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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:

1. подчертава, че пандемията от COVID-19 сериозно e засегнала европейската и 
световната икономика по отношение както на публичните финанси, така и на 
капацитета на частния сектор да предоставя възможности за заетост и да 
инвестира ресурси в активи или иновации; подчертава, че тази пандемия причини 
и забавяния както в производството, така и в задължителните адаптационни 
изменения, произтичащи от законодателството; отбелязва освен това, че тя показа 
зависимостта на ЕС от определени стратегически вериги за създаване на 
стойност; счита, че Комисията следва да обмисли мерки, включително чрез 
политики за управление, които ще гарантират правилното функциониране на 
единния пазар, както и устойчивостта и автономността на стратегическите 
сектори на европейската промишленост;

2. очаква следователно, че стратегията в областта на промишлеността, изготвена 
преди началото на пандемията и публикувана по време на първите ѝ проявления в 
Европа, ще изисква съществено преразглеждане, за да се отрази промяната в 
икономическите прогнози и новата мисия на Комисията, а именно: да се 
съсредоточи върху индустриалния преход, да върне икономиките в целия ЕС към 
растеж и да се справи с нарастващите различия чрез укрепване на икономиките на 
държавите членки — на север и на юг, на изток и на запад; призовава Комисията 
да очертае всеобхватни, амбициозни и устойчиви усилия в полза на гражданите и 
предприятията; счита, че за това се изисква общ европейски подход;

3. подчертава, че Комисията трябва да предприеме действия за отстраняване на 
нарушенията на функционирането на единния пазар; подчертава освен това, че 
стратегията не следва просто да възстанови положението на единния пазар на 
предишната му позиция чрез премахване на смущенията, свързани с пандемията 
от COVID-19; счита, че тази промишлена политика следва също така да осигури 
по-стабилно и устойчиво развитие, да премахне оставащите необосновани пречки 
пред единния пазар, включително в областта на услугите, и да гарантира 
ефективното и справедливо прилагане и изпълнение на правилата на единния 
пазар;

4. призовава Комисията да предприеме, заедно с държавите членки, всеобхватен и 
междусекторен анализ на икономиките в рамките на ЕС, за да се придобие 
представа за обхвата на въздействието на пандемията от COVID-19 и да се 
анализира степента на смущенията в трансграничните вериги за създаване на 
стойност; счита, че това ще бъде съществена фактологичната основа, която да 
позволи на Комисията да публикува актуализирани препоръки и да определи 
основните политики за укрепване на колективното дългосрочно възстановяване в 
рамките на единния пазар по такъв начин, че никой да не бъде изоставен;

5. счита, че на базата на цялостната фактологична основа новата стратегия на 
Комисията в областта на промишлеността следва да даде приоритет на 
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устойчивото и справедливо икономическо възстановяване, на цифровия и 
екологичния преход и на благосъстоянието и възможностите на гражданите и 
потребителите, така че да се подчертае общият ангажимент за възстановяване и 
засилване на устойчивостта на единния пазар и за осигуряване на ползи за всички 
държави членки и техните граждани и предприятия; призовава Комисията да 
обърне специално внимание на принципите за по-добро законотворчество, 
включително конкретната оценка на предложенията на Комисията за разглеждане 
на въпроса за спазването на принципа на пропорционалност, така че да се 
гарантира, че всички усилия подкрепят развитието на силен единен пазар; във 
връзка с това припомня принципа на отмяна на предишни тежести при въвеждане 
на нови, одобрен от Комисията с цел намаляване на бюрокрацията;

6. подчертава, че е жизненоважно да се повиши устойчивостта на промишлените 
екосистеми на единния пазар, което изисква амбициозна законодателна рамка, 
включително преразглеждане на разпоредбите за конкуренцията и държавната 
помощ; приветства определените от Комисията 14 екосистеми и необходимостта 
от пренасочване на някои от техните основни дейности към вътрешния пазар, 
което следва да допринесе за повишаването на устойчивостта на европейската 
промишленост, укрепването на нейната независимост и намаляването на 
зависимостта от трети държави;

7. припомня, че по време на пандемията от COVID-19 няколко ключови сектора, в 
т.ч. хранително-вкусовия сектор и сектора на здравеопазването, както и техните 
вериги на доставки, бяха сериозно нарушени, което принуди производителите и 
преработвателите да търсят нови доставчици и алтернативни пазари; подчертава, 
че едва след задълбочена оценка на въздействието преразгледаната промишлена 
стратегия следва да даде тласък на необходимите промени по справедлив и 
устойчив начин, за да се избегне бъдещ срив на веригите на доставки и 
производствените мощности в ключови сектори в резултат на преместванията, 
както и да гарантира, че в случай на нова криза ЕС вече не е зависим от вноса на 
основни стоки и лекарства от трети държави, като същевременно се гарантира 
конкурентоспособността на икономиката на ЕС;

8. призовава Комисията да включи в механизмите на новата стратегия за 
промишлеността това равнище на разходите за устойчиво промишлено 
производство в ЕС, като се гарантира конкурентоспособността на 
промишлеността на ЕС на световния пазар;

9. подчертава, че конкурентоспособността на промишлеността на ЕС зависи не само 
от добре функциониращи вериги за доставки и свободно движение на стоки, но 
по-специално от пълноценното функциониране на единния пазар на услугите; 
припомня текущия процес на „ориентиране на промишлеността към услугите“; 
подчертава, че Комисията трябва да обмисли начини за задълбочаването на 
единния пазар за трансгранични услуги като част от всеки преразгледан набор от 
приоритети, предвид доказания им потенциал да насърчават 
конкурентоспособността и растежа в целия ЕС; призовава Комисията да разгледа 
съществуващите необосновани регулаторни и нерегулаторни пречки пред 
вътрешния пазар, произтичащи понякога от ограничителни и сложни национални 
правила, ограничен административен капацитет и недобро транспониране на 
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правилата на ЕС, както и недостатъчното им прилагане, като същевременно се 
поддържа висок стандарт на защита на потребителите; подчертава значението на 
едно по-гъвкаво и прозрачно управление за по-нататъшната интеграция на 
вътрешния пазар и неговата промишленост чрез подобряване на инструментите за 
наблюдение, ефективност и електронно управление, като например 
информационното табло за вътрешния пазар и укрепването на мрежата SOLVIT и 
на цифровия портал;

10. подчертава колко е важно Европа да се превърне в модел за устойчивост в 
световен мащаб, тъй като това има основно значение за развитието на европейска 
промишленост, и подчертава необходимостта от постигане на напредък в 
кръговата икономика и насърчаване на устойчивото производство чрез предлагане 
на стимули за иновации; припомня, че успешният преход към по-устойчив единен 
пазар изисква повишено равнище на доверие между държавите членки; счита, че 
една нова индустриална стратегия следва да се съсредоточи, наред с другото, 
върху създаването и развитието на екологични промишлени отрасли, в 
съответствие с новия Зелен пакт; подчертава необходимостта от укрепване на 
европейската промишленост, за да се подкрепи развитието на нови 
хармонизирани пазари за постигане на кръгова икономика; подчертава значението 
на вътрешния пазар за повторното използване на първични и вторични суровини 
при пълно спазване на приложимото законодателство;

11. припомня заключенията на Европейския съвет от 12 декември 2019 г., в които се 
подчертава необходимостта от създаване на рамка за действия, която да е от полза 
за всички държави членки, и се уточнява, че всички съответни законодателни 
актове и политики на ЕС трябва да бъдат в съответствие с целта за неутралност по 
отношение на климата и да допринасят за постигането на тази цел, като 
същевременно се запазва конкурентоспособността на ЕС; поради това призовава 
за подходящи инструменти, стимули и инвестиции, за да се гарантира 
икономически ефективен и справедлив преход; счита, че тази рамка следва да 
отчита различните национални обстоятелства и изходни позиции; подчертава, че 
преразгледаната промишлена стратегия трябва да допринесе за по-устойчив 
вътрешен пазар, като същевременно се отчете необходимостта от засилване на 
защитата на потребителите;

12. подчертава, че силен публичен сектор заедно с проспериращ промишлен сектор 
могат активно да допринесат с инвестиции и развитие на промишлената 
инфраструктура, за да се улесни необходимата трансформация на икономиката и 
обществото на ЕС, изисквана за целите на Европейския зелен пакт; в този 
контекст признава, че публичният и частният сектор ще се изправят пред 
значителни финансови ограничения през следващите години; подчертава освен 
това, че промяната ще бъде капиталоемка и следва да отразява ограниченията в 
инвестициите, пред които е изправена промишлеността, както и допълнителните 
ограничения в бюджетите на държавите членки, произтичащи от пандемията на 
COVID-19; следователно насърчава Комисията да проведе активен и открит 
диалог с всички промишлени сектори и съответните заинтересовани страни, като 
гарантира, че предизвиканите от новото законодателство промени нямат 
отрицателно въздействие върху единния пазар; изразява загриженост относно 
неравномерния темп на развитие, особено в по-слабо развитите части на ЕС и в 
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най-отдалечените региони, където осъществяването на прехода изисква по-
значими мерки; настоятелно призовава Комисията в своята преразгледана 
промишлена стратегия да приеме модел, включващ гъвкавост и подкрепа, за да се 
гарантира, че никой не е изоставен; припомня в този контекст, че ангажиментът и 
подходът на Европа, описани подробно в плана на Комисията за възстановяване 
на Европа, са средство за допълнително улесняване на постигането на общите 
цели на ЕС;

13. подчертава значението на цифровизацията на промишлеността на ЕС, 
включително при проверката на промишлени суровини, преди те да навлязат на 
вътрешния пазар; подчертава, че новите технологии, като например изкуственият 
интелект (ИИ), интернет на нещата и роботиката, играят важна роля, 
пропорционална на техния потенциал да допринасят за развитието на 
промишлени процеси и иновации, като предлагат ползи за потребителите чрез 
иновативни продукти и услуги и за предприятията чрез оптимизиране на 
резултатите; ето защо призовава Комисията да въведе единен европейски пазар на 
цифрови и други данни, за да се улеснят трансграничните възможности за 
предприятията и гражданите на територията на целия ЕС, и да инвестира 
значително в устойчиви, сигурни високоскоростни мрежи, достъпни във всички 
райони, както и в областта на изкуствения интелект, икономиката, основана на 
данни, интелигентното производство и продукцията на 3D; подчертава освен това, 
че промишлената политика следва да взема предвид правната рамка на Съюза в 
областта на безопасността на потребителите и отговорността и да е в състояние 
своевременно да се адаптира към технологичното развитие, за да гарантира 
високо равнище на защита на потребителите и доверие в новите технологии и 
правна сигурност за предприятията;

14. подчертава важната роля на обществените поръчки за формирането на 
европейската промишленост и че те биха могли да спомогнат за насърчаване на 
пазарите за иновативни и устойчиви продукти, включително предоставяно чрез 
настоящата доброволна рамка за екологосъобразни обществени поръчки; счита, 
че ползите от политиките в областта на обществените поръчки биха могли да 
бъдат увеличени, ако съответното законодателство бъде правилно приложено, 
хармонизирано и опростено; насърчава Комисията да извърши задълбочен анализ 
на начините, по които изравняването на социалните и екологичните критерии с 
икономическите критерии биха могли да бъдат от полза за европейската рамка за 
обществените поръчки, като се обърне специално внимание на ефективното 
изразходване на парите на данъкоплатците, увеличаване на равнището на участие 
на МСП и въздействието върху стратегическите инвестиции; подчертава, че един 
европейски пазар за обществени поръчки предлага значителни възможности за 
дружествата, намиращи се както в рамките на ЕС, така и извън него; поради това 
подчертава необходимостта от прилагане на принципа на реципрочност, по-
специално когато европейските дружества са лишени от равни възможности в 
трети държави; във връзка с това отбелязва Бялата книга на Комисията за 
осигуряване на еднакви условия на конкуренция по отношение на 
чуждестранните субсидии (COM (2020) 0253);

15. счита, че правилата, които уреждат конкуренцията в ЕС, следва да бъдат 
модернизирани, така че да са подходящи както за защита на целостта на 
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европейския единен пазар, така и за глобалния икономически контекст, а също и 
за подкрепата на създаването на европейски кандидати, които да се конкурират 
със световните лидери, да подпомагат държавите членки в постигането на 
технологично лидерство и да блокират враждебни придобивания на стратегически 
дружества в ЕС; междувременно призовава Комисията да гарантира, че 
временните рамки, одобрени за държавна помощ, не нарушават конкуренцията в 
рамките на единния пазар в средносрочен до дългосрочен план; счита, че е важно 
също така да се защитят интересите на МСП, микропредприятията и 
стартиращите предприятия; същевременно призовава Комисията да даде 
възможност за ефективно използване на държавната помощ в държавите членки, 
когато е жизненоважно да се избегнат значителни икономически сътресения; 
подчертава, че нефункциониращата конкуренция ограничава избора на 
потребителите и подкопава тяхното благосъстояние;

16. подчертава, че стратегията за промишлеността следва да подкрепя принципите на 
свободната, справедлива и устойчива търговия и ангажимента на ЕС да работи с 
глобалните си партньори за реформа на многостранната търговска система; 
призовава Комисията да изясни как възнамерява да поддържа тези ангажименти, 
като същевременно насърчава появата на европейски лидери от световен мащаб;

17. подчертава, че големите различия в проверката на продуктите от трети държави и 
в митническите процедури и политиките на санкции на входните пунктове на ЕС 
в Митническия съюз често водят не само до нарушаване на търговския поток и на 
веригата на доставки, но и до значителни рискове за здравето и безопасността на 
потребителите в рамките на единния пазар; настоява Комисията да гарантира, че 
митническият контрол в целия ЕС следва едни и същи стандарти чрез единен 
механизъм за пряк митнически контрол, съгласувано с държавите членки и при 
пълно спазване на принципа на субсидиарност;

18. припомня, че редица сектори, като например машиностроенето, логистиката, 
храните, фармацевтичните продукти, медицинските изделия, 
автомобилостроенето и въздухоплаването, са от основно значение за европейската 
икономика и че Европа следва да запази водещата си роля в тях; освен това 
припомня, че тези сектори се намират под непрекъснат натиск поради 
многобройните промени, които се очакват в прехода към икономиката на 
бъдещето, и че са сериозно засегнати от пандемията от COVID-19; счита, че 
преразгледаната стратегия в областта на промишлеността следва да предвижда 
конкретни мерки за тези сектори, особено за въздухоплаването и 
автомобилостроенето, включително подходяща финансова подкрепа; счита, че 
конкретно в автомобилния сектор се изискват мерки за стимулиране на търсенето 
на превозни средства като част от премахването на по-старите модели от 
пътищата в ЕС и замяната им с модели с ниски и нулеви емисии чрез схеми за 
обратно изкупуване и заместване на превозни средства, а също така и 
премахването на всички пречки пред иновациите на пазара, като се деблокират 
одобренията на типа и регистрациите на най-новите в технологично отношение 
превозни средства и се инвестира в ориентирани към бъдещето инфраструктури, 
като например станции за презареждане с електричество или гориво; счита, че 
подобни мерки могат да повишат доверието на потребителите в качеството на 
продуктите, закупени и произведени на вътрешния пазар, и да укрепят 
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икономиката на ЕС; призовава Комисията да разгледа възможността за отлагане 
на изпълнението на законодателството, чието прилагане би могло да бъде 
засегнато от кризата с COVID-19;

19. подчертава значението на мерките и на информационните канали, които помагат 
на МСП, микропредприятията и стартиращите предприятия ефективно да 
цифровизират и да напредват към Индустрия 4.0; призовава Комисията и 
държавите членки да предоставят подкрепа на стартиращите предприятия и на 
МСП чрез допълнителни финансови ангажименти към Програмата за единния 
пазар и центровете за цифрови иновации, които им позволяват да се развиват и да 
внедряват продуктите си, като по този начин им се дава възможност да постигат 
своя пълен потенциал за растеж и създаване на работни места в Европа, в т.ч. чрез 
разработването на европейски вериги за създаване на стойност в съответствие с 
целите за устойчивост; подчертава значението на координирането с други важни 
глобални участници в нововъзникващите технологии, така че да се създаде 
глобално съвместим подход, който да позволи свободното разрастване на 
европейските предприятия, включително МСП, на световните, а не само на 
европейските пазари;

20. счита, че проектите с европейска подкрепа имат ключова роля за укрепване на 
различните измерения на вътрешния пазар с оглед на техния значителен мащаб и 
използване на финансирането; във връзка с това признава значението на 
изграждането на нови партньорства в стратегически области, като Европейския 
алианс за акумулаторните батерии, с цел възстановяване на устойчивите вериги 
на доставки в Европа.
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