., озаглавено 
„Актуализиране на новата промишлена стратегия за 2020 г.: изграждане на по-
силен единен пазар за възстановяването на Европа“ (COM (2021)0350),

– като взе предвид съобщението на Комисията от 14 юли 2021 г., озаглавено 
„Подготвени за цел 55“ („Fit for 55“): постигане на целта на ЕС в областта на 
климата до 2030 г. по пътя към неутралност по отношение на климата“ 
(COM(2021)0550),

– като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет 
от 19 януари 2022 г., озаглавено „Промишлени екосистеми, стратегическа 
автономност и благосъстояние“,
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– като взе предвид становището на Европейския комитет на регионите от 2 
декември 2021 г., озаглавено „Актуализиране на новата промишлена стратегия за 
2020 г.: изграждане на по-силен единен пазар за възстановяването на Европа“1,

– като взе предвид работния документ на службите на Комисията от 5 май 2021 г., 
озаглавен „Годишен доклад за единния пазар за 2021 г.“ (SWD(2021)0351),

– като взе предвид работния документ на службите на Комисията от 5 май 2021 г., 
озаглавен „Стратегически зависимости и капацитет“ (SWD(2021)0352),

– като взе предвид работния документ на службите на Комисията от 5 май 2021 г., 
озаглавен „Към конкурентоспособна и чиста европейска стомана“ 
(SWD(2021)0353),

– като взе предвид доклада от 2019 г. на групата на високо равнище на Комисията 
по въпросите на енергоемките отрасли, озаглавен „Генерален план за 
конкурентоспособна трансформация на енергоемките промишлени отрасли на ЕС 
– Създаване на условия за неутрална по отношение на климата кръгова икономика 
до 2050 г.“,

– като взе предвид специалния доклад на Международната агенция по енергетика 
от 2021 г., озаглавен „Нулеви нетни емисии до 2050 г.: пътна карта за световния 
сектор на енергетиката“,

– като взе предвид заключенията на Съвета от 21 ноември 2018 г., озаглавени 
„Бъдеща стратегия за промишлената политика на ЕС“,

– като взе предвид заключенията на Съвета от 27 май 2019 г. относно стратегия за 
промишлената политика на ЕС: визия за 2030 г.,

– като взе предвид заключенията на Съвета от 16 ноември 2020 г. относно 
възстановяване, осигуряващо напредък в прехода към една по-динамична, по-
издръжлива и по-конкурентоспособна европейска промишленост,

– като взе предвид заключенията на Съвета от 17 декември 2020 г. относно 
постигането на кръгово и екологично възстановяване,

– като взе предвид своята резолюция от 15 януари 2020 г. относно Европейския 
зелен пакт2,

– като взе предвид своята резолюция от 17 април 2020 г. относно координирани 
действия на ЕС за борба с пандемията от COVID-19 и последиците от нея3,

– като взе предвид своята резолюция от 25 ноември 2020 г. относно нова 
промишлена стратегия за Европа4,

1 ОВ C 97, 28.2.2022 г., стр. 43.
2 ОВ C 270, 7.7.2021 г., стр. 2.
3 ОВ C 316, 6.8.2021 г., стр. 2.
4 ОВ C 425, 20.10.2021 г, стр. 43.
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– като взе предвид своята резолюция от 16 декември 2020 г. относно нова стратегия 
за европейските МСП5,

– като взе предвид своята резолюция от 10 февруари 2021 г. относно новия план за 
действие за кръгова икономика6,

– като взе предвид своята резолюция от 19 май 2021 г. относно Европейска 
стратегия за водорода7,

– като взе предвид своята резолюция от 19 май 2021 г. относно европейска 
стратегия за интеграция на енергийните системи8,

– като взе предвид своята резолюция от 24 ноември 2021 г. относно европейска 
стратегия за суровините от изключителна важност9,

– като взе предвид споразумението, прието на 21-вата конференция на страните по 
Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата (COP 21) в Париж на 
12 декември 2015 г. (Парижкото споразумение),

– като взе предвид съобщението на Комисията от 30 септември 2020 г., озаглавено 
„Ново ЕНП за научни изследвания и иновации“ (COM(2020)0628),

– като взе предвид съобщението на Комисията от 25 ноември 2020 г., озаглавено 
„Фармацевтична стратегия за Европа“ (COM(2020)0761),

– като взе предвид съобщението на Комисията от 26 януари 2022 г., озаглавено 
„Европейска декларация относно цифровите права и принципи за цифровото 
десетилетие“ (COM(2022) 0027),

– като взе предвид работния документ на службите на Комисията от 8 април 2019 г., 
озаглавен „Технологични инфраструктури“ (SWD(2019)0158),

– като взе предвид своята резолюция от 13 декември 2016 г. относно 
последователна политика на ЕС по отношение на културните и творческите 
индустрии10,

– като взе предвид Препоръка (ЕС) 2021/1749 на Комисията от 28 септември 2021 г. 
относно принципа за поставяне на енергийната ефективност на първо място: от 
принципите към практиката – Насоки и примери за прилагането на принципа при 
вземането на решения в енергийния сектор и извън него,

– като взе предвид доклада от 4 април 2022 г. на Междуправителствения комитет по 
изменението на климата на ООН, озаглавен „Изменение на климата, 2022 г.: 

5 ОВ C 445, 29.10.2021 г., стр. 2.
6 OВ C 465, 17.11.2021 г., стр. 11.
7 ОВ C 15, 12.1.2022 г., стр. 56.
8 ОВ C 15, 12.1.2022 г., стр. 45.
 9 Приети текстове, P9_TA(2021)0468.
10 OВ C 238, 6.7.2018 г., стp. 28.
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смекчаване на последиците от изменението на климата“, 

– като взе предвид член 54 от своя Правилник за дейността,

– като взе предвид становищата на комисията по международна търговия, 
комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите, комисията по 
транспорт и туризъм и комисията по регионално развитие,

– като взе предвид доклада на комисията по промишленост, изследвания и 
енергетика (A9-0214/2022),

А. като има предвид, че е от решаващо значение да се даде възможност на 
промишлеността да осъществи двойния преход, като същевременно се създават 
висококачествени работни места и се гарантират конкурентоспособността и 
капацитетът за разработване и създаване на чисти продукти, услуги и 
производствени процеси;

Б. като има предвид, че промишлената стратегия трябва да има за цел също така да 
укрепи единния пазар и да насърчава революционни технологични постижения, за 
да се превърне ЕС в световен лидер в областта на екологосъобразните и 
цифровите технологии;

В. като има предвид, че промишлените и производствените процеси представляват 
гръбнакът на пазара на труда в ЕС и следва да насърчават създаването на 
висококачествени работни места;

Г. като има предвид, че в променящ се геополитически свят е жизненоважно да се 
укрепи стратегическата автономност и да се намали зависимостта на ЕС от 
материали, продукти, енергия, производствен капацитет и технологии от 
критично значение, като същевременно се поддържа икономиката отворена – 
доколкото е възможно, и затворена – доколкото е необходимо;

Д. като има предвид, че руската военна агресия срещу Украйна отново показа, че ЕС 
е силно зависим от доставките на енергия от трети държави; като има предвид, че 
ЕС трябва да промени акцента на своите промишлени и енергийни политики, с 
цел да диверсифицира възможно най-бързо своите източници на енергия, да 
засили мерките си за икономии на енергия и за енергийна ефективност, както и да 
внедри мащабни количества възобновяеми източници и да възприеме много по-
силно изразен подход за кръгова икономика в отделните промишлени отрасли, 
основаващ се на стабилни и устойчиви вериги на доставки;

Е. като има предвид, че високата степен на зависимост от доставки на енергия, 
например от Русия, и високите цени на енергията могат да навредят на 
производствения капацитет на европейските дружества; като има предвид, че 
наличието на материали и компоненти и на производствен капацитет в Европа е 
от основно значение, за да се избегне заместването на енергийната зависимост на 
ЕС с увеличена зависимост от доставките на редкоземни минерали и други 
метали, оборудване или производствен капацитет от изключителна важност;

Ж. като има предвид, че ЕС разполага с водещи на световно равнище 
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научноизследователски институти, дружества и квалифицирани хора и има 
потенциала да бъде световен лидер в промишлените иновации;

З. като има предвид, че Комисията, след като установи неговите стратегически 
зависимости в най-чувствителните промишлени екосистеми, съобщи, че ще 
предложи конкретни системни (икономически и регулаторни) мерки за 
намаляване на тези зависимости, включително чрез гарантиране и насърчаване на 
производството и инвестициите в Европа;

И. като има предвид, че ЕС трябва да предприеме мерки във връзка с устойчивостта 
на веригите на доставки, като същевременно създаде привлекателна и иновативна 
екосистема с висока стойност за производство и доставки, която е в съответствие 
с целите на Европа в областта на научноизследователската и развойната дейност 
(НИРД), иновациите, климата и околната среда; 

Й. като има предвид, че емисиите на CO2 от промишлеността са се понижили с 35% 
от 1990 г. насам, което отчасти се дължи на преместването на производството;

К. като има предвид, че по приблизителни оценки икономическият потенциал за 
намаляване на крайното потребление на енергия до 2030 г., в сравнение с 
продължаването на обичайните практики, е 23,5% за европейската 
промишленост11;

Л. като има предвид, че Комисията призна, че редица икономически сектори, като 
например здравеопазването, хранително-вкусовата промишленост, минната 
промишленост, добивът на суровини и секторът на цифровите технологии, са от 
решаващо значение за постигането на стратегическата автономност на ЕС;

М. като има предвид, че Комисията призна в новата актуализирана промишлена 
стратегия, че неустойчивите пазарни политики, включително в областта на 
обществените поръчки, могат да доведат до пазарна консолидация;

1. приветства актуализирането на промишлената стратегия; подчертава, че за да 
бъде Зеленият пакт истинска стратегия за устойчив и преобразуващ растеж, да 
намали зависимостите и да поддържа еднакви условия на конкуренция за 
европейската промишленост по време на двойния преход, той трябва да бъде 
придружен от амбициозна промишлена политика, с цел да се превърне в 
конкурентоспособен лидер в областта на нулевите нетни емисии на парникови 
газове и устойчивата икономика, както и за да се създадат полезни 
взаимодействия между дружествата, малките и средните предприятия (МСП) и 
стартиращите предприятия, и че трябва да бъде подкрепен от амбициозна 
политика в областта на НИРД и благоприятна за МСП рамка; подчертава, че тази 
необходимост е нараснала значително в резултат на настоящата климатична и 
енергийна криза и агресивната война на Русия срещу Украйна; във връзка с това 
подчертава необходимостта от целенасочени мерки за облекчение за уязвимите 
клиенти в контекста на промишлеността, и по-специално уязвимите МСП и 

11 Европейска сметна палата, Специален доклад 2022/02: „Енергийна ефективност в предприятията –  има 
известни икономии на енергия, но са налице слабости при планирането и подбора на проектите“ 
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_02/SR_Energy-effic-enterpr_BG.pdf 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_02/SR_Energy-effic-enterpr_BG.pdf
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микропредприятия, които също бяха силно засегнати от последиците от 
пандемията от COVID-19;

2. призовава Комисията и държавите членки да отчитат въздействието на руската 
агресивна война срещу Украйна върху европейската промишленост и нейния 
капацитет в настоящите и бъдещите инициативи и цели и да възприемат цялостен 
подход при създаването на стимули за подкрепа на стратегическите промишлени 
сектори и техните вериги на доставки, които са изправени пред рязко увеличение 
на разходите за енергия, транспорт и суровини; признава, че съществуват 
множество мерки, които могат да спомогнат за намаляването на тези въздействия, 
като същевременно се намалят емисиите на парникови газове и замърсяването на 
въздуха;

3. подчертава, че наличието на функциониращ европейски единен пазар е важен 
елемент за укрепването на устойчивостта на промишлеността, привлекателността 
на Европа като инвестиционна дестинация и конкурентоспособността на ЕС, 
както и за ускоряване на двойния преход като основа за нов растеж в 
промишлените отрасли;

4. подчертава, че ЕС не може да бъде зависим от държави извън ЕС по отношение 
на продукти, енергия , производствен капацитет и технологии, които са от 
съществено значение за нашата икономика и за нашето общество на бъдещето; 
подчертава, че ЕС трябва да си възвърне силна позиция в ключовите световни 
вериги за създаване на стойност и да гарантира доставките на суровини от 
изключителна важност по време на кризи, включително чрез повишено 
използване на кръгови бизнес модели; подчертава ползата от по-късите вериги на 
доставки за устойчивостта на нашата икономика и за постигането на амбициите 
на ЕС в областта на климата;

5. подчертава значението на международното сътрудничество, равнопоставените 
партньорства и отворената справедлива търговия в световен мащаб за 
европейската икономика, като отбелязва, че един от най-ефикасните начини за 
засилване на устойчивостта на европейската промишленост и за намаляване на 
зависимостите е да се диверсифицират веригите на доставки чрез амбициозни 
мерки в областта на търговската политика, включително стратегически търговски 
и инвестиционни споразумения;

6. призовава Комисията да представи ясни и научнообосновани пътища за преход за 
промишлената екосистема възможно най-скоро, включително чрез определяне на 
потребностите с оглед на успешен преход по отношение на инфраструктурата, 
технологиите и уменията; призовава Комисията да гарантира съгласуваност, 
координация и полезни взаимодействия между всички инициативи, цели, 
финансиране и регулаторни инструменти, които ще подкрепят промишлеността 
по време на прехода; подчертава необходимостта да се осигури пълно 
съответствие между пътищата за преход, пътните карти за промишлените 
технологии и стратегическите програми за научни изследвания и иновации на 
европейските партньорства в рамките на „Хоризонт „Европа“; призовава за 
годишен мониторинг и докладване относно конкурентоспособността, 
технологичния напредък, пригодността за заетост и устойчивостта на нашите 
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промишлени екосистеми и относно напредъка на отделните сектори при 
осъществяването на прехода, включително съответствието с целите на ЕС в 
областта на климата, така че инструментите да могат да бъдат бързо адаптирани 
при необходимост; подчертава, че всички заинтересовани страни във веригата за 
създаване на стойност, в това число гражданското общество, академичната 
общност, организациите на потребителите, профсъюзите и Европейският научен 
консултативен съвет по изменението на климата, следва да бъдат включени по 
прозрачен начин в процесите на преход, като се гарантира постоянно научно 
обосновано наблюдение на напредъка;

7. призовава Комисията да представи стратегия, съсредоточена върху прехода на 
най-енергоемките отрасли, която ще им позволи да запазят своята 
конкурентоспособност и същевременно ще подпомага постигането на по-висока 
степен на стратегическа автономност на ЕС, тъй като тези отрасли често са от 
стратегическо значение;

8. припомня, че конкурентоспособността на промишлеността на Европа до голяма 
степен зависи от нейния капацитет за иновации; отбелязва, че ЕС е изпреварен от 
други икономически сили в разходите за НИРД като процент от БВП; отново 
подчертава значението на амбициозното равнище на инвестиции в НИРД, за да се 
подобри конкурентната позиция на ЕС в света; изразява съжаление, че целта за 
инвестиции в НИРД в размер на 3% от БВП все още не е постигната в по-голямата 
част от държавите членки; призовава Комисията да координира усилията на 
държавите членки за по-нататъшен ангажимент за увеличаване на националните 
цели за инвестиции в НИРД, и по-специално за това националното публично и 
частно финансиране за промишлени иновации и научни изследвания да бъде 
насочено към научни изследвания, продиктувани от любопитство, и научни 
изследвания на ниско равнище на технологична готовност, за да се поддържа и 
подобрява базата от знания, която е основа за промишлените иновации в Европа; 
подчертава в тази връзка ролята, която партньорствата за отворена наука могат да 
играят; призовава Комисията да гарантира, че инвестициите в НИРД са насочени 
също така към осигуряване на участието на микропредприятията;

9. посочва необходимостта работните програми на „Хоризонт Европа“ и публично-
частните партньорства да вземат предвид новите обстоятелства, произтичащи от 
руското нашествие в Украйна, по-специално клъстери 4 и 5 относно 
„промишленост, цифрови технологии и космическо пространство“ и „климат, 
енергетика и мобилност“, и да поставят акцент при ориентираната към 
промишлеността НИРД върху замяната на изкопаемите горива и върху 
намаляването на зависимостта на промишлените отрасли на ЕС от вноса на 
енергия;

10. призовава Комисията да допринесе за преодоляването на недостига на 
инвестиции в сравнение със световните конкуренти по отношение на главните 
базови технологии; във връзка с това приветства предложението на Комисията за 
Европейски законодателен акт за интегралните схеми и създаването на 
Европейски алианс за промишлени данни, периферни изчисления и изчисления в 
облак; призовава Комисията бързо да стартира забавените дейности на 
Европейския промишлен алианс за процесори и полупроводникови технологии; 
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призовава Комисията бързо да разшири обхвата на тези инициативи, така че да се 
включат и други инструменти за научни изследвания, развойна дейност и 
иновации (НИРДИ) и главни базови технологии, като например акумулаторни 
батерии, изкуствен интелект, киберсигурност, автоматизация и роботика, 
биотехнологии, периферни изчисления, фотоника и квантови изчисления и 
технологии;

11. приветства усилията на Комисията във връзка с европейската екосистема на 
полупроводниците, включително увеличаването на местния производствен 
капацитет, пилотните линии и първите по рода си производствени обекти за 
авангардна технология за интегрални схеми и проектиране на интегрални схеми и 
системи; подчертава необходимостта да се гарантира, че финансирането по линия 
на Европейския законодателен акт за интегралните схеми няма да доведе до 
намаляване на финансирането за други съществуващи свързани програми на ЕС; 
приветства работния документ на службите на Комисията, придружаващ 
Европейския законодателен акт за интегралните схеми (SWD (2022) 0147); 
призовава обаче Комисията да изготви оценка на въздействието, включително 
въздействието върху околната среда, и цялостен анализ на бъдещите потребности 
от интегрални схеми, конкурентното предимство на различните видове и 
потенциала за производство на интегрални схеми в Европа;

12. подчертава значението на цялостното изпълнение на съществуващата 
Стратегическа програма за научни изследвания и иновации на съвместното 
предприятие „Ключови цифрови технологии“, тъй като това е ключова програма 
за стратегическата автономност на Съюза по отношение на редица главни базови 
технологии; счита, че пренасочването на финансирането на съвместното 
предприятие „Ключови цифрови технологии“ към научни изследвания, конкретно 
насочени към интегралните схеми, следва да се извършва предимно в рамките на 
съществуващата Стратегическа програма за научни изследвания и иновации;

13. подчертава необходимостта от укрепване на „Произведено в ЕС“ и от ускоряване 
на приемането на технологиите в областта на „Индустрия 4.0“, особено от страна 
на МСП; призовава Комисията да включи партньорството „Произведено в 
Европа“ като важен елемент от програмата „Хоризонт Европа“ и за тази цел да 
укрепва сътрудничеството на МСП с университетите и с организациите за научни 
изследвания и технологии;  подчертава, че „Произведено в Европа“ следва да 
бъде не само синоним на качество и иновации, но и на високо устойчиви и 
социално справедливи промишлени продукти, процеси и услуги, и да насърчава 
възстановяването на качествената заетост и възможностите за производство в 
целия Съюз, за да се подкрепи балансираното и устойчиво развитие на всички 
региони на ЕС;

14. подчертава значението на Промишления форум, създаден заедно с промишлената 
стратегия, и отбелязва, че от петте работни групи, които бяха създадени, една е 
пряко свързана с единния пазар и анализира хоризонталните аспекти на единния 
пазар и премахването на пречките, а друга е специално насочена към 
авангардното производство като хоризонтален фактор, способстващ за широк 
спектър от екосистеми;
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15. подчертава значението на амбицията на Съюза за нулево замърсяване и на 
напълно интегрирана кръгова икономика за създаването на ефективна и 
декарбонизирана промишленост; призовава Комисията да извърши анализи на 
рециклирането и повторното въвеждане в рамките на жизнения цикъл на 
продуктите; призовава Комисията да обърне специално внимание на 
възможностите за финансиране и обществени поръчки за проекти на дружества, 
които са водещи иновативни участници в кръговата икономика, както и на 
необходимостта от стимулиране на развитието на водещи пазари; счита, че 
предотвратяването на образуването на отпадъци и намаляването на свързаното с 
отпадъците потребление на енергия и ресурси, както и рециклирането в затворена 
верига в цели промишлени сектори са абсолютно необходими за кръговата 
икономика; освен това подчертава значението на стандартите, мандатите за 
закупуване, квотите, устойчивостта и възможностите за ремонт още при 
проектирането, като се улеснява рециклирането и повторната употреба на 
суровини от (изключително) важно значение, както и по-голямото използване и 
дълготрайност на продуктите;

16. приветства обявяването от страна на Комисията на издаването на насоки относно 
обществените поръчки и нейните усилия за насърчаване на реципрочността при 
достъпа до пазарите на обществени поръчки; подчертава, че обществените 
поръчки са основен инструмент за национална и икономическа сигурност, 
промишлена политика, социална и екологична устойчивост и за подпомагане на 
навлизането и търсенето на устойчиви продукти и услуги; подчертава, че 
механизмите за възлагане на обществени поръчки следва допълнително да 
подкрепят трансформацията на европейската промишленост чрез насърчаване на 
производството на екологично иновативни, икономически ефективни и устойчиви 
стоки и услуги и увеличаване на търсенето на вторични суровини, произтичащи 
от внедряването на кръгови производствени процеси; във връзка с това призовава 
Комисията да преразгледа правилата за обществените поръчки и конкуренцията, 
когато това е необходимо, като същевременно осигури доброто функциониране 
на единния пазар; припомня значението на разработените от Комисията насоки 
относно начина, по който държавите членки следва да включват във възлаганите 
обществени поръчки цели за изпълнение и критерии за качество, както и критерия 
за икономически най-изгодната оферта; призовава Комисията да гарантира 
достъпа на МСП и да се бори срещу критериите за възлагане на обществени 
поръчки, които определят изисквания или квалификации извън основните 
елементи на закупуваните услуги или стоки, така че МСП да имат справедливи 
възможности да участват в значителния пазар на обществени поръчки; призовава 
за най-високо равнище на бдителност по отношение на неевропейските 
участници, които стават собственици на критична инфраструктура;

17. припомня ролята на устойчивите практики за възлагане на обществени поръчки, 
за да се предотвратява недостигът на лекарства, да се гарантира сигурността на 
доставките и да се осигуряват инвестиции в производството; настоятелно 
призовава Комисията да подкрепи държавите членки чрез разработването на 
целенасочени правила на ЕС относно обществените поръчки за лекарства в 
съответствие с действащата Директива за обществените поръчки, така че да се 
обезпечат дългосрочна устойчивост, конкуренция и сигурност на доставките и да 
се стимулират инвестициите в производството;
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18. призовава Комисията да направи оценка на съвместните обществени поръчки, 
стартирани по време на пандемията от COVID-19, да ги сравни със 
споразумението за предварително закупуване и да използва извлечените поуки, за 
да подобри този инструмент, като се избягват смущения на вътрешния пазар;

19. подчертава, че е важно да се включат образованието, повишаването на 
квалификацията и преквалификацията в пътищата за преход като важни 
инструменти в трансформацията на промишлеността на ЕС, а също и в усилията 
за постигане на по-висока производителност, като се вземат предвид 
потребностите на пазара на труда на регионите в процеса на икономическо 
съживяване, с цел да се предотврати обедняването на регионите; призовава 
Комисията и държавите членки да разработят стратегия за партньорства в 
областта на професионалното образование и между бизнеса и образованието, 
заедно със социалните партньори, по-специално в рамките на регионалните 
промишлени клъстери, за да се повишат уменията и да се засили възприемането 
от МСП на готови за пазара иновации, и като се създават стимули за МСП да 
обучават и подобряват уменията на своя персонал и работници, по-специално в 
областта на цифровите умения; подчертава необходимостта от засилване на 
сътрудничеството между научноизследователската и развойната дейност и 
промишлеността, особено под формата на трансфер на технологии към МСП; 
подчертава, че насърчаването на равенството между половете, интегрирането на 
принципа на равенство между половете, равните възможности и участието на 
жените на пазара на труда и предприемачеството следва да бъдат гарантирани;

20. подчертава значението на проактивните политики за образование и обучение, 
които насърчават привличането и задържането на таланти в ЕС; призовава 
Комисията и държавите членки да помагат на изследователите и преподавателите 
от световна класа в ЕС да играят водеща роля в програмата за образование, 
научни изследвания, развитие и обучение на бъдещата работна сила и да засилят 
сътрудничеството между образованието и обучението, научните изследвания и 
стопанския сектор;

21. подчертава необходимостта държавите членки да прилагат Пакта за уменията и 
другите инициативи на Съюза за създаване на възможности за преквалификация и 
повишаване на квалификацията на работната сила, с цел да се предоставят на 
хората необходимите умения, водещи до професионална диверсификация, да се 
преодолее недостигът на работна ръка и умения и да се ускорят 
преквалификацията и повишаването на квалификацията на работниците и 
безработните, по-специално на работниците, които са най-уязвими по отношение 
на прехода; подчертава необходимостта от изпълнение на инициативите, които 
целят укрепване на европейското научноизследователско пространство, 
европейското пространство за образование и европейските екосистеми за 
иновации, насочени към изграждането на силен европейски вътрешен пазар за 
научни изследвания и иновации;

22. подчертава, че по-слабо квалифицираните работници са особено уязвими; 
подчертава във връзка с това значението на Фонда за справедлив преход, въпреки 
ограничения му обхват;
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23. подчертава, че МСП и стартиращите предприятия изпълняват централна роля в 
промишлените екосистеми на ЕС, по-специално в цифровизацията на ЕС, и имат 
решаващо значение като източник на устойчиви и социално отговорни бизнес 
модели и продуктови иновации; подчертава, че е необходимо да се подобри 
техният достъп до национално финансиране и финансиране от ЕС, по-специално в 
традиционните сектори, в които цифровизацията все още не е развита; изразява 
съжаление относно недостига на финансиране за предприемачите, обусловен от 
пол, сексуална ориентация или произход; подчертава ролята на Европейския 
съвет по иновациите за насърчаване на европейска екосистема за стартиращи и 
инвестиционни предприятия, която да благоприятства в по-голяма степен 
развитието на високотехнологични, високорискови и носещи големи ползи 
иновации;

24. счита, че инициативите за постигане на цифровото десетилетие ще допринесат за 
цифровата трансформация на предприятията, особено на МСП, които все още 
изостават от големите дружества по отношение на цифровите умения и 
цифровизацията на дейностите;

25. подчертава необходимостта от преодоляване на съществуващите пречки в 
рамките на единния пазар, които възпрепятстват растежа на МСП и стартиращите 
предприятия в Европа, както и необходимостта от подобрена правна и 
регулаторна рамка, а следователно и от въвеждане на благоприятни за МСП 
политики;

26. подчертава, че е необходимо регулаторната рамка да бъде модернизирана и 
адаптирана към бъдещето, за да се осигурят регулаторната стабилност и 
предвидимост, които улесняват иновациите, инвестициите и одобряването на 
иновативни продукти и услуги и дават възможност за преход към икономика с 
нулеви нетни емисии на парникови газове и да се гарантират 
конкурентоспособността и висококачествените работни места в Европа, като 
същевременно се вземат предвид икономическите, екологичните, свързаните с 
пола и социалните аспекти; призовава Комисията да включи пътни карти в 
стратегиите за прехода с обвързващи качествени и количествени цели, след като 
извърши оценка на въздействието, и да намали ненужната административна 
тежест за европейските предприятия, особено за МСП; изтъква принципа на 
отмяна на предишни тежести при въвеждане на нови;

27. подчертава необходимостта от намаляване на ненужната административна тежест 
за предприятията, особено за МСП и стартиращите предприятия, като 
същевременно се запазват най-високи стандарти за потребителите и работниците 
и за опазване на здравето и на околната среда; подчертава, че Европа се намира в 
повратна точка в резултат на агресивната война на Русия срещу Украйна и 
последиците от пандемията от Covid-19; призовава Комисията да прецени дали 
новите законодателни предложения биха довели до ненужна регулаторна или 
административна тежест за дружествата;

28. припомня ролята на публичната администрация за гарантиране на благоприятна 
за бизнеса икономическа среда и за намаляване на ненужната административна 
тежест за предприятията, като същевременно се гарантират най-високите 
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стандарти за прозрачност и безопасност на работниците; счита, че инструментите 
за електронно управление, политиките за цифрови иновации и усъвършенстването 
на цифровите умения следва да бъдат насърчавани в рамките на публичния сектор 
и сред наетите в него лица;

29. подчертава националното и регионалното измерение на индустриалната политика 
и ролята на регионалните стратегии за интелигентна специализация, по-специално 
по отношение на заетостта и икономическото и промишленото развитие на цялата 
територия на държавите членки; във връзка с това призовава за анализ на 
постиженията на стратегиите за интелигентна специализация като платформа за 
бъдещи мерки на регионално равнище; подчертава необходимостта от прозрачно 
участие на всички местни заинтересовани лица, включително гражданското 
общество и представители на общността, в подготовката и изпълнението на 
регионалните стратегии за интелигентна специализация; призовава Комисията да 
включи инструменти за увеличаване на използването на „Произведено в ЕС“ на 
регионално равнище;

30. призовава Комисията да изгражда регионални екосистеми, които се 
съсредоточават върху собствената си интелигентна специализация, спомагат за 
преодоляване на регионалните неравенства и осигуряват участието на публичната 
администрация, висшите учебни заведения, учените, гражданското общество и 
промишлеността, за да съчетаят техните знания и да създават съвместно 
съдържание, контекст и учебен опит;

31. настоява, че е необходимо да се гарантира социална справедливост на 
индустриалния преход и да се разработят подходящи мерки в подкрепа на 
реиндустриализацията на регионите в преход чрез стратегически 
междурегионални инвестиционни проекти и чрез планове за повторно развитие за 
уязвимите региони, особено селските и отдалечените райони;

32. подчертава, че е необходимо основно преориентиране на нашата европейска 
енергийна политика в отговор на агресивното нашествие на Русия в Украйна; 
призовава за значително намаляване на енергийната зависимост на ЕС, по-
специално от руски газ, нефт, въглища и ядрено гориво; призовава Комисията и 
държавите членки да ускорят производствения капацитет за устойчива, достъпна, 
сигурна и изобилна енергия от възобновяеми източници и преходна 
нисковъглеродна енергия, както и да увеличат икономиите на енергия и мерките 
за енергийна ефективност; призовава Комисията да подкрепя по-ефективно 
развитието на енергийни източници, които ще позволят да се удовлетворят 
повишените нужди от електричество, и да засили координацията на планирането 
и финансирането на необходимата инфраструктура, по-специално за 
необходимата електроенергия, енергия, интелигентни мрежи, водород, CO2 и 
отопление/охлаждане;

33. подчертава, че правилното функциониране на европейската промишлена 
екосистема изисква стабилни енергийни доставки; предупреждава, че свиването 
на доставките на енергия може да има вредни последици за производствената 
инфраструктура; във връзка с това подчертава, че е необходима система за 
координация, която систематично да наблюдава наличието на газ по време на 
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криза, за да се улеснят общите европейски стратегии за справяне с кризата;

34. посочва факта, че отоплението и охлаждането продължават да бъдат едно от най-
значимите приложения на енергията в промишления сектор; подчертава, че за да 
се ускори намаляването на емисиите на парникови газове в промишлеността, е 
необходимо потенциалът за енергийна ефективност в областта на отоплението и 
охлаждането в промишлеността да бъде използван в пълна степен; подчертава 
необходимостта от по-добро използване на неизбежната отпадна топлина и студ, 
както и на промишлените клъстери и симбиози, които предлагат значителни 
полезни взаимодействия и потенциал за икономии на енергия в много сектори, 
включително текстил, химикали, преработка на храни и машини;

35. призовава Комисията да увеличи усилията си по отношение на отключването на 
потенциала на кръговата биоикономика, където се използват устойчиви и 
възобновяеми ресурси, за да се насърчават конкурентоспособни и устойчиви 
промишлени отрасли в дългосрочен план; във връзка с това подчертава, че 
използването на отпадъци от биомаса може ефективно да замести изкопаемите 
горива, като същевременно позволява да се намали отпечатъкът на CO2; поради 
това настоятелно призовава органите на ЕС, националните и местните органи да 
насърчават такъв кръгов подход във всички политики;

36. призовава Комисията и държавите членки да съкратят времето, необходимо за 
издаване на разрешения, в значителна степен и да създадат ускорени процедури за 
издаване на разрешения за инфраструктура, която подкрепя промишлеността в 
прехода към неутрална по отношение на климата кръгова икономика, без да се 
засягат прозрачността, легитимността и законността на съществуващите 
процедури; подчертава в този контекст, че е необходимо да се развие опорна 
мрежа за водород в Европа, да продължат да се развиват междусистемните връзки 
на нашия континент и да се оказва подкрепа за широкото внедряване на 
енергоспестяващи технологии, например инсталирането на високоефективни 
местни съоръжения за производство на енергия от възобновяеми източници и 
комбинирано производство, по-специално за МСП;

37. отново изтъква необходимостта от благоприятна рамка за развитие на устойчива 
мобилност и подпомагане на свързването на сектори;

38. призовава държавите членки и Комисията по интелигентен и избирателен начин 
да ускорят изпълнението на всички програми и инструменти на ЕС в областта на 
научните изследвания, развойната дейност и иновациите, инфраструктурата и 
цифровата сфера, включително важни проекти от общоевропейски интерес, 
насочени към неефективността на пазара, а също и промишлените съюзи и 
технологичните инфраструктури за изпитване, валидиране и разширяване на 
мащаба на нови технологични решения, по-специално тези, които разработват 
новаторски революционни технологии, необходими за двойния преход, особено 
тези, свързани с производството на енергия, горивата и главните базови 
технологии, както и за прилагането на ефективна кръгова икономика, например 
чиста стомана, чисто въздухоплаване, горива на основата на електроенергия, 
чисти торове и електрически крекинг;
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39. подчертава, че за устойчивостта на европейската промишленост е от решаващо 
значение Комисията бързо да оценява важните проекти от общоевропейски 
интерес (ВПОИ); призовава Комисията да установи ясни, ефективни, прости и 
всеобхватни насоки по отношение на ВПОИ; отново подчертава значението на 
намаляването на риска за финансирането, например чрез InvestEU или Фонда за 
иновации, което е от съществено значение за повишаване на производствения 
капацитет на ЕС в ключови стратегически сектори като соларната промишленост 
и ѝ дава възможност да изгради отново стабилна европейска производствена база;

40. подчертава големия потенциал на договорите за разлика в цената на въглеродните 
емисии (ДЗРЦВЕ) като жизненоважен инструмент за стимулиране на 
намаляването на емисиите и намаляване на зависимостта от изкопаеми горива в 
промишлеността; счита, че те са особено важни за секторите, в които 
намаляването на емисиите е трудно, за подобряването на технологиите и за 
подпомагането на тяхното разпространение в различните сектори; подчертава, че 
ДЗРЦВЕ следва да бъдат пропорционални, да са в съответствие със 
законодателството на ЕС, да отговарят на изискванията на СТО и да не водят до 
неоправдано нарушаване на вътрешния пазар на ЕС;

41. приветства анализа на Комисията относно стратегическите зависимости и 
капацитет в съответствие с целта за стратегическа автономност; призовава 
Комисията да завърши възможно най-скоро анализите и промишлените 
технологични пътни карти и да предложи действия за намаляване на зависимостта 
от установените продукти от изключително значение, включително мерките за 
рециклиране и ефективно използване на ресурсите, и от установените доставки от 
изключително значение, включително доставките на енергия; подчертава, че е 
важно да се гарантира непрекъснатият достъп на основно медицинско и здравно 
оборудване до общия пазар на ЕС въз основа на опита, натрупан от 
първоначалния недостиг в началото на пандемията от COVID-19; подчертава 
необходимостта от стратегия, основаваща се на допълнителен задълбочен анализ 
на взаимните зависимости, за да се укрепи капацитетът на ЕС в критичните 
вериги за създаване на стойност и производството, като същевременно се запази 
ангажираността по отношение на многостранното сътрудничество и свободната 
търговия;

42. призовава Комисията да възприеме цялостен подход към веригата за създаване на 
стойност, когато анализира стратегическите зависимости в четиринадесетте 
критични промишлени екосистеми, които е установила в своя годишен доклад за 
единния пазар за 2021 г.; препоръчва тези задълбочени проучвания да бъдат 
разширени, така че да обхванат всички сектори, считани за стратегически; 
призовава Комисията да вземе предвид въздействието на извънтериториалните 
мерки, предприети от трети държави, върху промишлеността на ЕС, по-специално 
по отношение на контрола върху износа; изтъква, че за да се избегне създаването 
на нови зависимости и уязвимости, актуализираната нова промишлена стратегия 
следва да се ръководи от европейските ресурси и технологични възможности;

43. подчертава, че рециклирането трябва да играе решаваща роля за увеличаване на 
доставките на суровини и вторични материали, като по този начин се намалява 
зависимостта на ЕС от вноса от трети държави; призовава Комисията да 
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продължи да подкрепя мерките за ограничаване на нарастването на търсенето на 
първични суровини, например насърчаване на кръговата икономика, подкрепа на 
научните изследвания и иновациите за заместване на материали, включване на 
устойчиви доставки в търговските споразумения и стратегически партньорства за 
суровини;

44. призовава Комисията да разшири обхвата на Обсерваторията за технологии от 
изключително значение, за да включва непрекъснато наблюдение, оценка и 
докладване относно показателите за устойчивост за промишлените отрасли на ЕС, 
например взаимни зависимости в областта на ключови технологии, производствен 
капацитет, система за ранно предупреждение при потенциален недостиг, 
стратегически зависимости и чуждестранни субсидии в стратегически сектори;

45. призовава Комисията и държавите членки да създадат ad hoc стимули за 
инвестиции в производството на стоки от критично значение, например основни 
лекарства, за да се постигне отворена стратегическа автономност, както и за 
производствени технологии, с оглед на всякакъв вид кризи, включително война, 
като същевременно се гарантират дългосрочни устойчиви вериги на доставки;

46. призовава Комисията да гарантира, че мерките, предложени във фармацевтичната 
стратегия на ЕС, осигуряват ролята на ЕС като иноватор в 
научноизследователската и развойната дейност, гарантират 
конкурентоспособността, предоставят надеждни и финансово достъпни доставки 
и достъп до модерни лекарства, както и стимулират иновациите и инвестициите в 
научноизследователската и развойната дейност; отбелязва, че привличането в ЕС 
на силна фармацевтична промишленост, основана на научни изследвания, също 
ще подкрепи устойчивостта на ЕС; подчертава необходимостта от подкрепа за 
специални инвестиции в научни изследвания и иновации, производство на 
лекарства и активни съставки в ЕС и поддържане на територията на ЕС на 
жизнеспособни, основани на научни изследвания производствени съоръжения;

47. изразява силна загриженост относно нелоялната конкуренция, инвестициите и 
поглъщанията в рамките на единния пазар от страна на получаващи държавно 
финансиране дружества извън ЕС, особено в стратегически сектори, като 
например енергийните доставки, необходими за гарантиране на независимостта и 
енергийната сигурност на Съюза; призовава Комисията да анализира тази намеса, 
за да гарантира еднакви условия на конкуренция, особено за МСП, и да разработи 
подходящи и правно обосновани мерки за предотвратяване на такава намеса, като 
същевременно гарантира, че като цяло не се подкопава добре установената рамка 
на политиката на ЕС в областта на конкуренцията и че се насърчава лоялната 
конкуренция между дружествата от и извън ЕС, извършващи дейност на единния 
пазар на ЕС;

48. приветства предложенията на Комисията за установяване на еднакви условия на 
конкуренция между европейските и неевропейските дружества; във връзка с тези 
предложения подчертава необходимостта от запазване на 
конкурентоспособността на износа на европейските дружества;

49. призовава Комисията, с оглед на следващото преразглеждане, да разшири обхвата 
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и определенията на уредбата относно преките чуждестранни инвестиции, за да се 
предприемат мерки във връзка с въздействието на чуждестранните субсидии 
върху икономическата сигурност в ЕС и на трансфера на технологии от дружества 
от ЕС в държави извън ЕС в стратегически сектори;

50. призовава Комисията да насърчава трансфера на екологични технологии към 
развиващите се държави, за да се улесни екологичният преход в световен мащаб;

51. изразява загриженост относно нарастващата зависимост от производители извън 
ЕС по отношение на оборудване за сигурност в жизненоважни и чувствителни 
области на нашето общество, например сигурността на границите, 
киберсигурността и сигурността на отбраната; подчертава необходимостта от 
определяне на технологиите и оборудването за сигурност като стратегически 
сектор; призовава за план за действие за стимулиране на този сектор в ЕС, 
включително чрез адаптирани правила за възлагане на обществени поръчки;

52. подчертава заключенията на доклада на Европейската сметна палата относно 
забавянията при внедряването на 5G мрежите и рисковете, свързани с продавачи 
извън ЕС12; призовава Комисията да стимулира координирано разгръщане на 5G в 
ЕС и да намали външните зависимости и рисковете от смущения в 5G и 6G 
комуникационните технологии чрез координирана подкрепа, за да се даде 
възможност на европейските участници да изградят капацитет за 
научноизследователската и развойната дейност за 6G системи и да разработят 
водещи пазари за 5G инфраструктура като основа за цифровата и екологичната 
трансформация; призовава Комисията да гарантира адекватно равнище на 
конкурентоспособност в областта на 5G технологиите, като същевременно 
гарантира сигурността на 5G мрежите;

53. подчертава, че културните и творческите индустрии и сектори са от основно 
значение за движението „Нов европейски Баухаус“, което ще бъде ключова 
инициатива; отбелязва, че културните и творческите индустрии са движеща сила 
за иновациите и развитието в Европа; призовава Комисията да разработи 
всеобхватна, последователна и дългосрочна рамка на промишлената политика за 
културните и творческите индустрии;

54. приветства предложението на Комисията за законодателен акт за данните и 
разработването на инициатива за общи европейски пространства на данни; 
подчертава ролята, която ще играят оперативно съвместимите, 
конкурентоспособни и общоевропейски пространства на данни за редица 
промишлени сектори, включително развитието на изкуствения интелект, 
мобилността, околната среда, здравеопазването и интелигентното производство; 
подчертава необходимостта от диференциран подход, който да отчита 
характеристиките на всеки сектор; счита, че водещата роля на дружества извън 
ЕС/Европейското икономическо пространство в инициативи на ЕС в областта на 
пространството на данни може да води до отслабване на целта за укрепване на 
технологичния суверенитет на ЕС; подчертава значението на основаната на данни 

12 Европейска сметна палата, Специален доклад № 03/2022: „Въвеждане на 5G в ЕС: забавяне в 
изграждането на мрежите и нерешени въпроси, свързани със сигурността“, Служба за публикации на 
Европейския съюз, Люксембург, 2022 г.
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икономика и изисква от Комисията да ускори всички инициативи, свързани с 
данните, и да подкрепи създаването на европейска екосистема на пространства на 
данни, основана на надеждност, конкурентоспособност и оперативна 
съвместимост, както и да насърчава създаването на споделени европейски 
инфраструктури за улесняване на използването и обмена на данни между 
промишлените сектори, укрепването на екосистемите за данни и периферни 
изчисления и засилването на инвестициите във високоскоростни комуникации; 
във връзка с това подчертава значението на правната сигурност, която е 
изключително важна за иновационния капацитет на дружествата от ЕС;

55. подчертава необходимостта от гарантиране на устойчивостта на 
комуникационните мрежи и сигурността на пространствата на данни, като по този 
начин се насърчава бързото разгръщане на оптични мрежи, които биха могли да 
осигурят множество пътища и устойчивост на физически атаки и кибератаки;

56. призовава Комисията да гарантира, че цифровият преход ще използва съвременни 
методи и най-добри практики за намаляване на емисиите на парникови газове и на 
изчислителната сложност и увеличаване на енергийната ефективност и 
ефикасността на данните на системите в условия на производство; във връзка с 
това подчертава необходимостта от метод, който да включва оценка на 
екологичната устойчивост в цифровия преход, включително по отношение на 
използването на енергия, през целия жизнен цикъл на продуктите и системите;

57. призовава Комисията да въведе мерки, които да не позволяват на държави извън 
ЕС да притежават нотифицирани органи на ЕС, определени от държава от ЕС, за 
да оценяват съответствието на определени продукти с изискванията преди 
пускането им на пазара;

58. приветства инициативата на Комисията за европейска стратегия за 
стандартизация, която има за цел да подпомогне цифровата трансформация, и 
споделя амбицията да се възприеме по-активен подход при определянето на 
стратегия за стандартите, включително на международно равнище с ключовите 
търговски партньори;

59. отбелязва, че ЕС трябва да развива своите способности в областта на отбраната, за 
да постигне стратегическа автономност; подчертава значението на предоставянето 
на насоки на политиката и разработването на амбициозни публични програми за 
подкрепа и стимулиране на инвестициите в космическата и отбранителната 
промишленост; счита, че е от изключително значение да се приведе в действие 
надежден, скромен и ефикасен европейски пазар на отбранително оборудване, 
включващ висока степен на технологичен суверенитет;

60. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на 
Съвета и на Комисията.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Европейските промишлени сектори са от решаващо значение за благоденствието на 
нашите общества сега и в бъдеще. Те не само осигуряват 35 милиона работни места, но 
също така създават и произвеждат иновации, устойчиви материали и продуктите, от 
които се нуждаем за нашата икономика и общество на бъдещето. 

За да предприемем мерки за справяне с изменението на климата, се нуждаем от бърз 
енергиен преход, ускорена научноизследователска и развойна дейност в областта на 
новите технологии и процеси и бързо приемане и прилагане на необходимите решения. 
Докладчикът счита, че е необходима конкурентна и иновативна европейска 
промишлена политика, за да бъдат постигнати амбициозните цели на ЕС в областта на 
климата. 

ЕС трябва да изпълни обещанието си Зеленият пакт да бъде стратегия за растеж, 
насърчаваща както екологичния, така и цифровия преход. Основен аспект ще бъде 
създаването на рамка за сътрудничество между промишлеността и държавите членки, 
която дава възможност за разработване, внедряване и износ на водещи в световен 
мащаб европейски иновации. Това води не само до действително намаляване на 
емисиите, но и до едновременното развиване на технологиите, стоките и услугите, от 
които се нуждаят нашето общество и останалата част от света. Това създава истинска 
европейска стратегия за растеж. 

Плановете за трансформация на промишлеността на ЕС съдържат редица 
предизвикателства. Ясно е, че по време на прехода ЕС и неговите държави членки 
трябва да се ангажират да улесняват, координират и защитават промишлеността, когато 
това е необходимо. За да се осъществи промяната, трябва да се въведат съобразени с 
конкретните нужди решения и инструменти, които да са подходящи за различните 
промишлени екосистеми, съществуващи в Европейския съюз. 

При наличието на публичен ангажимент за инвестиции в инфраструктура за чиста 
енергия, стратегическа програма за иновации, намаляване на административната 
тежест и използване на публични средства очакваме също така реципрочност чрез 
дългосрочен ангажимент от страна на предприятията бенефициенти да инвестират в 
своите региони, население и околна среда в полза на местните общества.

Конкурентноспособни и чисти

Повишаването на конкурентоспособността на промишлеността в Европейския съюз е 
необходимост в един бързо променящ се свят. ЕС разполага с водещи в света 
научноизследователски институти, дружества и висококвалифицирани хора. 
Европейските предприятия имат голям потенциал за създаване на работни места, износ 
и устойчив растеж. Силните страни на Европа в рамките на световните вериги за 
създаване на стойност трябва да се запазят и засилят в свят, в който геополитическата 
действителност се променя.

Европейското сътрудничество между промишлеността, университетите и други 
образователни институции, научноизследователските и иновационните организации и 
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правителствата са от решаващо значение за разгръщането на необходимата 
инфраструктура и за разработването на необходимите революционни технологии за 
производство на стоки, които са необходими в ежедневието, например чиста стомана, 
чисти химикали, чисти торове, горива на основата на електроенергия, слънчеви панели, 
вятърни турбини и основни лекарства. Нуждаем се от стратегии за преход за всяка 
екосистема, които да формират обща програма за разработването и внедряването на 
тези революционни технологии.

Отделно и огромно по своя мащаб предизвикателство е да се гарантира, че можем да 
посрещнем енергийните нужди на нашите промишлени отрасли в бъдеще. Стана ясно, 
че енергията от възобновяеми източници, произведена в Европа, не е достатъчна. 
Поради това трябва да се ангажираме с „дипломация в областта на енергетиката“ с 
други държави, за да гарантираме например доставките на синтетични горива. 

Издръжливи

Кризата с COVID-19 допълнително ни отвори очите за истината, че Европейският съюз 
е твърде зависим от други части на света за жизненоважни продукти и ресурси.  Твърде 
дълго нашият подход към вътрешното производство отдаваше приоритет на 
краткосрочните разходи пред сигурността, устойчивостта и издръжливостта. Не можем 
да оставим наличността и достъпността на продуктите и технологиите, които са от 
съществено значение за нашата икономика и за нашето общество на бъдещето, да бъдат 
силно зависими от други части на света. Европейският съюз трябва да си възвърне 
силна позиция в ключови световни вериги за създаване на стойност и да гарантира 
доставките на материали от изключителна важност по време на криза.

Твърде дълго ЕС игнорира факта, че Китай, Русия и други нации не спазват същите 
правила като нас. Някои държави не се притесняват да използват стратегически 
публични инвестиции в съчетание със защитни мерки, за да създават „промишлени 
шампиони“. В ЕС не е възможно да се осигури държавно финансиране за всички 
сектори, поради което е необходим набор от инструменти за защита, за да се запазят 
еднаквите условия на конкуренция за европейската промишленост на нашия собствен 
пазар, да се противодейства на дестабилизиращите чуждестранни субсидии, да се 
предотврати нелоялната конкуренция от страна на чуждестранни дружества, 
получаващи държавни субсидии, и да се защитят ключови европейски сектори и 
технологии. Тези действия следва да бъдат придружени от смели стратегически 
интервенции за укрепване на капацитета на ЕС. 

Наличието на конкурентоспособна, чиста и устойчива промишленост е от решаващо 
значение за следващите поколения в Европейския съюз. 
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МНЕНИЕ НА МАЛЦИНСТВОТО

Деиндустриализацията засегна сериозно регионите в целия Европейски съюз. За да 
увеличат максимално печалбите и така наречената конкурентоспособност, 
корпорациите по свое желание закриват или преместват производствения си капацитет. 
Освен това промишлеността продължава да бъде основен източник на емисиите на 
парникови газове. Оставяйки основните решения на пазара и на предприятията, 
промишлените политики на ЕС задълбочиха регионалните неравенства и социалните и 
климатичните кризи. За съжаление настоящият доклад не изоставя традиционния 
подход на ЕС по отношение на промишлената стратегия, при който програмата се 
предопределя с оглед на максималното увеличаване на печалбите, а не с оглед на 
социалните и свързаните с климата потребности. В доклада се подкрепя масовото 
прехвърляне на публични субсидии към частни корпорации, като по този начин се 
субсидират дивиденти без гарантирана справедлива възвръщаемост на инвестициите за 
обществото и обвързаност с условия на публичното финансиране. Предложените 
стимули за военната промишленост няма да създадат нито мир, нито сигурност. Не е 
необходимо обаче нещата да се развият по този начин. Ние трябва и можем да обърнем 
тенденциите – за благото на хората и на планетата. Като се ръководи основно от 
обществения интерес и съчетава публични инициативи и публични инвестиции, 
промишлената стратегия може да гарантира качествени работни места в целия Съюз и 
да превърне промишлеността в предимство в борбата срещу изменението на климата. 
Нуждаем се от амбициозен публичен план за стратегическите сектори като 
здравеопазване, транспорт, жилищно настаняване, цифровизация и енергетика.

Марк БОТЕНГА
Мариза МАТИАШ
Сира РЕГО
Сандра ПЕРЕЙРА
Йоргос ГЕОРГИУ
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ПРИЛОЖЕНИЕ: СПИСЪК НА ОБРАЗУВАНИЯТА ИЛИ ЛИЦАТА, 
ПРЕДОСТАВИЛИ ИНФОРМАЦИЯ НА ДОКЛАДЧИКА

Следният списък е изготвен на доброволни начала в рамките на изключителната 
отговорност на докладчика. В хода на изготвянето на проекта на доклад следните 
образувания или лица са предоставили информация на докладчика: 

Образувание и/или лице
Alstom
ASD
ASML
BASF
Cecimo
Damen Shipyards
E3G
ECFR
EFPIA
ERT
Eurometaux
FME
France Industrie
HydrogenEurope
Industriall
Katapult
NXP
SeaEurope
SEMI Europe
Signify
SolarPower Europe
Tata Steel
TenneT
TNO
UNIFE
VNO-NCW
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19.5.2022

СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА ПО МЕЖДУНАРОДНА ТЪРГОВИЯ

на вниманието на комисията по промишленост, изследвания и енергетика

относно изпълнението на актуализираната нова промишлена стратегия за Европа: 
привеждане на разходите в съответствие с политиката
(2022/2008(INI))

Докладчик по становище: Ангелика Винциг

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

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

1. счита, че за да може ЕС да запази челното си място в световната икономика, да 
възвърне предходната си силна позиция във важни глобални вериги на доставки и 
да бъде конкурентоспособен на отворените пазари, всеки сектор трябва да получи 
достатъчно и целенасочена подкрепа за развитие на ориентирана към устойчивост 
технологична база и за увеличаване и подпомагане на усилията за научни 
изследвания и иновации, полагани от публични и частни заинтересовани страни;

2 счита, че промишлената стратегия на ЕС трябва да бъде изпълнявана съгласувано 
и координирано в съответствие с амбициозни цели, за да се укрепят веригите на 
доставки на ЕС; подчертава, че свободната, справедлива, устойчива и основана на 
ценности търговия, която осигурява добър баланс между необходимостта от 
отворени пазари и стратегически суверенитет, спазващ международното право, 
както и усилията за развитие на стратегическа солидарност с единомислещи 
партньори по въпроси като установяването на международни стандарти, ще 
укрепи промишлената база на ЕС; настоятелно призовава Комисията да представи 
амбициозна търговска програма в съответствие с Парижкото споразумение, 
Европейския зелен пакт и целите на ООН за устойчиво развитие;

3. отбелязва, че промишлеността и малките и средните предприятия (МСП) на ЕС са 
гръбнакът на икономиката на ЕС и на нейните успехи; подчертава централната 
роля на МСП за постигането на екологичен и цифров преход; подчертава 
необходимостта от пълна подкрепа за промишлеността и МСП в двойния преход 
и за развитието на нови технологии, като им се предостави съобразен с 
потребностите достъп до финансиране и достатъчно финансови средства и 
целенасочена подкрепа за научноизследователска и развойна дейност, иновации и 
образование в областта на цифровите умения за работниците и служителите, 
широкомащабна промяна, която може да се постигне единствено ако се 
предоставят необходимите стимули за иновативни климатични и цифрови 
решения;
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4. подчертава необходимостта от регулаторна стабилност и предвидимост, която 
насърчава и възнаграждава иновациите и инвестициите в нови технологии; 
призовава Комисията и държавите членки да увеличат усилията си за засилване 
на мерките за киберсигурност на всички равнища; подчертава, че е важно да се 
осъществи амбициозна цифрова програма на ЕС с цел изграждане на 
стратегически международни партньорства, като Съвета по търговия и 
технологии на ЕС — САЩ, като се осигури водеща позиция за ЕС в цифровата 
търговия; изисква продължаването на преговорите на Световната търговска 
организация (СТО) относно електронната търговия, при които следва да се обърне 
специално внимание на МСП и потребителите; приветства инициативата на 
Комисията за законодателен акт за интегралните схеми, който ще обезпечи 
доставките на полупроводници за ЕС, с което ще му помогне да придобие 
стратегическа автономност; предлага също да се разработи стратегия относно 
ресурсите, които са от критично значение за двойния преход, включително, но не 
само, редкоземните метали; подчертава, че подобни инициативи трябва да бъдат 
част от по-широка рамка, чрез която следва да се установи и осъществява 
наблюдение върху основни зависимости по отношение на веригите на доставки 
като критично важен етап на една интегрирана и устойчива промишлена 
стратегия на ЕС, която е основен компонент на Европейския зелен пакт;

5. изразява загриженост, че както настоящото, така и предложеното законодателство 
на ЕС съдържа прекалено много административни и бюрократични препятствия 
за предприятията в ЕС; подчертава необходимостта от намаляване на ненужната 
административна тежест и на бюрокрацията за предприятията в ЕС, и по-
специално МСП; приветства принципа на отмяна на предишни тежести при 
въвеждане на нови; призовава Комисията да приложи изцяло съществуващата 
програма на ЕС за по-добро регулиране и да включи пътни карти с количествени 
и качествени цели с оглед на намаляване на административната тежест за 
предприятията в ЕС, и особено МСП, с най-малко 30%; подчертава 
необходимостта от наблюдение и осигуряване на прогресивни регулаторни и 
финансови стимули за улесняване на прехода към устойчиви икономически 
дейности; припомня на Комисията да прилага принципа „Мисли първо за 
малките!“ и да включва теста за МСП в своите оценки на въздействието и в своята 
законодателна работа, особено що се отнася до сектора на енергийния преход и 
ориентираните към износ икономически сектори;

6. подчертава, че е важно да се насърчава моделът на „четворната спирала“ за 
сътрудничество между университетите, изследователските центрове, 
предприятията и публичния сектор; подчертава, че Комисията и държавите 
членки следва да работят заедно по разработването и прилагането на 
промишлената стратегия на ЕС, за да се осигури по-голяма съгласуваност с 
търговската политика на ЕС чрез диверсифициране и използване на полезни 
взаимодействия, както и за да се постигне по-голяма конкурентоспособност на 
различните сектори на международно равнище; призовава Комисията да изготвя 
доклади за изпълнението, които да представя на Парламента;

7. приветства намерението на Комисията за издаване на насоки относно 
обществените поръчки; подчертава, че обществените поръчки са незаменим 
инструмент за националната и икономическата сигурност; във връзка с това 



PE719.639v02-00 26/54 RR\1260723BG.docx

BG

подчертава необходимостта да се отправи послание до третите държави, че 
пазарите на ЕС на обществени поръчки ще останат отворени, като същевременно 
се насочат усилията към създаване на еднакви условия на конкуренция и към 
ограничаване на бюрократичната тежест за предприятията и възлагащите органи;

8. подчертава, че ключовите инициативи на политиката на ЕС, като Европейският 
зелен пакт, Цифровото десетилетие на Европа и целите на ЕС за устойчивост, 
трябва да бъдат изпълнявани, като се взема под внимание 
конкурентоспособността на промишлеността на ЕС с оглед на събитията на 
международно равнище в последно време, и по-специално агресията на Русия 
срещу Украйна;

9. отново изразява подкрепа за дневен ред за многостранни търговски преговори и 
настоятелно призовава членовете на СТО да се споразумеят на предстоящата 12-
та министерска конференция относно работен план за актуализиране на 
правилника на СТО и възстановяване на условията на лоялната конкуренция за 
предприятията, работниците и служителите;

10. подчертава, че е важно да се проведат допълнителни преговори за 
подсигуряването на амбициозни, съвременни, ориентирани към бъдещето и 
устойчиви споразумения за свободна търговия с амбициозни и приложими глави 
относно търговията и устойчивото развитие, и да се преследват целите за еднакви 
условия на конкуренция и реципрочност спрямо други основни търговски 
партньори чрез използване на търговските инструменти на ЕС, в т.ч. относно 
международните обществени поръчки, относно дължимата грижа, относно 
борбата с принудителните действия и относно чуждестранните субсидии; 
подчертава значението на международното сътрудничество и отворената световна 
търговия за икономиката на ЕС;

11. посочва, че устойчивите вътрешни и външни инвестиции, търговията и достъпът 
до трети пазари са от решаващо значение за подкрепата на икономическото 
възстановяване на ЕС след пандемията от COVID-19 и за осигуряване на 
дългосрочна устойчивост с цел укрепване на суверенитета на ЕС чрез амбициозен 
план за стратегическа автономност и намаляване на зависимостта от трети 
държави, осигуряване на оптимално използване на вътрешното производство на 
ЕС, укрепване на кръговата икономика на ЕС и на глобалната кръгова икономика, 
диверсифициране на неговите вериги на доставки, изнасяне на дейности в 
партньорски страни, преместването им в близост, и по целесъобразност, 
връщането им, гарантиране на независимостта му от един-единствен 
производител, особено по отношение на критично важните суровини и междинни 
продукти и материали, включително селскостопански храни и продукти, и 
осигуряване на устойчиви вериги на доставки в съответствие с Парижкото 
споразумение;

12. подчертава необходимостта да се улесняват преките чуждестранни инвестиции, 
които допринасят за постигането на целите на ЕС в областта на климата; изтъква 
необходимостта да се предприемат действия за диверсификация на пазара, по-
специално с единомислещи партньори, и да се поддържа амбициозна търговска 
програма с глобалните партньори;
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13. решително настоява, че борбата с незаконната търговия, предотвратяването на 
нелоялната конкуренция, постепенното премахване на субсидиите за 
икономически дейности, които са изключително вредни за околната среда, и 
стратегическите инвестиции, които са в противоречие с националната сигурност 
или обществения ред, трябва да останат най-важният приоритет с цел да се 
защити промишлената автономност и конкурентоспособността на ЕС; повдига 
също така въпроса относно необходимостта да се преодолее съществуващият 
пропуск в законодателството по отношение на участието на ЕС в установени в 
чужбина съвместни предприятия; призовава Комисията да осъществява 
планирани търговски и инвестиционни действия за борба с нелоялните политики 
и практики;

14. призовава Комисията да увеличи усилията си с цел осигуряване на необходимите 
енергийни доставки за промишлеността на ЕС чрез диверсифициране на 
енергийните източници и доставчици и намаляване на външните зависимости, 
особено като развива отношенията с единомислещи партньори, и чрез намаляване 
на зависимостта на ЕС от изкопаеми горива с оглед на войната в Украйна, и по-
специално от руски въглища, нефт и газ;

15. подчертава по-конкретно необходимостта ЕС да премахне постепенно 
зависимостта си от внос на нефт, въглища и газ чрез ускоряване на прехода към 
енергия от възобновяеми източници и изпълнение на междинните си цели в 
областта на климата, както и необходимостта от постепенно премахване на 
субсидиите за изкопаеми горива с цел постигане на дългосрочните си цели в 
областта на климата;

16. призовава във връзка с това Комисията да започне незабавно преговори за 
споразумения за търговия и сътрудничество с потенциални международни 
партньори за производството и търговията на устойчив водород, за да обезпечи 
бъдещите доставки на горива от възобновяеми източници от небиологичен 
произход за промишлените сектори и за секторите на отоплението и 
транспорта на ЕС;

17. подчертава необходимостта от актуализиране на съществуващата газова 
инфраструктура на ЕС и на свързаността между държавите членки, включително 
необходимите терминали с достатъчен капацитет с оглед на вноса и 
транспортирането на амоняк и водород в целия ЕС, за да се подпомогне 
развитието на водородната икономика; подчертава, че развитието на ефективни и 
интегрирани логистични мрежи и инфраструктура обезпечава по-лесен достъп до 
транспортни, енергийни и цифрови услуги, повишава конкурентоспособността на 
предприятията и намалява пречките пред търговията, като насърчава отворена и 
основана на правила търговия с останалия свят;

18. подчертава, че двойният преход ще изисква осигуряване и значителното 
увеличаване на достъпа до добив и обработка на стратегически и критично важни 
суровини, като литий, редкоземни метали и кобалт, които ще трябва да се внасят 
и за които ще има нарастваща геополитическа конкуренция;

19. предлага също така изготвянето на европейски законодателен акт за редкоземните 
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метали.
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СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА ПО ВЪТРЕШНИЯ ПАЗАР И ЗАЩИТА НА 
ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

на вниманието на комисията по промишленост, изследвания и енергетика

относно изпълнението на актуализираната нова промишлена стратегия за Европа: 
привеждане на разходите в съответствие с политиката
(2022/2008(INI))

Докладчик по становище: Мария Да Граса Карвалю

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите приканва водещата комисия 
по промишленост, изследвания и енергетика да включи в предложението за резолюция, 
което ще приеме, следните предложения:

Нова промишлена стратегия в периода след COVID

1. припомня, че новата промишлена стратегия беше актуализирана, за да отрази 
поуките, извлечени от пандемията от COVID-19, и да насърчи възстановяването 
на единния пазар, и че тази стратегия ще бъде от ключово значение за повишаване 
на конкурентоспособността на ЕС, осъществяване на екологичния и цифровия 
преход и гарантиране на това единният пазар да бъде по-добре подготвен да се 
справя с бъдещи кризи; припомня, че наличието на силна система за управление и 
цифровизирана система за надзор на пазара е от съществено значение, за да се 
даде нов тласък на единния пазар и да се гарантира правилното му 
функциониране и задълбочаване; призовава Комисията да се съсредоточи върху 
това да гарантира, че промишлената стратегия спомага за премахването на 
необоснованите пречки пред единния пазар, както и за избягването на по-
нататъшната разпокъсаност и различаващите се национални подходи, като 
същевременно отчита необходимостта от засилване на защитата на 
потребителите; припомня, че е важно да се премахне прекомерната бюрокрация и 
разходи за МСП и микропредприятията, извършващи дейност в рамките на 
единния пазар;

2. подчертава, че е необходимо ключовите политики на Съюза да се разглеждат по 
цялостен начин в рамките на промишлената стратегия, която следва да има за цел 
привеждането в съответствие на различните инструменти и да бъде напълно 
интегрирана със съществуващите инициативи; освен това подчертава, че 
промишлената стратегия трябва да бъде съгласувана и да защитава и 
благоприятства конкурентоспособността на промишлеността във всички области 
на европейската политика, като същевременно гарантира защитата на 
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потребителите и напредъка към постигането на целите в областта на околната 
среда; припомня в този контекст, че е важно водещата роля на Европа в 
стратегическите сектори да се запази и да продължи да се развива, особено за 
секторите, които се оказаха от съществено значение по време на пандемията от 
COVID-19; подчертава, че европейската промишлена политика трябва да бъде от 
полза за всички държави членки; подчертава, че е важно да се поддържа открит 
диалог с всички промишлени сектори и съответните заинтересовани страни;

3. припомня некоординираните ограничения, които сериозно нарушиха правилното 
функциониране на вътрешния пазар по време на пандемията и доведоха до 
сериозни смущения във веригите на доставки в много промишлени екосистеми, 
особено в хранително-вкусовия и фармацевтичния сектор; в тази връзка 
подчертава, че е необходимо да се предотвратят дисбалансите в европейската 
верига за доставки на храни и да се гарантира продоволствената сигурност, както 
и да се гарантира устойчивост по отношение на фармацевтичното и медицинското 
производство; припомня също така, че граничният контрол и затварянето на 
границите доведоха до трудности за трансграничните и сезонните работници, и 
подчертава значението на безпрепятственото движение; призовава Комисията да 
направи допълнителна оценка на свързаните с пандемията смущения в 
трансграничните вериги за създаване на стойност, тъй като промишлената 
стратегия трябва да предвиди завършването на тези вериги в определени отрасли, 
за да се насърчи стратегическата автономност на ЕС;

4. приветства публикуването от страна на Комисията на стратегията на ЕС за 
устойчиви и кръгови текстилни изделия; припомня, че текстилната 
промишленост, която се възстановява бавно от спада по време на пандемията, е 
засегната също така от мащабното преместване на производствените обекти в 
трети държави; подчертава необходимостта от действия, насочени към МСП в 
качеството им на основни участници в сектора;

Промишлената стратегия и положението в Украйна

5. подчертава, че незаконната, непровокирана и необоснована война на Русия срещу 
Украйна увеличава спешната необходимост от изграждане на по-издръжлива, 
устойчива и стабилна икономическа база в ЕС и завършване на единния пазар в 
ключови промишлени и стратегически сектори; подчертава в този контекст 
значението на диверсификацията на доставките и предотвратяването на 
прекомерната зависимост в области като енергетиката, суровините и продуктите 
от изключителна важност, тъй като това може да доведе до уязвимост и да намали 
способността на ЕС за действие; подчертава необходимостта от координиран 
европейски подход в областта на производството на енергия и транспортната 
инфраструктура (TEN-T), като същевременно се подобрява ефективността на 
ресурсите и се насърчава кръговата икономика, за да се укрепи промишлената 
стратегия;

6. призовава Комисията и държавите членки да възприемат цялостен подход, когато 
той създава стимули за подкрепа на стратегически промишлени сектори и техните 
вериги на доставки, като например храни, фармацевтични продукти и други, 
които са изправени пред рязко увеличение на разходите за енергия, транспорт и 
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суровини заради войната в Украйна; призовава Комисията по-конкретно да 
приложи стратегия относно суровините и ресурсите от изключителна важност, 
необходими за главните базови технологии, цифровизацията и екологичния 
преход; освен това подкрепя целенасочените мерки за подпомагане на уязвимите 
клиенти и дружества в индустриалния контекст, по-специално уязвимите МСП и 
микропредприятия, за да се смекчат най-тежките икономически и социални 
последици от високите цени на енергията;

Засилване на отворената стратегическа автономност

7. отново изтъква необходимостта от засилване на отворената стратегическа 
автономност чрез преодоляване на смущенията и уязвимостта на веригите на 
доставки и гарантиране на тяхната устойчивост, както и чрез инвестиране в 
умения, професионални квалификации, киберсигурност, цифрова 
инфраструктура, икономика, основана на данни, и ключови технологии като 
изкуствения интелект, 5G и 6G, микропроцесори и полупроводници, 
акумулаторни батерии, производство на 3D, високопроизводителни изчислителни 
технологии и квантови технологии; подчертава неотложната необходимост от 
увеличаване на мащаба на иновативните и революционни промишлени 
технологии в целия Съюз, по-специално за критичните енергоемки отрасли, също 
така с оглед на затварянето на въглеродните цикли по веригите за създаване на 
стойност на енергоемките отрасли чрез повторно използване и рециклиране на 
ресурси; отбелязва необходимостта от пълноценно и отговорно използване на 
изкуствения интелект; подчертава, че селските, отдалечените и най-отдалечените 
райони също трябва да се възползват от тези инвестиции;

8. подчертава, че е важно да се подобри наличността на данните, като същевременно 
се спазват правилата за защита на данните, и се застъпва за единен пазар на данни 
с цел подкрепа на промишленото развитие на ЕС, насърчаване на иновациите и 
укрепване на цифровия единен пазар като цяло; изисква от Комисията да ускори 
напредъка по всички инициативи, свързани с данните, като подобри споделянето 
и обмена на данни, подкрепя развитието на общи европейски пространства на 
данни и насърчава създаването на споделена европейска инфраструктура; счита, 
че ЕС следва да си сътрудничи ефективно с международните партньори за 
постигането на съвместими цифрови стандарти;

Екологичен и цифров преход

9. припомня, че за да се постигне отворена стратегическа автономност, 
екологичният и цифровият преход трябва да бъдат ускорени в целия ЕС; 
подчертава огромния недостиг на инвестиции в технологичните отрасли, които 
позволяват цифровата и екологичната трансформация на нашето общество, и 
отново изтъква необходимостта от засилване на инвестициите в цифрови и 
екологични технологии; призовава Комисията и държавите членки да подкрепят 
изцяло този хоризонтален подход, за да се гарантира, че Европа продължава да 
бъде световен лидер в базовите технологии с ключово значение;

10. припомня, че Зеленият пакт може да бъде постигнат единствено чрез увеличаване 
на производството и използването на енергия от възобновяеми източници, като 
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същевременно признава значението на мерките за енергийна ефективност, които 
ще доведат до намаляване на потреблението на първична енергия, и на 
осигуряването на достатъчен достъп до финансово достъпна, сигурна и 
диверсифицирана чиста енергия, за да се подпомогне екологичният преход на 
европейската промишленост и нейната конкурентоспособност в световен мащаб; 
освен това приветства лансирането на инициативата „Нов европейски Баухаус“ в 
контекста на промишлената стратегия с цел насърчаване и развитие на 
устойчивостта, по-специално по отношение на архитектурния, строителния и 
жилищния сектор, като същевременно също така се поставя акцент върху 
устойчивото градско планиране и развитие и се гарантира приобщаването на 
всички европейски граждани;

11. подчертава, че промишлената стратегия следва да премахне основните пречки 
пред по-бързото развитие на възобновяемите енергийни източници и да увеличи 
устойчивото потребление, наред с другото, като намери начини за по-добро 
свързване на МСП и производителите на енергия в системата; подчертава, че 
надеждната и проверима информация за околната среда, както и информацията 
относно трайността и възможностите за ремонт на продуктите, са от ключово 
значение за трансформирането на моделите на потребление в устойчива посока;

Укрепване на вътрешния пазар

12. призовава да се даде нов тласък на стратегията за единния пазар, за да се отключи 
в още по-голяма степен потенциалът на единния пазар чрез дефрагментиране на 
регулаторните подходи, приемане на пропорционално законодателство, 
модернизиране на публичните администрации и облекчаване на бюрократичната 
тежест за предприятията, преодоляване на съществуващите пречки пред 
инвестициите с цел намаляване на разходите за привеждане в съответствие с 
нормативните изисквания, стимулиране на конкуренцията, благоприятстване на 
пазарно ориентираните иновации и насърчаване на ЕС като световен лидер в 
защитата на потребителите; подчертава, че конкурентоспособността на 
промишлеността на ЕС зависи от наличието на напълно функциониращ и 
устойчив единен пазар, който носи ползи за всички държави членки и техните 
граждани, по-конкретно като се фокусира върху правата на потребителите, както 
и върху нуждите на предприятията, включително МСП, микропредприятията и 
стартиращите предприятия;

13. призовава Комисията и държавите членки да засилят сътрудничеството помежду 
си и с икономическите оператори и да използват нови технологии за премахване 
на необоснованите регулаторни и нерегулаторни пречки и административната 
тежест в рамките на единния пазар, включително в областта на услугите; 
подчертава икономическите ползи от завършването на единния пазар, като 
отбелязва по-специално оценките на Комисията, че по-нататъшното подобряване 
на единния пазар на промишлени продукти би могло да генерира между 183 и 269 
милиарда евро годишно, докато печалбите от по-нататъшната интеграция на 
пазарите на услуги биха могли да достигнат 297 милиарда евро годишно, което 
само по себе си би увеличило икономическите ползи от 8 – 9% на около 12% от 
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допълнителния БВП13;

14. призовава Комисията да предложи амбициозен инструмент в подкрепа на единния 
пазар в извънредни ситуации, който укрепва устойчивостта и гарантира добре 
функциониращ единен пазар по време на криза, като същевременно разработи 
силни мерки за готовност за действие при кризи, без да подкопава усилията за 
премахване на необоснованите пречки в рамките на единния пазар; освен това 
изисква от Комисията да подобри ефективността на съществуващите инструменти 
за управление;

15. припомня, че в допълнение към вертикалните екосистеми е необходимо да има 
хоризонтални подходи, като например по отношение на базовите технологии, и че 
цифровата екосистема трябва да бъде интегрирана хоризонтално с всички други 
промишлени екосистеми; припомня, че туристическата екосистема беше най-
тежко засегната по време на пандемията, а на няколко други екосистеми също им 
предстои бавно възстановяване, като например текстилната промишленост и 
културната и творческата индустрия, докато междувременно цифровата 
екосистема увеличи оборота си по време на кризата; подчертава значението на 
създадения с промишлената стратегия Промишлен форум и отбелязва, че сред 
петте работни групи, които бяха създадени, едната е пряко свързана с единния 
пазар и анализира хоризонталните аспекти на единния пазар и премахването на 
необоснованите пречки, а друга има специален акцент върху усъвършенстваното 
производство като хоризонтален фактор, способстващ за широк спектър от 
екосистеми;

16 подчертава, че е необходимо игралната индустрия да бъде включена в 
промишлената стратегия като един от отраслите с най-голям потенциал за 
развитие, като припомня, че повечето производители и разработчици на игри не 
са европейски участници; призовава за ясни пътища на европейско равнище, за да 
се даде възможност на промишлеността да ускори развитието си и да стане лидер 
в сектора;

Насърчаване на стандартизацията

17. признава европейската стратегия за стандартизация и подчертава, че 
хармонизираните стандарти заедно с иновациите могат да увеличат 
икономическото, общественото и екологичното благосъстояние, включително 
здравето и безопасността на потребителите и работниците; счита, че поради това 
добре функциониращите стандарти са от съществено значение за доброто 
функциониране на единния пазар, безопасността на продуктите, 
конкурентоспособността в световен мащаб, екологичния и цифровия преход и 
защитата на потребителите; подчертава значението на прозрачността и 
приобщаването и на избягването на прекомерната бюрокрация при 
стандартизацията; счита, че стратегията за стандартизация следва да има за цел да 
спомага за подобряване на повторната употреба и рециклирането на материалите 
и да насърчава използването на вторични ресурси;

13 Съобщение на Комисията от 2 март 2022 г., озаглавено „Към екологична, цифрова и устойчива 
икономика: нашият европейски модел на растеж“ (COM(2022)0083).
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18. подчертава, че е от решаващо значение стратегията за стандартизация да 
продължи да привлича най-добрите експерти и да насърчава по-координиран 
подход в определянето на международни стандарти, а стратегическите цели да се 
обсъждат и договарят с активното участие на всички съответни заинтересовани 
лица;

19. призовава за амбициозни предложения от Комисията относно предстоящата 
реформа на митниците, включително Митническия кодекс на Съюза; подчертава, 
че е важно да се гарантира, че митническият контрол в целия ЕС следва едни и 
същи стандарти; призовава за реформа, която да гарантира отворена, справедлива 
и устойчива търговия и да защитава потребителите срещу опасни и 
несъответстващи на изискванията продукти; призовава Комисията при 
разработването на реформата си да вземе предвид доклада на групата експерти 
относно реформата на митническия съюз на ЕС14;

Обществените поръчки и конкурентоспособността на МСП

20. подчертава, че е необходимо да се засили конкурентоспособността на МСП, 
микропредприятията и промишлеността, като се преодолеят рисковете за 
доставките, зависимостите, смущенията и уязвимостта, особено в зелената и 
цифровата икономика; подчертава, че една ефективна, открита, справедлива и 
основана на сътрудничество рамка за обществените поръчки, наред с публичните 
инвестиции, може да играе важна роля за подпомагане на създаването на работни 
места, устойчивия растеж, конкурентоспособността, иновативните инвестиции и 
насърчаването на устойчивото потребление и навлизането на устойчиви 
продукти; призовава Комисията и държавите членки да продължат да работят за 
правилното прилагане на законодателството на ЕС в областта на обществените 
поръчки, което отразява икономическите, социалните и екологичните 
съображения, за да се създаде добре функциониращ и хармонизиран единен 
пазар; припомня значението на насоките на Комисията относно 
екологосъобразните обществени поръчки, които ще помогнат на усилията на ЕС 
да се превърне в икономика с ефективно използване на ресурсите и ще спомогнат 
за стимулиране на търсенето на по-устойчиви стоки и услуги, като същевременно 
се насърчават екологичните иновации;

21. припомня значението на разработените от Комисията насоки, които дават 
практически указания за това как държавите членки следва да включат цели за 
изпълнение и критерии за качество, като например икономически най-изгодната 
оферта (ИНИО), във възлаганите чрез обществени поръчки договори и как по-
ефективно да се включат множество производители, включително МСП и 
микропредприятията; призовава Комисията и държавите членки да разгледат 
внимателно позицията на МСП, когато става въпрос за участие в обществени 
поръчки; подчертава значението на МСП за конкурентоспособността и 
иновациите на вътрешния пазар, като същевременно признава тяхната позиция 
като производители, а също и като доставчици на промишлени услуги за други 

14 Putting more Union in the European Customs - Ten proposals to make the EU Customs Union fit for a 
Geopolitical Europe (Повече Съюз в европейските митници – Десет предложения за адаптиране на 
митническия съюз на ЕС към геополитическа Европа). Доклад на групата експерти относно реформата на 
митническия съюз на ЕС, Брюксел, март 2022 г.
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производители; призовава Комисията да подкрепя МСП, микропредприятията и 
стартиращите предприятия в подобряването на достъпа до финансиране, като 
същевременно спомага за намаляване на изкупуванията и поглъщанията на 
европейски дружества, когато такива изкупувания или поглъщания застрашават 
европейските иновации, и да предостави ясни насоки за това как да се спазват 
секторните правила на ЕС, когато е целесъобразно;

22. припомня значението на ефективните и устойчиви практики за възлагане на 
обществени поръчки, особено в контекста на здравната екосистема; настоятелно 
призовава Комисията да подкрепи държавите членки при разработването на 
целенасочени правила по отношение на съвместното възлагане на обществени 
поръчки за основни стоки, като например лекарства, с цел да се гарантира 
дългосрочна устойчивост, сигурност на доставките, лоялна конкуренция и 
инвестиции в производствени възможности;

23. припомня значението на правилата в областта на конкуренцията, които са 
адаптирани към новата динамика на пазара на ЕС и към променящия се световен 
контекст, за да се гарантира ефективна и лоялна конкуренция на единния пазар и 
да се увеличи изборът на потребителите;

Научни изследвания, иновации и революционни технологии

24. припомня ангажиментите за увеличаване на инвестициите в НИРД до 3% от БВП 
и за укрепване на европейското научноизследователско пространство с цел 
развитие на единен пазар за научни изследвания и иновации; приветства 
създаването на промишлени съюзи в различни сектори и подчертава, че тези 
съюзи заедно с публично-частните партньорства са важни за разработването на 
революционни технологии; подчертава, че повишаването на инвестициите в 
НИРД е абсолютно необходимо, за да може ЕС да остане конкурентоспособен; 
подчертава, че инвестициите в НИРД следва да се съсредоточат върху всички 
промишлени сектори, а не само върху производствения сектор, и призовава 
Комисията и държавите членки да улеснят по-голямото участие на МСП и 
микропредприятията на пазара на НИРД; призовава Комисията да гарантира 
прозрачност, приобщаване, последователност и взаимодействие във всички 
инициативи, финансиране и регулаторни инструменти в подкрепа на 
промишлеността, МСП и микропредприятията, особено когато става въпрос за 
екологичния и цифровия преход; призовава Комисията да развие европейско 
пространство за иновации, което да има за цел да превръща научните резултати в 
търговски продукти, като подкрепя стартиращите предприятия и МСП и задържа 
предприятията в рамките на единния пазар на Съюза;

25. подчертава необходимостта от изпълнение на инициативите, които целят 
укрепване на европейското научноизследователско пространство, европейското 
пространство за образование и европейските екосистеми за иновации, насочени 
към изграждането на силен европейски вътрешен пазар за научни изследвания и 
иновации;

26. призовава Комисията да установи ясни, ефективни, прости и всеобхватни насоки 
по отношение на съществуващите инструменти, които следва да бъдат насочени 
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към приоритетите на политиката в няколко промишлени сектора, по-специално 
важните проекти от общоевропейски интерес, различните съюзи (промишлени 
данни, космически ракети носители, въздухоплаване с нулеви емисии, 
акумулаторни батерии и други), консорциуми за европейска цифрова 
инфраструктура и други; подчертава, че е важно да се гарантират правилните 
полезни взаимодействия между различните инструменти, програми и фондове – 
от Механизма за възстановяване и устойчивост до структурните фондове, и 
подчертава, че е необходимо да бъдат по-добре интегрирани в съвместните 
предприятия и другите инициативи, произтичащи от „Хоризонт Европа“, като 
например Европейския институт за технологии и иновации и Европейския съвет 
по иновациите;

Повишаване на уменията

27. призовава Комисията да разработи конкретни мерки за подпомагане на държавите 
членки при преодоляването на несъответствието между търсените и предлаганите 
умения в определени сектори, като същевременно насърчава достойни условия на 
труд; призовава за възстановяване на баланса в рамките на единния пазар на 
изтичането на таланти, технологични експерти и ноу-хау и за подобряване на 
финансирането за научни изследвания, иновации и технологично развитие; освен 
това подчертава, че е необходимо държавите членки да предприемат решителни 
действия чрез своите национални рамки, за да приложат правилно Пакта за 
уменията и другите инициативи на ЕС, насочени към създаване на възможности 
за преквалификация и повишаване на квалификацията на работната сила; 
припомня значението на укрепването на образованието и обучението, по-
конкретно с цел развиване на уменията, необходими за подпомагане на 
екологичния и цифровия преход на единния пазар;

28. подчертава необходимостта от постоянен диалог между съответните органи и 
икономическите оператори, за да се гарантира, че работната сила е по-добре 
подготвена за новите нужди на промишлеността; припомня, че за екологичния и 
цифровия преход в промишлените сектори се изисква взаимното признаване на 
професионалните квалификации на висококвалифицирани и квалифицирани 
специалисти;

29. подчертава, че проблемът с липсата на жени, заети в промишления сектор, 
допринася за разликата в заплащането и пенсиите при жените и мъжете; 
призовава за предприемане на действия в контекста на промишлената стратегия за 
преодоляване на неравнопоставеността между половете в европейската 
промишленост и липсата на възможности за жените, особено в областта на 
НТИМ; освен това припомня, че цифровизацията на традиционните отрасли би 
могла да доведе до създаване на работни места в нови отрасли, но също така би 
могла и да предизвика смущения в съществуващите работни места и да доведе до 
несигурни условия на труд в някои случаи; припомня, че тези предизвикателства 
изискват действия и подходящи финансови инвестиции в контекста на 
промишлената стратегия.
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СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА ПО ТРАНСПОРТ И ТУРИЗЪМ

на вниманието на комисията по промишленост, изследвания и енергетика

относно изпълнението на актуализираната нова промишлена стратегия за Европа: 
привеждане на разходите в съответствие с политиката
(2022/2008(INI))

Докладчик по становище: Карло Фиданца

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

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

— като взе предвид съобщението на Комисията от 10 март 2020 г., озаглавено „Нова 
промишлена стратегия за Европа“ (COM(2020)0102), и свързаната с него 
резолюция на Европейския парламент от 25 ноември 2020 г.1,

— като взе предвид съобщението на Комисията от 10 март 2020 г., озаглавено 
„Стратегия за мястото на МСП в устойчива и цифрова Европа“ (COM(2020)0103),

— като взе предвид съобщението на Комисията от 9 декември 2020 г., озаглавено 
„Стратегия за устойчива и интелигентна мобилност – подготвяне на европейския 
транспорт за бъдещето“ (COM(2020)0789),

— като взе предвид съобщението на Комисията от 5 май 2021 г., озаглавено 
„Актуализиране на новата промишлена стратегия за 2020 г.: изграждане на по-
силен единен пазар за възстановяването на Европа“ (COM (2021)0350),

— като взе предвид своята резолюция от 25 март 2021 г. относно създаване на 
стратегия на ЕС за устойчив туризъм2,

— като взе предвид работния документ на службите на Комисията от 5 май 2021 г., 
озаглавен „Годишен доклад за единния пазар за 2021 г.“ (SWD(2021)0351),

— като взе предвид работния документ на службите на Комисията от 5 май 2021 г., 

1 ОВ C 425, 20.10.2021 г, стр. 43.
2 ОВ C 494, 8.12.2021 г., стp. 106.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX%3A52020IP0321&qid=1656943618598
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озаглавен „Стратегически зависимости и капацитет“ (SWD(2021)0352),

— като взе предвид работния документ на службите на Комисията от 21 юни 2021 г., 
озаглавен „Сценарии за съвместно създаване на път на преход за туризма за по-
издръжлива, иновативна и устойчива екосистема“ (SWD(2021)0164),

— като взе предвид доклада за политиката на Комисията, озаглавен „Път на преход 
за туризма“, публикуван на 4 февруари 2022 г.,

А. като има предвид, че туризмът и транспортният сектор са най-силно засегнатите 
от ограниченията, въведени в отговор на пандемията от COVID-19, която през 
2021 г. доведе до намаляване със 72% на броя на международните туристи в 
сравнение с равнищата отпреди пандемията3;

Б. като има предвид, че туристическият сектор представлява 11,6% от всички 
работни места през 2019 г.; като има предвид, че Световният съвет по 
пътуванията и туризма съобщи, че през 2020 г. са изгубени 3,6 милиона работни 
места, свързани с туризма4; като има предвид, че пандемията от COVID-19 оказа 
безпрецедентно въздействие върху туристическия сектор, тъй като рязко намали 
туристическите потоци и по този начин приходите на свързаните с туризма 
предприятия; като има предвид, че цялостният принос на туризма за общия БВП в 
Европа е намалял наполовина от 9,9% през 2019 г. на 4,9% през 2020 г.; като има 
предвид, че транспортният сектор и транспортната инфраструктура са жизнената 
сила на европейската икономика; като има предвид, че стабилните 
инфраструктурни мрежи и жизнеспособните транспортни предприятия са основни 
предварителни условия за всички аспекти на конкурентоспособността на 
обществото;

В. като има предвид, че икономическите условия в транспортния сектор оказват 
пряко въздействие върху промишлените предприятия, тъй като цените на 
транспорта на суровините, на влаганите ресурси и на готовите продукти се 
отразяват върху цените на продуктите, които в крайна сметка се поемат от 
потребителите; като има предвид, че в контекста на скорошния рязък скок на 
цените на горивата и енергията, който увеличава инфлацията и подкопава 
покупателната способност на домакинствата, се изисква обща стратегия на 
равнище ЕС, съпроводена със строги мерки на равнището на държавите членки, 
за ограничаване на нарастването на цените и отрицателното икономическо 
въздействие върху конкурентоспособността на европейските предприятия и 
покупателната способност на европейските домакинства;

Г. като има предвид, че малките и средните предприятия (МСП) и 
микропредприятията представляват по-голяма част от предприятията в 
транспортния сектор, и като има предвид, че те са особено чувствителни към 
цикличните колебания, промените в цените и увеличената регулаторна тежест; 
като има предвид, че европейската промишлена стратегия трябва надлежно да 
вземе предвид условията за малкия бизнес и да бъде разработена в съответствие с 

3 https://www.unwto.org/unwto-world-tourism-barometer-data
4 Резолюция на Европейския парламент от 16 декември 2020 г. относно нова стратегия за европейските 
МСП, OВ C 445, 29.10.2021 г., стp. 2, параграф 5.
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принципа „Мисли първо за малките!“;

Д. като има предвид, че в доклада на Комисията относно политиката , озаглавен 
„Път за преход за туризма“, се подчертава необходимостта от допълнително 
ускоряване на екологичния и цифровия преход на туристическата екосистема в 
държавите членки, и като има предвид, че над 99% от предприятията в сектора на 
туризма в ЕС са МСП и микропредприятия; като има предвид, че са необходими 
мерки за връщане на работа на служителите, напуснали екосистемата, схеми за 
безработица за работниците и справедливи условия на труд в сектора

Е. като има предвид, че моделите на пътуване се промениха заради извънредната 
здравна ситуация и се наблюдава тенденция за пътувания към по-слабо 
посещавани дестинации и дестинации близо до дома; като има предвид, че 
съществуват нови предизвикателства, причинени от геополитическа ситуация;

Ж. като има предвид, че в доклада на Комисията относно политиката, озаглавен „Път 
за преход за туризма“, се подчертава, че туристическите стратегии на държавите 
членки следва да бъдат изградени върху принципите на устойчиво развитие, 
гарантиращи икономическа, екологична и социална устойчивост; 

З. като има предвид, че туризмът е важен и многостранен отрасъл, който има 
съществен мултиплициращ ефект върху други отрасли, което му дава приоритет в 
програмата на ЕС, и като има предвид обаче, че туризмът трябва да бъде в по-
голяма степен включен във финансовите програми и в политиките на ЕС;

И. като има предвид, че дестинациите в периферните региони, селските райони и 
островите, включително най-отдалечените региони на ЕС, са изправени пред 
специфични предизвикателства, свързани с наличните транспортни възможности, 
и поради това също са по-уязвими към евентуални отрицателни социално-
икономически последици на екологичния преход;

Й. като има предвид, че трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T) следва да 
гарантира икономическо, социално и териториално сближаване и достъпност в 
целия ЕС и неговите региони, включително селските, отдалечените, планинските, 
рядко населените, периферните, островните и най-отдалечените региони, което 
ще стимулира икономическия растеж и създаването на работни места, ще насърчи 
цифровизацията и иновациите и ще повиши адаптивността и устойчивостта с 
пряко въздействие върху туристическия сектор;

К. като има предвид, че е необходимо балансирано развитие на транспортните 
коридори, които осигуряват свързаност север-юг и изток-запад в цяла Европа, за 
да се стимулира възстановяването и устойчивостта на туризма; като има предвид, 
че секторът на мобилността и транспорта предлага огромен потенциал за 
продуктивни инвестиции в държавите членки, по-специално чрез 
реиндустриализацията на сектора, чрез комбиниране на производството и ремонта 
на оборудване с насърчаването на обществения транспорт, железопътния 
транспорт, устойчивата и интелигентна мобилност и пространственото планиране, 
основаващо се на свързаността, сближаването и развитието;

Л. като има предвид, че приемането от Комисията на пакета „Подготвени за цел 55“, 
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който е насочен към постигане на неутралност по отношение на климата до 2050 
г., не взема предвид въздействието на някои специфични законодателни актове 
върху туристическата екосистема и нейната конкурентоспособност;

М. като има предвид, че докладът на Комисията относно политиката , озаглавен „Път 
за преход за туризма“, не включва насоки за ясно управление или план за 
действие за отговор на предизвикателствата в сферата на туризма и предлагане на 
общи решения;

1. приветства Пътя за преход за туризма и призовава Комисията да го изпълни и да 
предприеме последващи действия във връзка с него, като представи набор от 
конкретни действия за различни области, като например научноизследователска и 
развойна дейност, инфраструктура и технологично развитие и умения, за да се 
насърчи развитието на устойчив туризъм във всички европейски дестинации 
както за туристите, така и за местното население, като същевременно се гарантира 
последователност и съгласуваност между политиките и целите на ЕС, 
инструментите за финансиране и регулаторните инструменти за подкрепа на 
промишлените сектори при техния устойчив преход;

2. призовава Комисията да продължи да си сътрудничи в процеса на съвместно 
наблюдение и изпълнение на плана за преход в областта на туризма с Парламента 
(главно с комисията по транспорт и туризъм и нейната работна група за туризма) 
и с други институции на ЕС като Комитета на регионите и Европейския 
икономически и социален комитет; за тази цел отправя искане към Комисията да 
включи работната група на Парламента за туризма в редовните заседания на 
Консултативния комитет по туризъм с цел укрепване на европейската стратегия за 
туризма;

3. отправя искане към Комисията да създаде и управлява онлайн платформа за 
сътрудничество между заинтересованите страни с цел по-нататъшно насърчаване 
на процеса на съвместно създаване;

4. подчертава, че действията в отговор на пандемията от COVID-19 представляват 
историческа възможност за модернизиране на туризма в ЕС и за превръщането му 
в по-устойчив, включително по отношение на мобилността, и по-достъпен за 
хората с увреждания; призовава Комисията да публикува план за действие 
относно „устойчивия туризъм“, който да включва краткосрочни, средносрочни и 
дългосрочни цели, обхващащи целите на ООН за устойчиво развитие, и 
подчертава, че тези действия трябва да бъдат насърчавани в координация с 
Парламента и държавите членки; отново изразява убеждението си, че 
туристическите дестинации и съоръжения трябва да бъдат физически достъпни за 
всички хора в обществото, по-специално за хората с увреждания, и подкрепя 
позицията, изразена в Пътя за прехода за туризма, че на пътуващите, които 
планират и резервират престоя и дейностите си, следва да се предоставят 
достъпни туристически съоръжения във всички дестинации, както и ясна и 
достъпна информация за тези съоръжения;.

5. счита, че устойчивият туризъм, наред с насърчаването на икономическото 
развитие и създаването на работни места, трябва да допринася за опазването и 
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възстановяването на естествените екосистеми и биологичното разнообразие, 
особено по отношение на необходимостта от ограничаване на явлението 
свръхтуризъм, и да насърчава разработването на алтернативни модели и 
използването на цифрови технологии; призовава Комисията да улесни достъпа до 
финансиране от ЕС за заинтересованите страни в областта на туризма, по-
специално за да се помогне на малките обекти за настаняване да подобрят 
енергийната си ефективност и да увеличат икономиите си на енергия;

6. счита, че тази стратегия следва допълнително да засили целостта на единния 
пазар по отношение на секторите на туризма и транспорта; призовава да се 
приведе в съответствие новата промишлена стратегия за Европа със свързаните 
политически амбиции като постигането на Европейския зелен пакт и 
цифровизацията, гарантирането на еднакви условия на конкуренция за 
европейската промишленост и предприятия, справянето с енергийната и 
транспортната бедност, подобряването на социалното сближаване, укрепването на 
мултимодалността и подкрепата за туристическата екосистема, например чрез 
споделяне на добри практики за вземане на информирани решения относно 
начините за подобряване на политиките и за двата сектора;

7. призовава Комисията да предложи механизъм за управление на кризи, с цел да се 
гарантира, че туристическият сектор е добре подготвен за бъдещи кризи, когато 
реакцията на национално равнище се окаже недостатъчна;

8. отново отправя призива си за създаване на Европейска агенция по туризъм, която 
да отговаря, наред с другото, за:

– предоставянето за ЕС и неговите държави членки на фактически преглед и 
данни, предназначени за създателите на политики, което ще позволи на 
създателите на политики да разработят информирани стратегии въз основа на 
събраните и анализирани данни за туризма, включително относно евентуалното 
социално, икономическо и екологично въздействие на тези стратегии върху 
сектора;

– прилагането на механизъм за управление на кризи, с цел да се гарантира, че 
туристическият сектор е добре подготвен за бъдещи кризи, когато реакцията на 
национално равнище се оказва недостатъчна;

– предоставянето на техническа и административна подкрепа за 
микропредприятията и МСП с цел увеличаване на техния капацитет за достъп до 
и използване на финансиране и финансови инструменти на ЕС;

– подкрепата за туристическия сектор, например чрез споделяне на добри 
практики с цел вземане на информирани решения за подобряване на политиките 
в областта на туризма;

– популяризирането на европейската марка в трети държави и акцентирането 
върху диверсификацията на европейския туристически продукт;

9. призовава Комисията да разработи всеобхватна европейска политика в областта 
на туризма с оглед на създаването на Европейски туристически съюз;
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10. призовава Комисията да разработи всеобхватна европейска стратегия за туризма 
(европейска програма за туризма 2030/2050 г.) в партньорство с различни органи 
на всички равнища на управление и участници от сектора с ясни цели, 
възможности за финансиране и планове за изпълнение;

11. изразява съжаление, че по линия на многогодишната финансова рамка на ЕС и 
NextGenerationEU не беше отпуснато специално финансиране за туристическия 
сектор, който беше особено неблагоприятно засегнат от пандемията от COVID-19, 
настоящата война в Украйна, високата инфлация и повишените цени на енергията 
и горивата, въпреки че този сектор допринесе с 9,9% за БВП на ЕС през 2019 г.; 
счита, че публичните инвестиции от ЕС и държавите членки са от съществено 
значение за развитието на инфраструктурата и мобилността в подкрепа на 
туристическия сектор;

12. приветства ръководството относно финансирането от ЕС за сектора на туризма; 
отправя обаче искане към Комисията да систематизира и разпространява 
информация за възможностите за финансиране в рамките на Механизма за 
възстановяване и устойчивост и многогодишната финансова рамка на ЕС за 
периода 2021 – 2027 г., за да предоставя повече сведения относно разгръщането 
на конкретни действия; призовава да се предоставят финансови възможности на 
заинтересованите страни в областта на туризма в държавите членки;

13. насърчава държавите членки да улеснят достъпа до туристическата екосистема за 
инвестиции чрез различни инструменти на ЕС за финансиране, като например 
Европейския фонд за регионално развитие; изтъква значението на предоставянето 
на секторни свързани с финансите обучения на заинтересованите страни в 
туристическата екосистема като допълнителен начин за увеличаване на достъпа 
до финансиране;

14. подчертава, че допълнителните такси в транспортния сектор засягат хората, 
особено тези в слабо населените и крайно отдалечените райони, както и 
предприятията с най-ниски финансови маржове (особено по-малките 
предприятия); счита, че неотдавнашното рязко увеличение на цените на горивата 
и енергията създава сериозна заплаха за конкурентоспособността на Съюза и 
финансовото състояние на домакинствата в ЕС; призовава съответните 
институции на ЕС и държавите членки да подкрепят мерки и схеми за борба с по-
високите цени, например чрез насърчаване на преминаването към устойчиви 
видове транспорт като железопътния транспорт и активната мобилност, чрез 
стимулиране на обществения транспорт и чрез насърчаване на схеми за споделена 
мобилност и инициативи в тази връзка;

15. припомня на Комисията за възможността, която предлага представянето на 
пилотни проекти и подготвителни действия в рамките на бюджета на Съюза; 
призовава Комисията да информира редовно Парламента и да си сътрудничи с 
него във връзка с подготвителната работа и напредъка по разработването на 
пилотни проекти и подготвителни действия, както и да продължи да включва в 
този процес членовете на Парламента;

16. призовава Комисията да подкрепя МСП и микропредприятията (включително 
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занаятчиите) в туристическия сектор чрез насърчаване на иновативни устойчиви 
инициативи, опростяване на бюрокрацията, насърчаване на образованието и 
обучението и предоставяне на финансиране за насърчаване на повишаването на 
квалификацията и преквалификацията на работната сила, особено по отношение 
на новите цифрови умения, за да се стимулират нови туристически предложения 
по отношение на дестинациите и преживяванията и да се допринесе за 
повишаване на стойността на регионалните продукти и местните традиции; 
подчертава необходимостта да се намали значително административната тежест 
за МСП и да се адаптира по-добре регулаторната рамка на ЕС с оглед на тази цел;

17. призовава Комисията и държавите членки да включат и подкрепят допълнителни 
мерки за цифровизация; припомня, че цифровият преход е един от ключовите 
хоризонтални приоритети на ЕС, който ще спомогне за повишаване на 
конкурентоспособността на предприятията в ЕС с цел насърчаване на 
предприемачеството, иновациите и научните изследвания, разработване на 
творчески и иновативни решения и работа с университети, училища по туризъм и 
центрове за знания, за да се осигури трансфер и създаване на знания за сектора, 
което допълнително ще укрепи устойчивостта на тези предприятия на 
икономически или други кризи;

18. призовава Комисията да включи туристическия сектор в стратегията на ЕС за 
данните и да подкрепи създаването на пространства на данни от полза за сектора 
посредством създаването на публична рамка за по-добро споделяне и достъпност 
на данните; в този контекст призовава Комисията да хармонизира правилата за 
събиране на статистически данни в областта на туризма;

19. отбелязва, че добрият достъп до данни е от решаващо значение за развитието на 
технологиите с изкуствен интелект (ИИ), които ще придобиват все по-голямо 
значение в транспортния сектор и сектора на туризма в съответствие с 
разгръщането на интелигентни и свързани автомобилни паркове, като 
същевременно признава многобройните предизвикателства, които все още трябва 
да бъдат преодолени, за да се гарантират безопасни, сигурни и прозрачни 
приложения с ИИ; подчертава факта, че технологичните разработки в областта на 
транспорта и мобилността, по-специално приложенията, основани на ИИ, и 
автономните превозни средства, предлагат голям потенциал за улесняване на 
ежедневието на хората и на предприятията, съкращаване на времето за пътуване, 
намаляване на задръстванията, предотвратяване на пътнотранспортните 
произшествия, понижаване на емисиите и намаляване на разходите;

20. подкрепя по-широка автоматизация в транспортния сектор, за да стане той по-
ефективен, устойчив и конкурентоспособен;

21. призовава Комисията да подкрепи навлизането на превозни средства с нулеви 
емисии, да намали емисиите на парникови газове чрез насърчаване на 
използването на транспортни средства с ниски и нулеви емисии и да стимулира 
използването на устойчиви алтернативни транспортни решения, достъпни за 
обществеността и предприятията, като подкрепя цифровизацията и 
автоматизацията и подобрява свързаността и достъпа в рамките на стратегията за 
устойчива и интелигентна мобилност;
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22. призовава за публични инвестиции в реиндустриализацията на държавите членки, 
за да се подпомогне тяхното развитие и да се подкрепи техният суверенитет, по-
специално като се насърчава строителството и ремонтът на подвижен състав и 
плавателни съдове и се гарантира, че преконфигурирането на енергията в 
транспортния сектор допринася за вътрешното производство на енергия и че 
насърчаването на устойчивата и интелигентна мобилност се превръща в двигател 
за производствената дейност;

23. счита, че популяризирането на марката „Европа“ в трети държави трябва да 
поставя акцент върху диверсификацията на предлагането на ЕС в областта, наред 
с другото, на културното, историческото и природното наследство, местната 
гастрономия и здравето, в сътрудничество с дестинациите и туроператорите; 
поддържа становището, че специфичните дестинации следва да бъдат 
стратегически насърчавани да развиват туризъм през цялата година с цел 
създаване на ad hoc маршрути за повишаване на стойността на занаятите и 
местата, където занаятчиите осъществяват своята дейност, като по този начин ще 
се отговори на стандартизацията на туристическото предлагане и на 
продължаващото обезлюдяване на много местни общности, тъй като те са 
основни туристически забележителности и са от съществено значение за 
цялостното съживяване на туристическото предлагане в европейските държави; 
припомня необходимостта от всеобхватни стратегии за интелигентен туризъм за 
отдалечените региони и необходимостта от стимулиране на нови възможности за 
туризъм;

24. счита, че потенциалните предизвикателства и нарастващите разходи на 
екологичния преход за транспортните сектори, по-специално въздушния и 
морския транспорт, могат да засегнат търсенето в туристическите сектори; поради 
това призовава Комисията редовно да прави оценка на социално-икономическото 
въздействие на тези предизвикателства, включително конкурентоспособността на 
този преход, като взема предвид всички мерки, предложени в туристическите 
сектори в държавите членки;

25. подчертава, че е необходимо всички държави членки да имат добре развита, 
интелигентна, безопасна и устойчива мрежа TEN-T, която улеснява устойчивия 
транспорт, свързаността и териториалната достъпност в целия ЕС, особено в 
периферните, островните и най-отдалечените региони, за да се насърчава и 
стимулира европейският и международният туризъм; призовава Комисията да 
обърне специално внимание на липсващите трансгранични връзки и тяхното 
завършване, както и на свързаността; призовава държавите членки да използват 
NextGenerationEU и Механизма за свързване на Европа, за да ускорят тези 
инфраструктурни инвестиции и бързо да постигнат по-голям капацитет за 
инвестиции в транспортната система, което ще е от полза за 
конкурентоспособността на сектора и финансовото положение на домакинствата; 
счита, че развитието на TEN-T и нейните сухопътни връзки с градските, местните 
и крайбрежните райони ще играят ключова роля за осигуряването на устойчиви 
алтернативни гъвкави транспортни решения за пътуване и туризъм, включително 
на дълги разстояния, когато въздушният транспорт не е оптималното или 
необходимото решение; 
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26. отново призовава Комисията, както е посочено в резолюцията на ЕП от 16 
декември 2020 г.5, да приеме пътна карта с конкретни и обвързващи цели и 
показатели, за да се гарантира по-добро регулиране и опростяване на 
административната тежест с цел стимулиране на икономическото възстановяване 
и укрепване на конкурентоспособността на Съюза; припомня на Комисията 
нейното обещание да работи в съответствие с принципа на отмяна на предишни 
тежести при въвеждане на нови; отбелязва, че съгласно този принцип всяка нова 
регулаторна тежест, която се въвежда, трябва да бъде компенсирана чрез 
премахването на еквивалентна тежест на разходите в същата област на 
политиката; настоятелно призовава Комисията да отговори възможно най-скоро с 
всеобхватен план за компенсиране на регулаторната тежест, наложена на 
транспортния сектор, в съответствие с принципа на отмяна на предишни тежести 
при въвеждане на нови;

27. призовава Комисията да улесни планирането на пътуванията, включително чрез 
предоставяне на опростени процедури за издаване на комбинирани билети чрез 
цифрови услуги и съпътстващи права, възможно най-скоро, като същевременно 
по-добре регулира дейността на онлайн платформите за резервации и техните 
посредници; призовава за укрепване и пропорционалност на рамката на ЕС за 
краткосрочните договори за наем и за прилагане на нови политики за подобряване 
на прозрачността, лоялната конкуренция в сектора на хотелиерството и 
ресторантьорството и защитата на клиентите срещу спекулации;

28. настоятелно призовава държавите членки и туристическия сектор, когато 
предлагат своите туристически стратегии, да обърнат специално внимание на 
специфичните силни страни на туристическите дестинации по отношение на 
опазването и възстановяването на природните екосистеми и ресурси, културното 
и историческото наследство и потенциала за предоставяне на уникални и 
автентични преживявания за клиентите, а също така да обърнат специално 
внимание на приобщаването и достъпността, включително за хората с 
увреждания; настоятелно приканва държавите членки да подкрепят МСП и 
културните и творческите индустрии в тяхната ключова роля в туристическата 
екосистема и призовава за предоставяне на техническа помощ и финансиране, 
необходими за постигане на целите на стратегията; призовава също така за по-
широки иновативни инициативи за насърчаване на образованието в областта на 
цифровите умения;

29. призовава Комисията и държавите членки да разгледат положението на 
работниците по цялата верига за създаване на стойност в туристическия сектор, в 
тясно сътрудничество със социалните партньори и предприятията, чрез 
конструктивен диалог относно условията на труд в сектора, който се 
характеризира със сезонност и използване на форми на заетост на непълно 
работно време; подчертава отрицателните последици за туристическия сектор в 
няколко държави членки от липсата на работници и настоятелно призовава тези 
държави да се справят бързо с икономическите, социалните и културните 
причини;

5 Резолюция на Европейския парламент от 16 декември 2020 г. относно нова стратегия за европейските 
МСП, OВ C 445, 29.10.2021 г., стp. 2, параграф 5.
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30. изразява съжаление, че почасовите ставки на заплащане и разходите за труд в 
туристическия сектор са значително по-ниски, отколкото в икономиката като 
цяло, и че е налице относително висок процент на срочни договори и по-кратка 
продължителност на заетостта; изразява загриженост, че жените, работещи в 
туристическия сектор, печелят около 15% по-малко от колегите си мъже; 
призовава Комисията да насърчава справедлива и приобщаваща заетост в сектора;

31. счита, че синята икономика е от първостепенно значение за насърчаването на 
устойчива туристическа индустрия; във връзка с това подчертава, че Комисията 
следва да гарантира справедливо и недискриминационно прилагане на Директива 
2006/123/ЕО6 по отношение на държавните морски концесии за целите на 
туризма; отбелязва, че е от решаващо значение да се опазват екосистемите на 
селските и крайбрежните райони, за да се запази и подобри богатството от 
биологично разнообразие и екотуризма; призовава Комисията и държавите 
членки да предоставят на отдалечените и най-отдалечените региони всеобхватни 
стратегии за интелигентен туризъм с цел справяне с проблемите на ограничения 
транспорт и цифровата свързаност.

32. подчертава положителното въздействие на споделената мобилност върху туризма, 
включително съвместното ползване на автомобили, скутери и велосипеди, като 
част от стратегия за мобилност, която интегрира обществени (редовни и 
нередовни) и частни транспортни услуги.

6 Директива 2006/123/EО на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 г. относно услугите 
на вътрешния пазар, OВ L 376, 27.12.2006 г., стp. 36.
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