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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните приканва 
водещата комисия по промишленост, изследвания и енергетика да включи в 
предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

А. като има предвид, че промишленият сектор на ЕС следва да бъде подпомаган при 
възстановяването след COVID-19 по начин, който води до преход към издръжлива, 
устойчива, характеризираща се с нулево замърсяване, кръгова, неутрална по 
отношение на климата, цифровизирана и конкурентна икономика, като всички 
сектори допринасят за постигането на целта за неутралност по отношение на 
климата най-късно до 2050 г. и за опазването на околната среда;

Б. като има предвид, че промишлеността е от съществено значение за бъдещия 
напредък и просперитет на Европа; като има предвид, че промишлеността 
представлява над 20% от икономиката на ЕС, като в него са заети около 35 милиона 
души; като има предвид, че силната промишлена база е от съществено значение за 
успеха на „зеления“ преход;

В. като има предвид, че понастоящем промишлените отрасли на ЕС са силно зависими 
от промишления капацитет и суровините на трети държави; като има предвид, че 
пандемията от COVID-19 показа нагледно въздействието, причинено от загубата на 
основни стратегически промишлени обекти, върху производството на лекарства и 
медицинско оборудване в няколко държави членки, което доведе до смущения във 
веригите за създаване на стойност и показа уязвимостта в ключови европейски 
стратегически промишлени отрасли, както и необходимостта от запазване на този 
капацитет в рамките на единния пазар;

Г. като има предвид, че пандемията от COVID-19 подчерта повишения риск от опити 
за придобиване на капацитет в областта на здравеопазването чрез преки 
чуждестранни инвестиции и необходимостта от запазване и засилване на 
споделянето на този ценен капацитет в рамките на единния пазар;

Д. като има предвид, че програмата на ЕС за възстановяване ще отпусне 
безпрецедентна сума от 1,85 трилиона евро за инвестиции в цифровизация и 
„зелено“ възстановяване на промишлеността, работните места и растежа в ЕС;

Е. като има предвид, че възстановяването след COVID-19 дава възможност за 
действително внедряване на устойчивостта в промишленото производство и за 
ускоряване на „зеления“ преход;

Ж. като има предвид, че новата европейска промишлена стратегия следва да бъде 
двигател за справедлив „зелен“ преход; като има предвид, че правилното прилагане 
на стратегията в областта на промишлеността като неразделна част от Европейския 
зелен пакт следва да доведе до увеличаване на броя на работните места и 
повишаване на икономическите възможности, запазване на нашия климат и околна 
среда за бъдещите поколения и че то следва да се превърне в определяща епохата 
политика, която следва да спомогне за възстановяването на икономиката на ЕС по 
устойчив начин;
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З. като има предвид, че е необходимо индустриалната стратегия да проправя пътя за 
двойния цифров и „зелен“ преход на промишлеността на ЕС, като същевременно 
съхранява европейската конкурентоспособност, благоденствие и работни места, и 
да помага на европейската промишленост да стане по-издръжлива, екологично 
устойчива, конкурентоспособна в световен мащаб и цифровизирана; подчертава, че 
същността на промишлената стратегията не се изразява само в даването на 
възможност за осъществяване на прехода на енергоемките промишлени отрасли, но 
и в създаването на по-широка устойчива промишлена основа, включваща малките и 
средните предприятия (МСП), които са важна част от икономиката на ЕС;

И. като има предвид, че конкурентоспособността на европейската промишленост е 
засегната от нелоялната международна конкуренция и нарушенията в световен 
мащаб; като има предвид, че дружествата, които са извън ЕС, често подлежат на 
по-малко строги правила в областта на климата и околната среда и имат по-ниски 
разходи за труд в съответните си държави; като има предвид, че това улесни 
преместването на европейската промишленост, което от своя страна доведе до 
екологични и социални вреди;

Й. като има предвид, че Съюзът следва да оказва значително влияние върху 
действията в областта на климата и околната среда в световен аспект посредством 
своя вътрешен пазар и „зелената“ дипломация, както и чрез демонстриране на 
водеща роля в областта на климата и околната среда, като също така подкрепя 
развитието на съобразени с бъдещето промишлени отрасли и високи стандарти за 
социална закрила;

К. като има предвид, че примерът на ЕС показва, че икономическият растеж и 
опазването на климата не се изключват взаимно, тъй като емисиите в ЕС са 
намалели с 23% спрямо равнищата от 1990 г., докато БВП е нараснал с 61%;

Л. като има предвид, че промишлеността на ЕС е започнала прехода, но все още 
генерира 20% от емисиите на парникови газове в ЕС; като има предвид, че за 
преобразуването на промишления сектор и на всички свързани с него вериги за 
създаване на стойност са необходими 25 години;

М. като има предвид, че цифровите технологии променят образа на промишлеността, 
като създават нови бизнес модели дават възможност за повишаване на нейната 
производителност, предлагат нови умения на работниците и подпомагат 
декарбонизацията на икономиката;

Н. като има предвид, че държавите членки се споразумяха, съгласно член 151 от 
ДФЕС, че е необходимо насърчаване на подобряването на условията на живот и 
труд на работниците, така че да се постигне тяхното хармонизиране, докато се 
осъществява подобряването;

О. като има предвид, че данъчната конкуренция и различията в данъчните правила 
между държавите членки може да доведе до асиметрии в рамките на единния пазар 
и до агресивно данъчно планиране от страна на многонационалните дружества, 
като по този начин те лишават икономиките, в които се генерира стойност, от 
ресурсите, необходими за прехода;

1. призовава Комисията да направи оценка на въздействието на COVID-19 върху 
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европейската промишленост и да предложи ориентирана към бъдещето, 
координирана реакция за улесняване на възстановяването на промишлеността, 
което ще бъде двигател на двойния цифров и „зелен“ преход към неутралност по 
отношение на климата, кръговост и нулево замърсяване, като същевременно се 
гарантират конкурентоспособността и устойчивостта в съответствие с европейския 
„зелен“ пакт;

2. подчертава, че всички сектори и промишлени вериги за създаване на стойност, и 
по-специално енергоемките, ще имат ключова роля за постигането на целите на 
Европейския зелен пакт не само посредством намаляването на въглеродните си 
отпечатъци, но и чрез ускоряване на прехода чрез предоставянето на достъпни и 
чисти технологични решения, чрез разработване и създаване на вериги за създаване 
на стойност за жизнеспособни в икономическо отношение и устойчиви продукти и 
процеси и чрез разработването на нови устойчиви бизнес модели;

3. призовава държавите членки да подкрепят създаването на амбициозен план за 
възстановяване с „Next Generation EU“ в контекста на една по-силна многогодишна 
финансова рамка (МФР) и на създаването на нови собствени ресурси; подчертава, 
че използването на фондовете за възстановяване следва да бъде приведено изцяло в 
съответствие със законодателството на Съюза в областта на климата и околната 
среда и да насърчава „зеления“ преход;

4. подчертава значението на Механизма за възстановяване и устойчивост и на 
Механизма за стратегически инвестиции с цел подпомагане на инвестициите и 
стимулиране на ключови европейски промишлени отрасли с цел подпомагане на 
укрепването и изграждането на европейски стратегически вериги за създаване на 
стойност, като вярва, че те биха могли да бъдат допълвани от стратегически фонд 
за диверсификация на веригата на доставки, за да се намали прекомерната 
зависимост от единични доставчици и предприятията да бъдат подпомагани при 
диверсифицирането на производството в стратегически отрасли; призовава 
Комисията да представи своевременно конкретни законодателни предложения, за 
да бъдат гарантирани ефективни еднакви условия на конкуренция и да бъдат 
защитени основните промишлени сектори срещу нелоялната конкуренция от 
страна на държавни или субсидирани от държавата инвеститори от трети държави;

5. призовава Комисията да съсредоточава програмите и инструментите по линия на „ 
Next Generation EU“ върху възстановяването на секторите, които са най-силно 
засегнати от кризата, свързана с коронавируса, както от икономическа гледна 
точка, така и от гледна точка на условията на труд;

6. приветства факта, че планът на ЕС за възстановяване има за цел мобилизирането на 
инвестициите в устойчива неутрална по отношение на климата промишленост; 
приветства особено горещо удвояването на инвестициите в производството на чист 
водород, тъй като чистият водород може да допринесе за намаляването на емисиите 
на парникови газове, за възстановяването на икономиката на ЕС и за създаването 
на условия за неутралност по отношение на климата чрез подпомагане на 
секторите, в които е трудно да се постигне декарбонизация, по-специално 
енергоемките промишлени отрасли; признава стартирането на Алианса за чист 
водород; отбелязва потенциала за водеща роля на ЕС в областта на чистия водород; 
счита, че разработването на производството на чист водород и научните 
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изследвания относно неговия многостранен потенциал трябва да бъде приоритет на 
европейската промишлена стратегия; призовава за стратегически инвестиции за 
стимулиране на производството и използването на чист водород, за създаването на 
благоприятстваща инфраструктурна мрежа и за научни изследвания и иновации;

7. подчертава важното значение на признаването на отношението между плана за 
възстановяване, амбициите на ЕС в областта на климата и цифровизацията и 
ефективната стратегия в областта на промишлеността;

8. подчертава, че ЕС следва да засили своя промишлен и технологичен капацитет чрез 
инвестиции в ключови чисти технологии, за да се повиши откритата стратегическа 
автономност и издръжливост, като се гарантират устойчивост, 
конкурентоспособност и високо равнище на социално-икономическо 
благосъстояние на хората, както и намаляване на неравенствата, без никой да бъде 
изоставян , като тези инвестиции са съвместими с цифровия и със „зеления“ преход 
и допринасят за тяхното осъществяване;

9. приветства създаването на механизъм за справедлив преход, който има за цел да 
гарантира, че работниците и общностите, които са изправени пред 
предизвикателства, произтичащи от прехода към неутрална по отношение на 
климата икономика, биват подпомагани и че дружествата могат да инвестират в 
технологии за устойчиво производство; изтъква значението на гарантирането на 
амбициозно финансиране за Фонда за справедлив преход, който следва да 
допринася по-специално за създаването на устойчиви работни места и за 
повишаване на квалификацията и преквалификация на работниците; във връзка с 
това призовава Комисията и държавите членки да признаят необходимостта от 
професионално образование и обучение, за да се улеснява и насърчава 
повишаването на квалификацията и преквалификацията на заинтересованите 
работници, като по този начин се повишава тяхната пригодност за заетост и 
способността им да се адаптират към новите работни места; подчертава, че 
справедливият преход и намаляването на неравенствата следва да бъдат включени 
в социалната и икономическата политика и в политиката в областта на околната 
среда на всички равнища;

10. настоятелно призовава Комисията да засили осезаемо подкрепата за иновации с цел 
постигане на неутрална по отношение на въглеродните емисии промишленост, за 
приемането на авангардни технологии и за устойчиви водещи предприятия чрез 
технологично неутрален подход, като се избягват и премахват ненужните 
регулаторни тежести, по-специално за МСП; във връзка с това призовава 
Комисията за незабавно прилагане на действията и възможностите за финансиране, 
обявени в стратегията в областта на промишлеността; подчертава, че институциите 
на ЕС, държавите членки, регионите, промишлеността и всички други 
заинтересовани участници следва да работят заедно за създаване на водещи пазари 
за чисти технологии и да гарантират, че промишлеността на ЕС е световен лидер;

11. счита, че промишлената научноизследователска и новаторска дейност ще бъде от 
основно значение за постигането на амбициозните цели на ЕС за устойчиво 
(икономическо, екологично и социално) развитие до 2030 г. и за изпълнението на 
дългосрочните цели в областта на климата и енергетиката;
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12. отбелязва значението на наличието на повече научни изследвания и иновации за 
разрешаване на кризата в областта на климата; призовава Комисията да подобри 
условията за предприятията и промишлеността с цел укрепване на тяхната 
конкурентоспособност в това отношение;

13. подчертава, че инвестициите в „зелени“ технологии, устойчиви решения и нови 
възможности за дружествата могат да превърнат Зеления пакт в нова стратегия за 
растеж, от която могат да се възползват новаторските малки и средни предприятия 
(МСП);

14. припомня на Комисията да има предвид различните промишлени екосистеми с цел 
разработване на индивидуализиран подход на всяка програма, включена в 
стратегията за промишлеността, като се отчитат нуждите на най-слабо развитите в 
технологично отношение региони;

15. приветства инициативата на Комисията за разширяване на цифровите иновационни 
центрове във всички региони на ЕС, за да се дава възможност на МСП за 
интегриране на цифрови иновации, като по този начин се създават възможности за 
доброволчество и обучение в областта на цифровите технологии; 

16. подчертава, че политиките на ЕС следва да бъдат последователни и координирани 
във всички сектори, да имат за цел намаляване на припокриванията и да насърчават 
полезните взаимодействия; подчертава значението на включването на климата и 
околната среда във всички сектори на политиката; призовава Комисията и 
държавите членки да гарантират правилното изпълнение и цялостното прилагане 
на съществуващото законодателство; счита, че достъпът до финансиране от ЕС 
следва да бъде улеснен, по-специално за МСП, в прехода към устойчива, 
екологична и цифрова икономика;

17. признава, че една съгласувана, предвидима и справедлива рамка за правата върху 
интелектуална собственост в рамките на предстоящата фармацевтична стратегия е 
важен фактор за запазването на конкурентоспособността на ЕС; призовава за 
ефективно прилагане на тази рамка, за поддържане на технологичната 
автономност, стимулиране на инвестициите и насърчаване на устойчиви 
новаторски решения, като същевременно в центъра на тази рамка се запазват 
интересите на потребителите и пациентите;

18. подчертава, че една истински ефективна европейска стратегия и политика в 
областта на промишлеността трябва да бъде изградена върху амбициозни действия 
и цели в областта на климата въз основа на Закона за климата, като се предоставя 
пътна карта за формиране на промишлеността на бъдещето, в която всички сектори 
допринасят за постигане на целите за неутралност по отношение на климата във 
възможно най-кратки срокове и най-късно до 2050 г.;

19. подчертава необходимостта от привеждане на новата стратегия в областта на 
промишлеността в съответствие с целта за неутрална по отношение на климата 
икономика до 2050 г., като същевременно се поставя акцент върху това, че 
политиките на Европа в областта на климата трябва да се основават на факти;

20. подчертава значението на съчетаването на действията за намаляване на емисиите с 
икономическия растеж, повишената конкурентоспособност и за подобряване на 
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благосъстоянието на европейските граждани;

21. поддържа становището, че в стратегията в областта на промишлеността трябва 
също така да се определят начини, по които МСП могат да допринасят за 
намаляване на емисиите на парникови газове и за опазване на околната среда в ЕС, 
като се допълват съществуващите усилия и политики и се предоставят 
допълнителни инструменти, за да се дава възможност на МСП да подкрепят и да 
допринасят за „зеления“ проход на промишлеността към неутрална по отношение 
на климата икономика;

22. подчертава, че са необходими условия на равнопоставеност в световен мащаб; 
призовава за преразглеждане на схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ на ЕС) в 
съответствие с целите в областта на климата и за механизъм за коригиране на 
въглеродните емисии на границите (CBAM), който да допринася за интелигентното 
връщане на производството и за създаване на по-къси вериги за създаване на 
стойност; изтъква възможно значимата ролята на механизма за корекция на 
въглеродните емисии на границите (CBАМ) за избягване на изместването на 
въглеродни емисии;

23. повторно заявява своята решителна подкрепа за целта, поставена в Зеления пакт на 
Комисията, по отношение на въвеждането на механизъм за корекция на 
въглеродните емисии на границите (CBAM); призовава Комисията да предложи 
тази реформа като част от работната програма на Комисията за 2020 г.;

24. призовава Комисията да даде официален ход на процес, чрез който 
нисковъглеродните технологии да бъдат налични и финансово достъпни за 
развиващите се държави;

25. призовава за споразумения за свободна търговия (ССТ), които да подхранват 
съгласуваността между търговията, митниците, надзора на пазара и промишлените 
политики в съответствие с целите на Европейския зелен пакт; призовава също така 
за включването на задължително приложими глави относно търговията и 
устойчивото развитие във всички търговски споразумения; подчертава значението 
на по-нататъшното насърчаване на реципрочността на високите социални и 
екологични стандарти на ЕС и стандартите за безопасност чрез търговски 
споразумения, както и за по-солидна митническа политика и политика за надзор на 
пазара; настоява митническият контрол в целия ЕС да следва едни и същи 
стандарти в координация с държавите членки и при пълно спазване на принципа на 
субсидиарност;

26. призовава за задължителни и амбициозни глави за климата в споразуменията за 
свободна търговия; отново посочва значението на предстоящото законодателство 
за надлежната проверка;

27. призовава Европейската комисия да извърши безупречно подробна оценка на 
въздействието на зависимостта на ЕС от внос от трети държави, и по-специално по 
отношение на тези държави, в които държавата има значително присъствие на 
пазара, и да включи мерки за справяне с всякакви смущения в глобалните вериги за 
създаване на стойност, по-конкретно чрез засилена координация на равнище ЕС и 
стратегически глобални партньорства;



AD\1212963BG.docx 9/17 PE652.353v02-00

BG

28. припомня, че съгласно стратегията в областта на промишлеността прилагането на 
принципите на кръговата икономика във всички сектори и промишлени отрасли 
има потенциал за създаването на 700 000 нови работни места в ЕС до 2030 г., много 
от които ще бъдат създадени в МСП; изтъква потенциала на кръговата икономика 
за намаляване на потреблението на енергия и на ресурси и за повишаване на 
капацитета и надеждното снабдяване с рециклирани материали, които са от 
изключителна важност за „зелената“ енергия и цифровите технологии; счита, че 
промишлената стратегия на ЕС трябва да върви ръка за ръка с кръговата икономика 
и с плана за действие за кръговата икономика и да гарантира прехода на 
европейската икономика към нетоксична кръгова икономика;; призовава за 
допълнителна подкрепа за програмите за научноизследователска и развойна 
дейност, целящи засилване на прехода към безопасна и устойчива кръгова, 
икономика, чрез насърчаване както на новаторските решения, така и на 
усъвършенстването на съществуващите технологии в стратегическите сектори;

29. подчертава, че за да се подобри кръговостта на икономиката, мерките в областта на 
търсенето, като например насърчаване на устойчивото потребление и засилено 
използване на „зелени“ обществени поръчки, са само едната страна на монетата, 
както и че трябва да се полагат значителни усилия за повишаване на ефективното 
използване на ресурсите и на кръговостта на производствените процеси; призовава 
Комисията да определи ясни цели и съответни за това законодателни рамки; 
приветства в този контекст обявяването на рамка на политиката за устойчиви 
продукти и установяването на задължителни изисквания за рециклирано 
съдържание;

30. призовава Комисията да определи амбициозни секторни цели за подобряване на 
ефективността на ресурсите, като се започне от най-енергоемките сектори; счита, 
че следва също така да бъдат създадени пътни карти, които да направляват прехода 
на различните сектори към кръговост, изготвени в сътрудничество с браншовите 
асоциации, дружествата, синдикатите, гражданското общество и академичната 
общност; подчертава значението на въвеждането на ясна рамка за мониторинг, 
която предоставя всеобхватна и обществено достъпна информация за постигнатия 
напредък;

31. подчертава потенциала на кръговата биоикономика и свързаната с горското 
стопанство промишленост за насърчаването на конкурентна и устойчива 
промишленост; насърчава държавите членки да поощряват инвестициите и 
обществените поръчки в областта на възобновяемите и годните за рециклиране 
продукти на биологична основа;

32. подчертава значението на ресурсната и енергийната ефективност за намаляване на 
зависимостта от вноса на руда и изкопаеми горива; подчертава, че намаляването на 
отпадъците не само ще доведе до намаляване на замърсяването, но и до икономии 
на ценни ресурси;

33. подчертава необходимостта от намаляване на отпадъците в промишления сектор; 
призовава Комисията да въведе задължителни цели за повторната употреба на 
промишлени опаковъчни материали; призовава за хармонизиране на опаковките в 
рамките на стопанските сектори и държавите членки с цел улесняване на схемите 
за депониране на отпадъците;
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34. приветства обявената от Комисията стратегия за химичните вещества с цел 
устойчивост за постигане на нулево замърсяване в нетоксична среда; подчертава, 
че европейската химическа промишленост е един от ключовите сектори за 
икономическото благосъстояние на Съюза, въпреки че тя е лишена от устойчивост, 
що се отнася до потреблението на енергия и въздействието върху околната среда; 
подчертава значението на постигането на енергийна ефективност, кръговост и 
нулево замърсяване специално в този сектор;

35. отбелязва приноса на химическата промишленост за множество стратегически 
вериги за създаване на стойност и за създаването на неутрални по отношение на 
климата, ефективни по отношение на ресурсите и кръгови технологии и решения; 
призовава за устойчива политика в областта на химикалите, приведена в 
съответствие със стратегията в областта на промишлеността;

36. подчертава, че европейската стратегия в областта на промишлеността следва 
изцяло да бъде приведена в съответствие с предстоящата стратегия за химичните 
вещества с цел устойчивост въз основа на премахването на опасните вещества и 
заместването с по-безопасни алтернативи, с особен акцент върху намаляването и 
предотвратяването на експозицията към химически вещества, като например 
ендокринни нарушители, с цел защита на човешкото здраве и на околната среда;

37. подчертава необходимостта от насърчаване на иновациите в химическата 
промишленост и признава, че тя е в състояние да предоставя многобройни 
нисковъглеродни решения; подчертава, че насърчаването на иновациите и 
намаляването до минимум на излагането на хората и околната среда на опасни 
химически вещества са основни елементи на прехода от линейна към кръгова и 
устойчива химическа промишленост, което ще даде на този основен за 
европейската икономика сектор значително конкурентно предимство;

38. призовава Европейската агенция за околна среда (ЕАОС) да изготви доклад заедно 
с Европейската агенция по химикалите (ECHA) относно химическите вещества в 
околната среда в Европа. счита, че в доклада следва да се съдържа оценка на 
системния характер на опасните химически вещества в рамките на европейските 
системи за производство и потребление, тяхното използване в продуктите, 
присъствието им в околната среда в Европа и вредата от тях за здравето на хората и 
екосистемите;

39. призовава Комисията и държавите членки да запазят жизнената фармацевтична 
индустрия, основана на научни изследвания, в интерес на гражданите и пациентите 
в рамките на политика в областта на общественото здраве; настоява, че 
предложените мерки в предстоящата фармацевтична стратегия на Комисията 
следва да бъдат приведени в съответствие със стратегията в областта на 
промишлеността и да поставят акцент върху гарантирането, че ЕС продължава да 
бъде новатор и световен лидер в производството на лекарства и активни съставки, в 
съчетание с целта за гарантиране на справедлив достъп за пациентите; призовава 
Комисията да разработи фармацевтична стратегия, която да предоставя правилните 
инструменти на политиката за насърчаване на разработването на иновативни 
лекарства в полза на пациентите, гарантиране на стабилна и ефективна регулаторна 
рамка и пълно възползване от потенциала на цифровото преобразуване на 
здравеопазването;
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40. подчертава значението на поддържането на сигурни доставки в Съюза на 
материали и минерали от изключителна важност, фармацевтични съставки, 
лекарства и медицинско оборудване; призовава за укрепване на европейските 
вериги за създаване на стойност с цел намаляване на зависимостта от трети 
държави в ключови области от стратегическо значение; призовава Комисията и 
държавите членки да предприемат действия, за да гарантират сигурността на 
доставките на медицински продукти, да намалят зависимостта на ЕС от трети 
държави и да подкрепят местното производство на фармацевтични продукти, що се 
отнася до лекарствата от основно терапевтично значение, като дават приоритет на 
медицинските продукти от здравно и стратегическо значение, в тясно 
сътрудничество с държавите членки; припомня, че всяко публично финансиране 
трябва да бъде обвързано с условия за пълна прозрачност и проследимост на 
инвестициите, със задължения за снабдяване на европейския пазар и с ангажимент 
да бъдат постигнати най-добрите резултати за пациентите, включително по 
отношение на достъпността, в т.ч. и финансовата, на готовите лекарствени 
продукти; подчертава, че стратегията следва да насърчава отрасъла да разполага с 
диверсифицирана верига на доставки, както и с план за смекчаване на риска от 
недостиг на лекарствени продукти с цел справяне с всякакви видове уязвимост и 
рискове, застрашаващи веригата на доставки; призовава Комисията да предложи 
начини за гарантиране на по-голяма устойчивост на мрежата на веригите на 
доставки на отрасъла и да създаде план за намаляване на риска от недостиг на 
лекарства с цел справяне с всички потенциални уязвими места и рисковете по 
веригата на доставки на жизненоважни лекарства; призовава Комисията и 
държавите членки да извършват скрининг на преките чуждестранни инвестиции в 
заводите за производство на лекарства като част от критичната здравна 
инфраструктура на Европа;

41. призовава Комисията да засили своето участие в подкрепа на защитата на 
критичната здравна инфраструктура в държавите членки и да започне да прилага 
Европейската програма за защита на критичната инфраструктура (EPCIP) за 
сектора на здравната инфраструктура;

42. подчертава централната роля на един добре функциониращ и конкурентен 
фармацевтичен сектор и сектор на медицинските изделия, за да се гарантира 
устойчив достъп до лекарства и да се гарантира високо равнище на здравеопазване 
за пациентите в ЕС;; счита, че Комисията следва да улеснява диалога с държавите 
членки и с всички съответни заинтересовани страни чрез създаването на 
фармацевтичен форум, под надзора на Европейската агенция по лекарствата 
(EMA), за да се даде възможност за всеобхватно обсъждане на въпросите, свързани, 
наред с другото, с устойчивостта на фармацевтичните продукти и въвеждането на 
нови технологии в здравните системи; подчертава, че този форум следва да отчита 
различните национални подходи към ценообразуването и възстановяването на 
разходите, както и инвестициите и организацията в областта на здравеопазването, 
за да гарантира съществуващите производствени инвестиции в Европа, като 
гарантира дългосрочна устойчивост, конкурентоспособност и сигурност на 
доставките; призовава Комисията да подпомага държавите членки, като по-
конкретно разработи ad hoc насоки на ЕС за устойчиви обществени поръчки за 
лекарствата в рамките на действащите правила на ЕС за обществените поръчки, 
като се разглеждат критерии извън единствено най-ниската цена, а именно чрез 
прилагане на т.нар. „критерии за икономически най-изгодната оферта“ (MEAT), 
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например гарантиране на дългосрочна устойчивост, конкуренция, сигурност на 
доставките и стимулиране на инвестициите в научни изследвания и производство;

43. в контекста на настоящата здравна криза и потенциалните бъдещи кризи подкрепя 
подпомагането на дружествата в ЕС, стимулирането на производството в рамките 
на ЕС, намаляването на зависимостта на ЕС от трети държави, повишаването на 
производствения капацитет за производството на определени продукти, по-
специално дезинфекциращ гел, респиратори и защитно оборудване, както и 
обединяването и координацията на възможностите за цифрово производство, като 
например триизмерен печат, което може да допринесе за производството на 
необходимото оборудване;

44. подчертава необходимостта от извършване на преглед и преразглеждане на 
правилата на ЕС за обществените поръчки, за да се гарантират действителни 
еднакви условия на конкуренция за дружествата от ЕС, и по-специално за онези, 
които произвеждат устойчиви продукти или услуги, като например в областта на 
обществения транспорт;

45. отново посочва значението на устойчивия транспорт като част от промишлената 
верига на доставки и призовава за включване на външните разходи в цената на 
продуктите; подчертава, че устойчивата промишленост и отраслите в областта на 
интелигентната мобилност имат както потенциала, така и отговорността да бъдат 
движеща сила на цифровия и екологичния преход, да подпомагат 
конкурентоспособността на европейската промишленост и да подобряват 
свързаността, по-специално в автомобилния, авиокосмическия, железопътния и 
корабостроителния сектор; призовава Комисията и държавите членки да увеличат 
инвестициите в мобилност с нулеви емисии и в устойчива и сигурна транспортна 
инфраструктура, по-специално във високоскоростни мрежи, както и да продължат 
да подпомагат разработването на устойчиви алтернативни горива;

46. подчертава значението на „зелената“ мобилност за създаването на нови работни 
места, засилването на европейската промишленост и намаляването на емисиите от 
транспортния сектор; призовава за широкомащабна стратегия и по-големи 
инвестиции за разгръщането на широка инфраструктурна мрежа за зареждане на 
електрически превозни средства, изградена от бързи, надеждни и съвместими 
станции за зареждане на електрическите превозни средства;

47. отбелязва ролята на технологиите за акумулаторни батерии за декарбонизацията на 
системите за мобилност и на енергийните системи; приветства Европейския алианс 
за акумулаторните батерии и Стратегическия план за действие в сектора на 
акумулаторните батерии; призовава за насърчаването и стимулирането на 
производството на акумулаторни батерии в Европа, както и за създаването на 
съгласувана и подпомагаща регулаторна рамка за производство на устойчиви 
акумулаторни батерии в съответствие с принципите на кръговата икономика, по-
широките цели на ЕС за декарбонизация и необходимостта от намаляване на 
зависимостта от суровини и от материали и метали от изключителна важност, 
внасяни от трети държави;

48. подчертава значението на разработването на устойчиви вериги за създаване на 
стойност в сектора на акумулаторните батерии за настоящите и бъдещите нужди на 
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електромобилността; подчертава, че новата регулаторна рамка за акумулаторните 
батерии следва да включва изцяло изискванията за устойчивост, като например 
целите за повторна употреба и рециклиране, както и устойчивия и социално 
отговорен добив на суровини; призова Комисията и държавите членки да 
насърчават инвестициите в конкурентоспособен и устойчив сектор за производство 
на акумулаторни батерии, като предоставят рамка, която включва сигурен достъп 
до суровини, подкрепа за технологични иновации и последователни правила 
относно производството на акумулатори батерии в съответствие с изискванията на 
кръговата икономика;

49. подчертава, че промишлеността следва да допринася изцяло за опазването на 
биологичното разнообразие и околната среда; отбелязва, че над половината от 
световния БВП зависи от природата и услугите, които тя предоставя, като няколко 
сектора са силно зависими от нея; отбелязва, че над 90% от загубата на биологично 
разнообразие и недостига на вода се дължат на добива и преработката на ресурси; 
подчертава, че европейската промишлена политика следва да бъде в съответствие с 
целите на стратегията за биологичното разнообразие за 2030 г. и да зачита 
принципа на предпазливост и принципа „замърсителят плаща“;

50. подчертава, че въз основа на подхода „Едно здраве“, опазването на естествените 
екосистеми е от основно значение за гарантирането на достъпа на човечеството до 
най-необходимите неща, като например вода, чист въздух и плодородни почви; 
призовава за бързо разработване на надеждни показатели за оценка на 
въздействието върху биологичното разнообразие и за гарантиране на постепенното 
намаляване на замърсяването, както е посочено в стратегията на ЕС за 
биологичното разнообразие;

51. отбелязва, че промишлеността продължава да допринася в значителна степен за 
замърсяването на околната среда с изпускането на замърсители във въздуха, водата 
и почвата; подчертава ролята на Директивата относно емисиите от 
промишлеността за определянето на задълженията за големите инсталации да 
намалят до минимум изпускането на замърсители; с интерес очаква предстоящия 
план за действие за нулево замърсяване на въздуха, водата и почвата, както и 
преразглеждането на Директивата относно емисиите от промишлеността, което 
следва да доведе до значително намаляване на замърсяването от промишлеността;

52. приветства намерението на Комисията да възприеме по-стратегически подход към 
отраслите за производство на енергия от възобновяеми източници; счита, че тези 
промишлени отрасли следва да получават пълна подкрепа предвид ключовата им 
роля за декарбонизацията на енергийните системи и постигането на неутралност по 
отношение на климата най-късно до 2050 г.; изтъква също така значението на 
спазването на първия принцип на енергийната ефективност за намаляване на 
търсенето на енергия;

53. подчертава, че „енергийната ефективност на първо място“ е един от ключовите 
принципи на Енергийния съюз, насочен към гарантирането на сигурно, устойчиво, 
конкурентоспособно и достъпно енергоснабдяване в ЕС; подчертава, че цялостната 
модернизация предоставя огромна възможност за сектора на сградите и за 
енергийния сектор в ЕС, и призовава държавите членки да ускорят инвестициите в 
модернизацията на сградите; отбелязва важната роля, която могат да играят 
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националните, регионалните и местните участници, за улесняването и 
координирането на инициативите за саниране;

54. припомня, че технологиите за енергия от възобновяеми източници са от 
стратегическо значение за успешния преход към неутралност по отношение на 
климата; призовава за стабилна стратегия в областта на промишлеността за 
внедряването и разширяването на капацитета за възобновяеми енергийни 
източници, за да се гарантира дългосрочната сигурност на доставките, 
конкурентоспособността, водещата роля в областта на технологиите и създаването 
на работни места в Европа;

55. подчертава, че развитието на производството на енергия от възобновяеми 
източници и на цифровата икономика ще изисква все по-големи количества 
редкоземни елементи, редки метали, метали от изключителна важност и основни 
метали; припомня, че за минния добив, необходим за това развитие, се използва 
много вода, което може да влезе в конкуренция с потребностите на местното 
население, най-вече в регионите, където е налице недостиг на вода; подчертава, че 
дейностите, свързани с минния добив в трети държави, могат да бъдат причина за 
силно замърсяване, което засяга качеството на водата, въздуха и почвите, и води до 
обезлесяване и загуба на биологично разнообразие; припомня, че добивните 
дейности се съсредоточават в развиващите се държави, където трудовите стандарти 
защитават в по-малка степен отколкото в Съюза, и че поради това условията на 
труд в минните предприятия застрашават здравето и живота на работниците в 
мините; подчертава, че замърсяването, предизвиквано от минните дейности, оказва 
пряко въздействие върху средствата за препитание на местното население и в 
бъдеще може да ги осъди на изгнаничество; припомня, че местното население 
понася непреките последици от заразяването на водите, въздуха и почвите, с 
голямо въздействие върху тяхното здраве;

56. изтъква, че околната среда и икономиката са основата за приобщаващо общество, 
което ни дава възможност да се справяме с настоящите и бъдещите 
предизвикателства и да се възползваме от възможностите, които ни се разкриват;

57. счита, че Европейският съюз се нуждае от процес на реиндустриализация и 
модернизация на своята промишлена база, укрепване на вътрешния пазар и 
създаване на конкурентна рамка за промишлеността, включително ефективна 
стратегия за МСП, за да се засили конкурентоспособността и водещата роля на 
Европа в световен мащаб;

58. призовава Комисията да укрепява и насърчава преместването и диверсифицирането 
на европейските промишлени отрасли в стратегически сектори, като например 
производството на енергия от възобновяеми източници и на фармацевтични 
продукти, които все още не са устойчиви;

59. счита, че преместването на европейската промишленост следва да стимулира 
съживяването на най-слабо развитите европейски региони, включително 
обезлюдените и регионите с разпръснато население, съгласно посоченото в 
член 174 от ДФЕС; подчертава, че това ще стимулира икономическия растеж и 
създаването на много работни места, които в крайна сметка ще позволят да се 
задържи населението;
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60. подчертава, че стратегията в областта на промишлеността следва да се основава на 
доказателства и на най-новите научни изследвания; подчертава значението на 
приноса на европейската промишленост и на предприятията при разработването на 
стратегията в областта на промишлеността;

61. подчертава, че европейската стратегия в областта на промишлеността следва също 
така да гарантира предоставянето на ясна, изчерпателна и лесно достъпна 
информация относно състоянието на европейската промишленост, по-специално 
цялата информация, която е необходима, за да се разбере въздействието на 
промишленото производство върху здравето и околната среда;

62. подчертава, че е от съществено значение да има по-добър баланс между мъжете и 
жените в промишлените сектори, по-специално чрез насърчаване на жените да се 
занимават с наука, технологии, инженерство и математика, да се насочат към 
професионално развитие в областта на технологиите и да инвестират в цифрови 
умения, като по този начин се подобри балансът между половете по отношение на 
създаването и управлението на предприятията;

63. подкрепя Комисията в целта ѝ да разработи нова промишлена стратегия на ЕС, 
стремяща се към постигане на по-конкурентоспособна и устойчива промишленост 
в условията на глобални сътресения;

64. счита, че Европейският съюз следва да се стреми да изготви съобразена с 
конкретните потребности стратегия в областта на промишлеността, която да бъде 
стабилен стълб за Европа в бъдеще, особено след безпрецедентната икономическа 
криза, причинена от пандемията от COVID-19;

65. счита, че стратегията в областта на промишлеността трябва да предоставя различни 
приложими инструменти, съобразени с особеностите на всеки отделен сектор или 
екосистема и координирани с държавите членки, което ще направи европейските 
политики и инструменти по-ефективни;
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