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Изменение 1
Адам Белан, Беата Мазурек, Анджелика Анна Можджановска, Евжен Тошеновски

Проект на становище
Параграф -1 (нов)

Проект на становище Изменение

-1. подчертава, че пандемията от 
COVID-19 е променила основите на 
европейската 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; тази пандемия причини и 
забавяния както в производството, 
така и в задължителните 
адаптационни изменения, 
произтичащи от 
законодателството; освен това тя 
показа зависимостта на ЕС от 
определени стратегически вериги за 
създаване на стойност;

Or. en

Изменение 2
Размус Андрезен

Проект на становище
Параграф 1

Проект на становище Изменение

1. признава, 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 основите и 
новата мисия на Комисията „Фон дер 
Лайен“, а именно: да възвърне 
растежа в икономиките на ЕС и да 
укрепи икономиките на всички 

1. признава, 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  
отразят допълнителните 
предизвикателства пред 
необходимостта, днес по-голяма от 
всякога, от насочване на нашите 
икономики и промишленост към по-
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държави членки — на север и на юг, на 
изток и на запад — в полза на 
гражданите и предприятията;

гъвкав и устойчив път, съобразен с 
целите на ЕС в областта на 
околната среда и климата; припомня, 
че Европейският парламент заяви в 
своята резолюция от 12 май 2020 г.1a, 
че всички мерки за възстановяване 
трябва да бъдат финансирани в 
допълнение към съществуващите и 
предстоящите политики на ЕС и не 
трябва да засягат нашите 
дългосрочни приоритети и 
стратегически цели;
__________________
1a  РЕЗОЛЮЦИЯ на Европейския 
парламент относно новата 
многогодишна финансова рамка, 
собствените ресурси и плана за 
възстановяване (2020/2631(RSP)); 
https://www.europarl.europa.eu/doceo/doc
ument/TA-9-2020-0124_EN.pdf

Or. en

Изменение 3
Влад-Мариус Ботош, Иварс Иябс, Сандро Гоци, Стефани Йон-Куртен, Джорди 
Каняс

Проект на становище
Параграф 1

Проект на становище Изменение

1. признава, 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 основите и новата 
мисия на Комисията „Фон дер Лайен“, а 
именно: да възвърне растежа в 
икономиките на ЕС и да укрепи 
икономиките на всички държави членки 
— на север и на юг, на изток и на запад 
— в полза на гражданите и 

1. признава, 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 основите на 
европейско и световно равнище, както 
и новата мисия на Комисията „Фон дер 
Лайен“, а именно: да възвърне растежа в 
икономиките на ЕС, да укрепи 
икономиките на държавите членки — 
на север и на юг, на изток и на запад — 
в полза на гражданите и предприятията, 
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предприятията; и да обмисли механизми, които ще 
гарантират устойчивостта и 
стратегическата автономност на 
европейските промишлени сектори, 
както и правилното функциониране 
на единния пазар;

Or. en

Изменение 4
Арба Кокалари

Проект на становище
Параграф 1

Проект на становище Изменение

1. признава, 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 основите и 
новата мисия на Комисията „Фон дер 
Лайен“, а именно: да възвърне 
растежа в икономиките на ЕС и да 
укрепи икономиките на всички 
държави членки — на север и на юг, на 
изток и на запад — в полза на 
гражданите и предприятията;

1. призовава Комисията да 
направи преглед на това дали 
стратегията в областта на 
промишлеността трябва да бъде 
адаптирана в контекста на кризата с 
COVID-19 и сериозните последици, 
произтичащи от нея за европейската 
икономика;

Or. en

Изменение 5
Катержина Конечна

Проект на становище
Параграф 1

Проект на становище Изменение

1. признава, че стратегията в 
областта на промишлеността, изготвена 
преди началото на пандемията и 

1. признава, че стратегията в 
областта на промишлеността, изготвена 
преди началото на пандемията и 
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публикувана по време на първите ѝ 
проявления в Европа, ще изисква 
съществено преразглеждане, за да се 
отрази промяната в основите и новата 
мисия на Комисията „Фон дер Лайен“, а 
именно: да възвърне растежа в 
икономиките на ЕС и да укрепи 
икономиките на всички държави 
членки — на север и на юг, на изток и 
на запад — в полза на гражданите и 
предприятията;

публикувана по време на първите ѝ 
проявления в Европа, ще изисква 
съществено преразглеждане, за да се 
отрази промяната в основите и новата 
мисия на Комисията „Фон дер Лайен“, а 
именно: да върне икономиките в целия 
ЕС към устойчив и приобщаващ 
растеж за преодоляване на 
неравенствата между градските и 
селските райони, между работните 
места с добро заплащан и тези и с 
ниско заплащане, между севера и юга, 
изтока и запада, в полза на 
гражданите и предприятията;

Or. en

Изменение 6
Марк Анжел, Мариа Мануел Лейтан Маркеш, Андреас Шидер, Силви Гийом, 
Биляна  Борзан, Адриана Малдонадо Лопес, Клара Агилера , Кристел Шалдемозе, 
Шандор Ронай, Брандо Бенифеи

Проект на становище
Параграф 1

Проект на становище Изменение

1. признава, 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 основите и новата 
мисия на Комисията „Фон дер Лайен“, 
а именно: да възвърне растежа в 
икономиките на ЕС и да укрепи 
икономиките на всички държави 
членки — на север и на юг, на изток и 
на запад — в полза на гражданите и 
предприятията;

1. признава, 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 основите и новите 
мисии на Комисията, а именно: че 
цифровите и екологичните преходи 
следва да бъдат в самата основа на 
всички стратегии на Съюза до 2050 г.; 
в този контекст призовава 
Комисията да определи всеобхватна 
промишлена стратегия, която да 
гарантира и стратегическата 
автономност на Съюза;

Or. en
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Изменение 7
Мария Грапини, Цветелина Пенкова, Адриана Малдонадо Лопес, Клара Агилера 

Проект на становище
Параграф 1

Проект на становище Изменение

1. признава, 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 основите и новата 
мисия на Комисията „Фон дер Лайен“, а 
именно: да възвърне растежа в 
икономиките на ЕС и да укрепи 
икономиките на всички държави членки 
— на север и на юг, на изток и на запад 
— в полза на гражданите и 
предприятията;

1. признава, 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 основите и новата 
мисия на Комисията „Фон дер Лайен“, а 
именно: да възвърне растежа в 
икономиките на ЕС и да укрепи 
икономиките на всички държави членки 
чрез завършването на веригите за 
създаване на стойност в 
промишленото производство  — на 
север и на юг, на изток и на запад — в 
полза на гражданите и предприятията;

Or. en

Изменение 8
Маркус Бухайт, Том Вандендрисе, Виржини Жорон, Алесандра Басо, Жан-Лен 
Лакапел, Изабела Товалиери

Проект на становище
Параграф 1

Проект на становище Изменение

1. признава, 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 основите и новата 
мисия на Комисията „Фон дер 
Лайен“, а именно: да възвърне растежа 
в икономиките на ЕС и да укрепи 
икономиките на всички държави членки 

1. признава, 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 основите; призовава 
Комисията да разработи реалистични 
стратегии за връщане на икономиките 
на ЕС към растеж и по този начин да 
укрепи всички икономики в полза на 
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— на север и на юг, на изток и на 
запад — в полза на гражданите и 
предприятията;

гражданите и предприятията; 
подчертава, че Зеленият пакт е 
неподходящ и неприемлив подход към 
тази цел;

Or. en

Изменение 9
Адам Белан, Беата Мазурек, Анджелика Анна Можджановска, Евжен Тошеновски

Проект на становище
Параграф 1

Проект на становище Изменение

1. признава, 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 основите и новата 
мисия на Комисията „Фон дер Лайен“, а 
именно: да възвърне растежа в 
икономиките на ЕС и да укрепи 
икономиките на всички държави членки 
— на север и на юг, на изток и на запад 
— в полза на гражданите и 
предприятията;

1. 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 основите и новата мисия на 
Комисията „Фон дер Лайен“, а именно: 
да възвърне растежа в икономиките на 
ЕС и да укрепи икономиките на всички 
държави членки — на север и на юг, на 
изток и на запад — в полза на 
гражданите и предприятията;

Or. en

Изменение 10
Андреас Шваб

Проект на становище
Параграф 1

Проект на становище Изменение

1. признава, че стратегията в 
областта на промишлеността, изготвена 
преди началото на пандемията и 
публикувана по време на първите ѝ 
проявления в Европа, ще изисква 

1. признава, че стратегията в 
областта на промишлеността, изготвена 
преди началото на пандемията и 
публикувана по време на първите ѝ 
проявления в Европа, ще изисква 
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съществено преразглеждане, за да се 
отрази промяната в основите и новата 
мисия на Комисията „Фон дер Лайен“, а 
именно: да възвърне растежа в 
икономиките на ЕС и да укрепи 
икономиките на всички държави членки 
— на север и на юг, на изток и на запад 
— в полза на гражданите и 
предприятията;

съществено преразглеждане, за да се 
отрази промяната в основите и новата 
мисия на Комисията „Фон дер Лайен“, а 
именно: да възвърне растежа в 
икономиките на ЕС и да укрепи 
икономиките на всички държави членки 
— на север и на юг, на изток и на запад 
— в полза на гражданите и 
предприятията, а също така счита, че 
за това е нужен общ европейски 
подход;

Or. en

Изменение 11
Жан-Лен Лакапел, Виржини Жорон

Проект на становище
Параграф 1 a (нов)

Проект на становище Изменение

1а. настоятелно изтъква и 
подчертава, че подобно 
преразглеждане трябва да бъде 
извършено заедно с решителна 
промяна в основната политическа 
перспектива и не може да включва 
запазване, а още по-малко укрепване, 
на предишни законодателни 
елементи, като например неделим 
единен пазар или глобална свободна 
търговия, която забранява пречките 
пред трансграничните потоци и 
отваря обществените поръчки; 
подчертава, че тези цели са в 
съществено противоречие с 
набелязаните досега цели за развитие 
на автономни национални 
промишлени сектори чрез публично 
управление и подкрепа или 
насърчаване на появата на европейски 
лидери с водеща роля в световен план;

Or. en
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Изменение 12
Влад-Мариус Ботош, Джорди Каняс, Сандро Гоци, Стефани Йон-Куртен, Иварс 
Иябс

Проект на становище
Параграф 1 a (нов)

Проект на становище Изменение

1а. подчертава, че Комисията 
трябва да предприеме действия за 
преодоляване на смущенията в 
единния пазар, които засегнаха 
промишлеността на целия 
Европейски съюз поради мерките, 
предприети от държавите членки в 
защита на техните граждани; 
призовава Комисията да обмисли как 
да гарантира пълноценното 
функциониране на единния пазар дори 
при извънредни ситуации: във връзка с 
това приветства инструментите за 
подкрепа на платежоспособността, 
представени от Комисията като 
част от пакета от мерки на ЕС от 
следващо поколение, чиято цел е да се 
преодолеят нарушенията на пазара, 
причинени от кризата;

Or. en

Изменение 13
Джорди Каняс, Влад-Мариус Ботош

Проект на становище
Параграф 1 a (нов)

Проект на становище Изменение

1а. подчертава, че политиките на 
ЕС в областта на промишлеността 
трябва да предоставят инструменти 
за пълното възстановяване на 
функционирането на единния пазар до 
равнището му отпреди кризата с 
COVID-19, като се премахнат 
оставащите необосновани пречки, 
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включително в областта на услугите, 
и се гарантира ефективното и 
справедливо изпълнение и прилагане 
на правилата на единния пазар;

Or. en

Изменение 14
Жан-Лен Лакапел, Виржини Жорон

Проект на становище
Параграф 1 б (нов)

Проект на становище Изменение

1б. освен това подчертава, че 
принципите на свободната търговия, 
свободното движение на 
икономически участници, 
икономическият либерализъм, 
спирането на планирането, 
отхвърлянето на протекционизма и 
запазването на вътрешните 
интереси, приоритизирането на 
икономическия растеж и стремежът 
към най-ниски цени са именно това, 
което доведе европейската 
промишленост до разпад, с оглед само 
на печалбата, без да се отчитат 
националните интереси на 
държавите членки и на гражданите; 
изказва критиката си към ролята на 
политиките на Комисията за 
прилагането на тези принципи 
въпреки явните, последователни и 
трайни отрицателни промишлени, 
социални и политически последици;

Or. en

Изменение 15
Жан-Лен Лакапел, Виржини Жорон

Проект на становище
Параграф 1 в (нов)
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Проект на становище Изменение

1в. подчертава, че за да има 
шансове за успех, всяка преразгледана 
стратегия следва да се откаже от 
тези принципи и да се съсредоточи 
върху поставянето на икономиката в 
услуга на нациите и хората, като 
даде възможност на държавите 
членки да управляват промишленото 
оборудване, процесите и капиталите, 
намиращи се на тяхна територия, 
като им предоставя ефективен 
контрол върху движението на 
капитали, стоки, хора и услуги, с цел 
самостоятелност и устойчивост във 
всички области, защитата на 
европейските граждани, 
предприятията и икономиките от 
бъдещи кризи и насърчаването на 
появата на важни европейски 
участници с глобален размах за 
целите на външна, а не вътрешна 
конкуренция;

Or. en

Изменение 16
Брандо Бенифеи, Марк Анжел, Кристел Шалдемозе, Адриана Малдонадо Лопес, 
Андреас Шидер, Мариа Мануел Лейтан Маркеш, Силви Гийомe, Евелин Гебхарт

Проект на становище
Параграф 2

Проект на становище Изменение

2. 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; счита, че това ще бъде 
съществена фактологичната основа, 
която да позволи на Комисията да 
публикува актуализирани препоръки и 

2. 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 анализира естеството 
на смущенията в трансграничните 
вериги за създаване на стойност; 
счита, че това ще бъде съществена 
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да определи основните политики за 
укрепване на колективното дългосрочно 
възстановяване в рамките на единния 
пазар;

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;

Or. en

Изменение 17
Катержина Конечна

Проект на становище
Параграф 2

Проект на становище Изменение

2. 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; 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;

2. 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; 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, екологично и социално 
справедливо възстановяване в рамките 
на единния пазар;

Or. en

Изменение 18
Марк Анжел, Мариа Мануел Лейтан Маркеш, Андреас Шидер, Силви Гийом, 
Биляна  Борзан, Адриана Малдонадо Лопес, Клара Агилера , Кристел Шалдемозе, 
Брандо Бенифеи

Проект на становище
Параграф 2
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Проект на становище Изменение

2. 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; 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;

2. призовава Комисията да 
предприеме, заедно с държавите членки, 
всеобхватен и междусекторен анализ, за 
да се придобие представа за 
характеристиките на въздействието 
на пандемията от COVID-19; 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;

Or. en

Изменение 19
Мария Грапини, Адриана Малдонадо Лопес, Клара Агилера

Проект на становище
Параграф 2

Проект на становище Изменение

2. 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; 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;

2. 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; 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, така че да се намали 
зависимостта от вноса от трети 
държави;

Or. en
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Изменение 20
Маркус Бухайт, Том Вандендрисе, Виржини Жорон, Алесандра Басо, Жан-Лен 
Лакапел, Изабела Товалиери

Проект на становище
Параграф 2

Проект на становище Изменение

2. 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; 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;

2. 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; 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; приветства установените от 
Комисията четиринадесет 
съгласувани промишлени екосистеми, 
чиято стратегическа независимост 
трябва да бъде гарантирана;

Or. en

Изменение 21
Марк Анжел, Мариа Мануел Лейтан Маркеш, Андреас Шидер, Силви Гийом, 
Биляна  Борзан, Адриана Малдонадо Лопес, Клара Агилера , Кристел Шалдемозе, 
Шандор Ронай, Брандо Бенифеи

Проект на становище
Параграф 3

Проект на становище Изменение

3. счита, че въз основа на 
цялостната фактологичната основа 
новата стратегия на Комисията в 
областта на промишлеността следва да 
даде приоритет на икономическото 

3. счита, че въз основа на 
цялостната фактологичната основа 
новата стратегия на Комисията в 
областта на промишлеността следва да 
даде приоритет на екологичното и 
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възстановяване и на благосъстоянието и 
възможностите на гражданите, така 
че да се подчертае общият ангажимент 
за възстановяване на единния пазар и 
за осигуряване на ползи за всички 
държави членки и техните граждани;

социално справедливо икономическо 
възстановяване, цифровите и 
екологични преходи, благосъстоянието 
и правата на гражданите, както и 
нуждите на предприятията, в т.ч. 
МСП, микропредприятия и 
стартиращите предприятия, така че 
да се подчертае общият ангажимент за 
повишаване на устойчивостта на 
единния пазар и за осигуряване на ползи 
за всички държави членки и техните 
граждани;

Or. en

Изменение 22
Сандро Гоци, Стефани Йон-Куртен, Влад-Мариус Ботош

Проект на становище
Параграф 3

Проект на становище Изменение

3. счита, че въз основа на 
цялостната фактологичната основа 
новата стратегия на Комисията в 
областта на промишлеността следва да 
даде приоритет на икономическото 
възстановяване и на благосъстоянието и 
възможностите на гражданите, така че 
да се подчертае общият ангажимент за 
възстановяване на единния пазар и за 
осигуряване на ползи за всички 
държави членки и техните граждани;

3. счита, че новата стратегия на 
Комисията в областта на 
промишлеността следва да даде 
приоритет на икономическото 
възстановяване и благосъстоянието на 
гражданите; подчертава, че 
гарантирането на бързо завръщане 
към напълно функциониращ вътрешен 
пазар е предварително условие за 
възстановяване и подчертава общия 
ангажимент за възстановяване на 
единния пазар в полза на европейските 
предприятия и граждани;

Or. en

Изменение 23
Мария Грапини, Цветелина Пенкова, Адриана Малдонадо Лопес, Клара Агилера

Проект на становище
Параграф 3
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Проект на становище Изменение

3. счита, че въз основа на 
цялостната фактологичната основа 
новата стратегия на Комисията в 
областта на промишлеността следва да 
даде приоритет на икономическото 
възстановяване и на благосъстоянието и 
възможностите на гражданите, така че 
да се подчертае общият ангажимент за 
възстановяване на единния пазар и за 
осигуряване на ползи за всички държави 
членки и техните граждани;

3. счита, че въз основа на 
цялостната фактологичната основа 
новата стратегия на Комисията в 
областта на промишлеността следва да 
даде приоритет на икономическото 
възстановяване и на благосъстоянието и 
възможностите на гражданите, така че 
да се подчертае общият ангажимент за 
възстановяване на единния пазар и 
промишлените сектори и за 
осигуряване на ползи и финансова 
подкрепа за всички държави членки и 
техните граждани;

Or. en

Изменение 24
Катержина Конечна

Проект на становище
Параграф 3

Проект на становище Изменение

3. счита, че въз основа на 
цялостната фактологичната основа 
новата стратегия на Комисията в 
областта на промишлеността следва да 
даде приоритет на икономическото 
възстановяване и на благосъстоянието и 
възможностите на гражданите, така че 
да се подчертае общият ангажимент за 
възстановяване на единния пазар и за 
осигуряване на ползи за всички държави 
членки и техните граждани;

3. счита, че въз основа на 
цялостната фактологичната основа 
новата стратегия на Комисията в 
областта на промишлеността следва да 
даде приоритет на екологичното и 
социално справедливо икономическо 
възстановяване и на благосъстоянието и 
възможностите на гражданите, така че 
да се подчертае общият ангажимент за 
възстановяване на единния пазар и за 
осигуряване на ползи за всички държави 
членки и техните граждани;

Or. en

Изменение 25
Адам Белан, Беата Мазурек, Анджелика Анна Можджановска, Евжен Тошеновски
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Проект на становище
Параграф 3

Проект на становище Изменение

3. счита, че въз основа на 
цялостната фактологичната основа 
новата стратегия на Комисията в 
областта на промишлеността следва да 
даде приоритет на икономическото 
възстановяване и на благосъстоянието и 
възможностите на гражданите, така че 
да се подчертае общият ангажимент за 
възстановяване на единния пазар и за 
осигуряване на ползи за всички държави 
членки и техните граждани;

3. счита, че въз основа на 
цялостната фактологичната основа 
новата стратегия на Комисията в 
областта на промишлеността следва да 
даде приоритет на икономическото 
възстановяване и на благосъстоянието и 
възможностите на гражданите, така че 
да се подчертае общият ангажимент за 
възстановяване на единния пазар и за 
осигуряване на ползи за всички държави 
членки и техните граждани; призовава 
Комисията да разшири прилагането 
на „теста за пропорционалност“, за 
да гарантира всички усилия на всички 
равнища за подкрепа на развитието 
на силен единен пазар;

Or. en

Изменение 26
Дан-Щефан Мотряну, Томислав Сокол, Едина Тот, Арба Кокалари, Пабло Ариас 
Ечеверия, Мария Да Граса Карвалю

Проект на становище
Параграф 3

Проект на становище Изменение

3. счита, че въз основа на 
цялостната фактологичната основа 
новата стратегия на Комисията в 
областта на промишлеността следва да 
даде приоритет на икономическото 
възстановяване и на благосъстоянието и 
възможностите на гражданите, така че 
да се подчертае общият ангажимент за 
възстановяване на единния пазар и за 
осигуряване на ползи за всички държави 
членки и техните граждани;

3. счита, че въз основа на 
цялостната фактологичната основа 
новата стратегия на Комисията в 
областта на промишлеността следва да 
даде приоритет на икономическото 
възстановяване и на благосъстоянието и 
възможностите на гражданите, така че 
да се подчертае общият ангажимент за 
възстановяване на единния пазар и за 
осигуряване на ползи за всички държави 
членки и техните граждани; счита, че 
всяко прието законодателство или 
набор от приоритети следва да бъде 
предшествано от оценки на 
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въздействието, по-специално относно 
потенциалните разходи и тежести 
за европейските дружества, и следва 
да зачита принципа на отмяна на 
предишни тежести при въвеждане на 
нови, възприет от председателя фон 
дер Лайен с цел намаляване на 
бюрокрацията;

Or. en

Изменение 27
Сандро Гоци, Стефани Йон-Куртен, Влад-Мариус Ботош

Проект на становище
Параграф 3 a (нов)

Проект на становище Изменение

3а. счита, че новата стратегия за 
промишлеността следва да ускори 
прехода към по-екологична, 
иновативна, приобщаваща и 
суверенна Европа, да повиши нейната 
икономическа и промишлена 
устойчивост и да даде нов тласък на 
единния пазар; стратегията следва да 
се основава на диверсификация на 
веригите на доставки чрез 
амбициозна и балансирана програма за 
свободна търговия, ефективна 
реципрочност при възлагането на 
обществени поръчки с трети 
държави, адаптиране на правилата за 
конкуренцията и държавните 
помощи, засилване на скрининга на 
чуждестранните инвестиции в 
стратегическите сектори и 
насърчаване на това инвестициите да 
остават в Европа; подчертава 
значението на един съгласуван подход 
за подпомагане на европейската 
промишленост, по-специално на 
МСП, и за защита на заетостта в 
Европа с цел запазване на целостта 
на единния пазар;
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Or. en

Изменение 28
Маркус Бухайт, Том Вандендрисе, Виржини Жорон, Алесандра Басо, Жан-Лен 
Лакапел, Изабела Товалиери

Проект на становище
Параграф 3 a (нов)

Проект на становище Изменение

3а. призовава Комисията да се 
съсредоточи върху вътрешната 
производителност въз основа на 
научните изследвания и иновациите в 
Европа, за да се установи 
стратегическа автономия и по-малка 
зависимост от уязвими вериги на 
доставки в основни промишлени 
сектори, като например 
технологиите и телекомуникациите, 
медицинските и фармацевтичните 
продукти, както и земеделието, 
особено във време на световна криза, 
за да се запази 
конкурентоспособността на 
световните пазари и да се 
предоставят на европейските 
потребители основните блага;

Or. en

Изменение 29
Влад-Мариус Ботош, Джорди Каняс, Иварс Иябс, Свеня Хан

Проект на становище
Параграф 3 a (нов)

Проект на становище Изменение

3а. в контекста на новата 
стратегия за промишлеността, 
призовава Комисията да преразгледа 
Шенгенското споразумение относно 
свободното движение, така че да се 
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осигури правилното функциониране 
на единния пазар и да се гарантират 
всички свободи на движение при 
предоставяне на еднакви 
възможности за всички държави 
членки, включително Румъния, 
България, Кипър и Хърватия, и се 
премахнат дългите часове на 
изчакване по Шенгенските граници за 
граждани на ЕС и продукти от ЕС;

Or. en

Изменение 30
Размус Андрезен

Проект на становище
Параграф 3 a (нов)

Проект на становище Изменение

3а. подчертава, че промишлената 
стратегия следва да позволи прехода 
на нашите промишлени отрасли към 
по-голяма гъвкавост и устойчивост с 
обща цел за неутралност по 
отношение на климата до 2040 г.; 
призовава Комисията да определи 
пътна карта със секторни измерими 
цели и изисквания за 
промишлеността; подчертава, че 
следва да се създаде стабилен 
механизъм за наблюдение, основан на 
прозрачни показатели за изпълнение, 
за да се оценява напредъкът;

Or. en

Изменение 31
Джорди Каняс, Влад-Мариус Ботош

Проект на становище
Параграф 3 a (нов)
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Проект на становище Изменение

3 a. подчертава, че е 
жизненоважно да се повиши 
устойчивостта на европейските 
промишлени екосистеми на единния 
пазар, което изисква амбициозна 
законодателна рамка, включително за 
борба с конкуренцията, 
преразглеждане на разпоредбите за 
държавна помощ и насърчаване на 
цифровата трансформация;

Or. en

Изменение 32
Мария Грапини, Марк Анжел, Адриана Малдонадо Лопес, Клара Агилера

Проект на становище
Параграф 3 a (нов)

Проект на становище Изменение

3а. счита, че новата стратегия за 
промишлеността трябва да 
предвижда завършване на веригите за 
създаване на стойност в някои 
промишлени отрасли, за да не 
зависят повече от вноса от трети 
държави в случай на нова криза и да се 
увеличи конкурентоспособността на 
икономиката;

Or. en

Изменение 33
Влад-Мариус Ботош, Иварс Иябс, Сандро Гоци, Стефани Йон-Куртен, Свеня Хан

Проект на становище
Параграф 3 б (нов)

Проект на становище Изменение

3б. счита, че новата стратегия за 
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промишлеността, в съответствие с 
новия Зелен пакт, следва да се 
съсредоточи върху създаването и 
развитието на екологични 
промишлени отрасли, върху тези 
индустрии, които позволяват и 
засилват намаляването на 
въглеродния диоксид и други токсични 
газове, както и върху създаването на 
единен пазар за всички нови 
екологични продукти, което може да 
произтече само от хармонизирано 
законодателство и общи стандарти 
на равнището на ЕС;

Or. en

Изменение 34
Сандро Гоци, Стефани Йон-Куртен, Влад-Мариус Ботош

Проект на становище
Параграф 3 б (нов)

Проект на становище Изменение

3б. приветства определените от 
Комисията 14 екосистеми и 
приобщаващия подход за обединяване 
на всички участници от даден 
сектор; изразява твърдото си 
убеждение, че стратегията за Европа 
в областта на промишлеността, в 
съчетание с други политики, като 
например политиката в областта на 
конкуренцията и търговската 
политика, ще допринесе за 
европейския суверенитет и 
стратегическата автономност;

Or. en

Изменение 35
Влад-Мариус Ботош
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Проект на становище
Параграф 3 в (нов)

Проект на становище Изменение

3в. подчертава, че промените в 
икономиката и обществото на ЕС, 
необходими за пълното постигане на 
целите на Зеления пакт, ще бъдат 
дълъг и скъп процес, който ще трябва 
да бъде финансиран от силна и 
благоденстваща промишленост, 
която желае да допринесе за този 
преход; следователно насърчава 
Комисията да проведе активен и 
открит диалог с всички промишлени 
сектори и съответните 
заинтересовани страни, като 
гарантира, че резките промени, 
предизвикани от новото 
законодателство, нямат 
отрицателно въздействие върху 
единния пазар;

Or. en

Изменение 36
Катержина Конечна

Проект на становище
Параграф 4

Проект на становище Изменение

4. подчертава, че 
конкурентоспособността на 
промишлеността на ЕС зависи от 
пълноценното функциониране на 
единния пазар на услугите; 
подчертава, че Комисията трябва да 
обмисли начини за преодоляване на 
пречките пред трансграничните 
услуги като част от всеки 
преразгледан набор от приоритети;

заличава се

Or. en
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Изменение 37
Сандро Гоци, Стефани Йон-Куртен, Влад-Мариус Ботош

Проект на становище
Параграф 4

Проект на становище Изменение

4. подчертава, че 
конкурентоспособността на 
промишлеността на ЕС зависи от 
пълноценното функциониране на 
единния пазар на услугите; подчертава, 
че Комисията трябва да обмисли начини 
за преодоляване на пречките пред 
трансграничните услуги като част от 
всеки преразгледан набор от 
приоритети;

4. подчертава, че 
конкурентоспособността на 
промишлеността на ЕС зависи от 
пълноценното функциониране на 
единния пазар на стоки и услуги; 
подчертава, че Комисията трябва да 
обмисли начини за задълбочаване на 
единния пазар като част от всеки 
преразгледан набор от приоритети и да 
разгледа съществуващите 
регулаторни и нерегулаторни пречки 
на вътрешния пазар, произтичащи от 
ограничителните и сложни 
национални правила, ограничения 
административен капацитет и 
несъвършеното транспониране на 
правилата на ЕС, както и 
недостатъчното им прилагане; 
подчертава значението на по-гъвкаво 
и прозрачно управление на вътрешния 
пазар с по-ефективни партньорски 
проверки, за да се установят и 
преодолеят пречките и 
несъответствията, да се подобрят 
инструментите за наблюдение и 
изпълнение, като например 
информационното табло за 
вътрешния пазар, с цел по-доброто 
отразяване на пазарната реалност, и 
да се укрепи мрежата SOLVIT;

Or. en

Изменение 38
Размус Андрезен
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Проект на становище
Параграф 4

Проект на становище Изменение

4. подчертава, че 
конкурентоспособността на 
промишлеността на ЕС зависи от 
пълноценното функциониране на 
единния пазар на услугите; подчертава, 
че Комисията трябва да обмисли начини 
за преодоляване на пречките пред 
трансграничните услуги като част от 
всеки преразгледан набор от 
приоритети;

4. подчертава, че 
конкурентоспособността на 
промишлеността на ЕС зависи от 
пълноценното функциониране на 
единния пазар на услугите; подчертава, 
че Комисията трябва да обмисли начини 
за преодоляване на необоснованите 
пречки пред трансграничните услуги 
като част от всеки преразгледан набор 
от приоритети, като същевременно се 
запазят високи стандарти за 
потребителите и работниците и се 
обърне специално внимание на 
укрепването на правата на 
трансграничните работници;

Or. en

Изменение 39
Адам Белан, Беата Мазурек, Анджелика Анна Можджановска, Евжен Тошеновски

Проект на становище
Параграф 4

Проект на становище Изменение

4. подчертава, че 
конкурентоспособността на 
промишлеността на ЕС зависи от 
пълноценното функциониране на 
единния пазар на услугите; подчертава, 
че Комисията трябва да обмисли начини 
за преодоляване на пречките пред 
трансграничните услуги като част от 
всеки преразгледан набор от 
приоритети;

4. подчертава, че 
конкурентоспособността на 
промишлеността на ЕС зависи 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 преодоляване на 
пречките пред трансграничните услуги 
като част от всеки преразгледан набор 
от приоритети, предвид доказания им 
потенциал да насърчават 
конкурентоспособността и растежа 
в целия ЕС;
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Or. en

Изменение 40
Андреас Шваб

Проект на становище
Параграф 4

Проект на становище Изменение

4. подчертава, че 
конкурентоспособността на 
промишлеността на ЕС зависи от 
пълноценното функциониране на 
единния пазар на услугите; подчертава, 
че Комисията трябва да обмисли начини 
за преодоляване на пречките пред 
трансграничните услуги като част от 
всеки преразгледан набор от 
приоритети;

4. подчертава, че 
конкурентоспособността на 
промишлеността на ЕС зависи не само 
от добре функциониращи вериги за 
доставки и свободно движение на 
стоки, но също и от пълноценното 
функциониране на единния пазар на 
услугите; подчертава, че Комисията 
трябва да обмисли начини за 
преодоляване на пречките пред 
трансграничните услуги като част от 
всеки преразгледан набор от 
приоритети;

Or. en

Изменение 41
Марк Анжел, Мариа Мануел Лейтан Маркеш, Андреас Шидер, Силви Гийом, 
Биляна  Борзан, Адриана Малдонадо Лопес, Клара Агилера , Кристел Шалдемозе, 
Шандор Ронай, Брандо Бенифеи

Проект на становище
Параграф 4

Проект на становище Изменение

4. подчертава, че 
конкурентоспособността на 
промишлеността на ЕС зависи от 
пълноценното функциониране на 
единния пазар на услугите; подчертава, 
че Комисията трябва да обмисли начини 
за преодоляване на пречките пред 
трансграничните услуги като част от 
всеки преразгледан набор от 

4. подчертава, че 
конкурентоспособността на 
промишлеността на ЕС зависи от 
пълноценното функциониране на 
единния пазар; подчертава, че 
Комисията трябва да обмисли начини за 
преодоляване на пречките пред 
трансграничните услуги – както и пред 
трансграничната заетост – като част 



PE652.522v02-00 28/77 AM\1207130BG.docx

BG

приоритети; от всеки преразгледан набор от 
приоритети;

Or. en

Изменение 42
Маркус Бухайт, Том Вандендрисе, Виржини Жорон, Алесандра Басо, Жан-Лен 
Лакапел, Изабела Товалиери

Проект на становище
Параграф 4

Проект на становище Изменение

4. подчертава, че 
конкурентоспособността на 
промишлеността на ЕС зависи от 
пълноценното функциониране на 
единния пазар на услугите; подчертава, 
че Комисията трябва да обмисли начини 
за преодоляване на пречките пред 
трансграничните услуги като част от 
всеки преразгледан набор от 
приоритети;

4. подчертава, че 
конкурентоспособността на 
промишлеността на ЕС зависи от 
пълноценното функциониране на 
единния пазар; подчертава, че 
Комисията трябва да обмисли начини за 
преодоляване на пречките пред 
трансграничните услуги като част от 
всеки преразгледан набор от 
приоритети;

Or. en

Изменение 43
Мария Грапини, Марк Анжел, Цветелина Пенкова, Адриана Малдонадо Лопес, 
Клара Агилера

Проект на становище
Параграф 4

Проект на становище Изменение

4. подчертава, че 
конкурентоспособността на 
промишлеността на ЕС зависи от 
пълноценното функциониране на 
единния пазар на услугите; подчертава, 
че Комисията трябва да обмисли начини 
за преодоляване на пречките пред 
трансграничните услуги като част от 
всеки преразгледан набор от 

4. подчертава, че 
конкурентоспособността на 
промишлеността на ЕС зависи от 
пълноценното функциониране на 
единния пазар на услугите; подчертава, 
че Комисията трябва да обмисли начини 
за преодоляване на пречките пред 
трансграничните услуги като част от 
всеки преразгледан набор от 
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приоритети; приоритети, а същевременно и начини 
за засилване на защитата на 
потребителите;

Or. en

Изменение 44
Андреас Шидер, Марк Анжел

Проект на становище
Параграф 4 a (нов)

Проект на становище Изменение

4а. подчертава, че 
цифровизацията на традиционните 
промишлени сектори засяга веригите 
на доставките и моделите на 
производство и услуги, което може да 
доведе до създаване на работни места 
в нови отрасли, но би могло също 
така да подкопае съществуващите 
работни места и да доведе до 
несигурни условия на труд, тъй като 
все повече задачи, традиционно 
изпълнявани от хора, биват 
автоматизирани или делокализирани, 
или и двете; призовава Комисията да 
въведе съпътстващи социални мерки 
в полза на цялото общество, да 
защити правата на работниците и 
техните социалноосигурителни 
обезщетения и да предотврати 
цифровата експлоатация;

Or. en

Изменение 45
Дита Харанзова

Проект на становище
Параграф 4 a (нов)
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Проект на становище Изменение

4а. счита, че жизненоважните 
промишлени сектори следва да бъдат 
подкрепяни с целенасочени стратегии 
и действия; подчертава 
необходимостта от запазване на 
водещата роля на Европа в 
автомобилната индустрия и 
призовава за план на Комисията за 
рестартиране на автомобилния 
сектор; призовава Комисията и 
държавите членки да работят заедно 
по схеми за обратно изкупуване и за 
заместване на превозни средства, 
както и по други допълнителни мерки 
в подкрепа на потребителите;

Or. en

Изменение 46
Марк Анжел, Мариа Мануел Лейтан Маркеш, Андреас Шидер, Силви Гийом, 
Биляна  Борзан, Адриана Малдонадо Лопес, Мария Грапини, Клара Агилера , 
Кристел Шалдемозе, Шандор Ронай

Проект на становище
Параграф 5

Проект на становище Изменение

5. подчертава значението на 
устойчивостта, която е ключова за 
развитието на европейска 
промишленост; във връзка с това 
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;

5. подчертава значението на това 
Европа да се превърне в модел за 
устойчивост в световен мащаб и че 
това трябва да бъде приоритетът в 
развитието на европейската 
промишленост; във връзка с това 
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; 
подчертава, че преразгледаната 
стратегия в областта на 
промишлеността трябва да доведе до 
социален напредък в областта на 
екологията и че наред с 
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насърчаването на намаляването на 
ненужното потребление, това 
изисква цялостна кръгова икономика, 
за да се постигне неутралност по 
отношение на климата до 2050 г., да 
се засили икономическата ни 
конкурентоспособност и да се опази 
нашата околна среда; подчертава, че 
един европейски модел на кръгова 
икономика може да бъде полезен само 
ако имаме общ пазар за повторно 
използване на първични и вторични 
суровини;

Or. en

Изменение 47
Сандро Гоци, Стефани Йон-Куртен, Влад-Мариус Ботош

Проект на становище
Параграф 5

Проект на становище Изменение

5. подчертава значението на 
устойчивостта, която е ключова за 
развитието на европейска 
промишленост; във връзка с това 
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;

5. подчертава, че успешният 
цифров и екологичен преход, както и 
европейската конкурентоспособност 
на световната сцена, изискват 
повишено доверие между държавите 
членки и силна политическа амбиция 
при разработването и прилагането на 
промишлената стратегия; подчертава 
значението на устойчивостта, която е 
ключова за развитието на европейска 
промишленост; подчертава 
необходимостта от постигане на 
напредък в кръговата икономика и 
насърчаване на устойчивото 
производство и потребление чрез 
намаляване на отпечатъка върху 
околната среда и ресурсите, като 
същевременно се предоставят 
стимули за иновации; във връзка с 
това припомня заключенията на 
Европейския съвет от 12 декември 
2019 г., в които се подчертава 
необходимостта от създаване на рамка 
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за действия, която да е от полза за 
всички държави членки;

Or. en

Изменение 48
Катержина Конечна

Проект на становище
Параграф 5

Проект на становище Изменение

5. подчертава значението на 
устойчивостта, която е ключова за 
развитието на европейска 
промишленост; във връзка с това 
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;

5. подчертава значението на 
устойчивостта, която е ключова за 
развитието на европейска 
промишленост; поради това 
подчертава, че индустриалната 
политика трябва да включва 
социално-екологичен преход в 
различните сектори на икономиката 
с публично планиране и публична 
собственост; във връзка с това 
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;

Or. en

Изменение 49
Маркус Бухайт, Том Вандендрисе, Виржини Жорон, Алесандра Басо, Жан-Лен 
Лакапел, Изабела Товалиери

Проект на становище
Параграф 5

Проект на становище Изменение

5. подчертава значението на 
устойчивостта, която е ключова за 
развитието на европейска 
промишленост; във връзка с това 
припомня заключенията на 

5. подчертава значението на 
благоразумна и неприбързана 
стратегия за устойчивост, която е 
ключова за развитието на европейска 
промишленост и не застрашава 



AM\1207130BG.docx 33/77 PE652.522v02-00

BG

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;

глобалната конкурентоспособност на 
европейската промишленост и на 
МСП;

Or. en

Изменение 50
Размус Андрезен

Проект на становище
Параграф 5

Проект на становище Изменение

5. подчертава значението на 
устойчивостта, която е ключова за 
развитието на европейска 
промишленост; във връзка с това 
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;

5. подчертава значението на 
устойчивостта, която е ключова за 
развитието на европейска 
промишленост; във връзка с това 
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 гарантира, че всички съответни 
законодателни актове и политики на 
ЕС са в съответствие с целта за 
неутралност по отношение на 
климата и допринасят за 
постигането на тази цел1a;

__________________
1a 
https://www.consilium.europa.eu/media/4
1768/12-euco-final-conclusions-en.pdf

Or. en

Изменение 51
Адам Белан, Беата Мазурек, Анджелика Анна Можджановска, Евжен Тошеновски

Проект на становище
Параграф 5
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Проект на становище Изменение

5. подчертава значението на 
устойчивостта, която е ключова за 
развитието на европейска 
промишленост; във връзка с това 
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;

5. подчертава значението на 
устойчивостта, която е ключова за 
развитието на европейска 
промишленост; във връзка с това 
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 
да включва подходящи инструменти, 
стимули, подкрепа и инвестиции, за 
да се гарантира икономически 
ефективен, честен, а също така и 
социално балансиран и справедлив 
преход; счита, че тази рамка следва 
да отчита различните национални 
обстоятелства, свързани с изходните 
позиции;

Or. en

Изменение 52
Сандро Гоци, Стефани Йон-Куртен

Проект на становище
Параграф 6

Проект на становище Изменение

6. признава, че публичният и 
частният сектор ще се сблъскат със 
значителни финансови ограничения 
през следващите години, което ще се 
отрази върху способността им да 
подкрепят програма за инвестиции, 
особено по отношение на целите на 
Зеления пакт; изразява загриженост 
относно неравномерния темп на 
развитие, особено в по-слабо развитите 
части на ЕС, където осъществяването на 
прехода изисква много по-значими 
действия; настоятелно призовава 
Комисията да приеме в преработената 
си стратегия за промишлеността модел, 

6. подчертава, че както 
инвестициите за възстановяване, 
така и новата промишлена 
стратегия за Европа следва да 
спазват императивите на 
Европейския зелен пакт и принципа за 
„ненанасяне на вреда“; признава, че 
публичният и частният сектор може да 
се сблъскат със значителни финансови 
ограничения през следващите години, 
което ще се отрази върху способността 
им да подкрепят програма за 
инвестиции, особено по отношение на 
целите на Зеления пакт; изразява 
загриженост относно неравномерния 
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който да предлага гъвкавост и подкрепа, 
така че никой да не бъде изоставен;

темп на развитие, особено в по-слабо 
развитите части на ЕС, където 
осъществяването на прехода изисква 
много по-значими действия; 
настоятелно призовава Комисията да 
приеме в преработената си стратегия за 
промишлеността модел, който да 
предлага гъвкавост и подкрепа, така че 
да се отдаде приоритет на целите на 
Зеления пакт и да се гарантира, че 
никой няма да бъде изоставен;

Or. en

Изменение 53
Размус Андрезен

Проект на становище
Параграф 6

Проект на становище Изменение

6. признава, че публичният и 
частният сектор ще се сблъскат със 
значителни финансови ограничения 
през следващите години, което ще се 
отрази върху способността им да 
подкрепят програма за инвестиции, 
особено по отношение на целите на 
Зеления пакт; изразява загриженост 
относно неравномерния темп на 
развитие, особено в по-слабо развитите 
части на ЕС, където осъществяването на 
прехода изисква много по-значими 
действия; настоятелно призовава 
Комисията да приеме в преработената 
си стратегия за промишлеността модел, 
който да предлага гъвкавост и подкрепа, 
така че никой да не бъде изоставен;

6. признава, че публичният и 
частният сектор ще се сблъскат със 
значителни финансови ограничения 
през следващите години, и в този 
контекст подчертава 
необходимостта от това в основата 
на плана на Комисията за 
възстановяване на Европа1a да залегне 
Зеленият пакт; във връзка с това 
припомня, че фактите показват, че 
зелените проекти създават повече 
работни места и водят до по-високи 
краткосрочни печалби и до 
увеличаване на дългосрочните 
икономии на разходи1б; изразява 
загриженост относно неравномерния 
темп на развитие, особено в по-слабо 
развитите части на ЕС, където 
осъществяването на прехода изисква 
много по-значими действия; 
настоятелно призовава Комисията да 
приеме в преработената си стратегия за 
промишлеността модел, който да 
предлага гъвкавост и подкрепа, така че 
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никой да не бъде изоставен;

__________________
1a https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:52
020DC0456&from=EN 
1б Хепбърн и др. (2020 г.): Will COVID-
19 fiscal recovery packages accelerate or 
retard progress on climate change? 
https://www.smithschool.ox.ac.uk/publicat
ions/wpapers/workingpaper20-02.pdf

Or. en

Изменение 54
Андреас Шваб

Проект на становище
Параграф 6

Проект на становище Изменение

6. признава, че публичният и 
частният сектор ще се сблъскат със 
значителни финансови ограничения 
през следващите години, което ще се 
отрази върху способността им да 
подкрепят програма за инвестиции, 
особено по отношение на целите на 
Зеления пакт; изразява загриженост 
относно неравномерния темп на 
развитие, особено в по-слабо развитите 
части на ЕС, където осъществяването 
на прехода изисква много по-значими 
действия; настоятелно призовава 
Комисията да приеме в преработената 
си стратегия за промишлеността модел, 
който да предлага гъвкавост и 
подкрепа, така че никой да не бъде 
изоставен;

6. признава, че публичният и 
частният сектор ще се сблъскат със 
значителни финансови ограничения 
през следващите години; изразява 
загриженост относно неравномерния 
темп на развитие, особено в по-слабо 
развитите части на ЕС; настоятелно 
призовава Комисията да гарантира в 
преработената си стратегия за 
промишлеността европейски 
ангажимент и европейски подход; 

Or. en
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Изменение 55
Арба Кокалари

Проект на становище
Параграф 6

Проект на становище Изменение

6. признава, че публичният и 
частният сектор ще се сблъскат със 
значителни финансови ограничения 
през следващите години, което ще се 
отрази върху способността им да 
подкрепят програма за инвестиции, 
особено по отношение на целите на 
Зеления пакт; изразява загриженост 
относно неравномерния темп на 
развитие, особено в по-слабо развитите 
части на ЕС, където осъществяването 
на прехода изисква много по-значими 
действия; настоятелно призовава 
Комисията да приеме в 
преработената си стратегия за 
промишлеността модел, който да 
предлага гъвкавост и подкрепа, така 
че никой да не бъде изоставен;

6. подчертава, че стратегията за 
промишлеността трябва да бъде 
приведена в съответствие с целите 
на Зеления пакт и че инвестициите в 
научни изследвания, иновации, 5G, 
цифрови технологии и чиста енергия 
са основно предварително условие за 
икономическо възстановяване и 
бъдеща конкурентоспособност; освен 
това изразява загриженост относно 
неравномерния темп на развитие, 
особено в по-слабо развитите части на 
ЕС;

Or. en

Изменение 56
Маркус Бухайт, Том Вандендрисе, Виржини Жорон, Алесандра Басо, Жан-Лен 
Лакапел, Изабела Товалиери

Проект на становище
Параграф 6

Проект на становище Изменение

6. признава, че публичният и 
частният сектор ще се сблъскат със 
значителни финансови ограничения 
през следващите години, което ще се 
отрази върху способността им да 
подкрепят програма за инвестиции, 
особено по отношение на целите на 
Зеления пакт; изразява загриженост 
относно неравномерния темп на 

6. признава, че публичният и 
частният сектор ще се сблъскат със 
значителни финансови ограничения 
през следващите години, което ще се 
отрази върху способността им да 
подкрепят програма за инвестиции, 
особено по отношение на 
непропорционално високите цели на 
Зеления пакт; настоятелно призовава 
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развитие, особено в по-слабо 
развитите части на ЕС, където 
осъществяването на прехода изисква 
много по-значими действия; 
настоятелно призовава Комисията да 
приеме в преработената си стратегия за 
промишлеността модел, който да 
предлага гъвкавост и подкрепа, така че 
никой да не бъде изоставен;

Комисията да приеме в преработената 
си стратегия за промишлеността модел, 
който да предлага гъвкавост и подкрепа, 
така че Зеленият пакт да бъде 
изоставен;

Or. en

Изменение 57
Мария Грапини, Марк Анжел, Цветелина Пенкова, Адриана Малдонадо Лопес, 
Клара Агилера

Проект на становище
Параграф 6

Проект на становище Изменение

6. признава, че публичният и 
частният сектор ще се сблъскат със 
значителни финансови ограничения 
през следващите години, което ще се 
отрази върху способността им да 
подкрепят програма за инвестиции, 
особено по отношение на целите на 
Зеления пакт; изразява загриженост 
относно неравномерния темп на 
развитие, особено в по-слабо развитите 
части на ЕС, където осъществяването на 
прехода изисква много по-значими 
действия; настоятелно призовава 
Комисията да приеме в преработената 
си стратегия за промишлеността модел, 
който да предлага гъвкавост и подкрепа, 
така че никой да не бъде изоставен;

6. признава, че публичният и 
частният сектор ще се сблъскат със 
значителни финансови ограничения 
през следващите години, което ще се 
отрази върху способността им да 
подкрепят програма за инвестиции, 
особено по отношение на целите на 
Зеления пакт; изразява загриженост 
относно неравномерния темп на 
развитие, особено в по-слабо развитите 
части на ЕС и в най-отдалечените 
региони, където осъществяването на 
прехода изисква много по-значими 
действия; настоятелно призовава 
Комисията да приеме в преработената 
си стратегия за промишлеността модел, 
който да предлага гъвкавост и подкрепа, 
така че никой да не бъде изоставен и 
социалното сближаване да се повиши;

Or. en

Изменение 58
Марк Анжел, Мариа Мануел Лейтан Маркеш, Андреас Шидер, Силви Гийом, 
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Биляна  Борзан, Клара Агилера , Кристел Шалдемозе, Шандор Ронай

Проект на становище
Параграф 6

Проект на становище Изменение

6. признава, че публичният и 
частният сектор ще се сблъскат със 
значителни финансови ограничения 
през следващите години, което ще се 
отрази върху способността им да 
подкрепят програма за инвестиции, 
особено по отношение на целите на 
Зеления пакт; изразява загриженост 
относно неравномерния темп на 
развитие, особено в по-слабо развитите 
части на ЕС, където осъществяването на 
прехода изисква много по-значими 
действия; настоятелно призовава 
Комисията да приеме в преработената 
си стратегия за промишлеността модел, 
който да предлага гъвкавост и подкрепа, 
така че никой да не бъде изоставен;

6. признава, че публичният и 
частният сектор ще се сблъскат със 
значителни финансови ограничения 
през следващите години, но също така 
счита, че ЕС и държавите членки 
трябва да спазват Европейския зелен 
пакт, за да стане икономиката на ЕС 
устойчива; изразява загриженост 
относно неравномерния темп на 
развитие, особено в по-слабо развитите 
части на ЕС, където осъществяването на 
прехода все още изисква много по-
значими действия; настоятелно 
призовава Комисията да приеме в 
преработената си стратегия за 
промишлеността модел, който да 
предлага гъвкавост и подкрепа, така че 
никой да не бъде изоставен;

Or. en

Изменение 59
Адам Белан, Беата Мазурек, Анджелика Анна Можджановска, Евжен Тошеновски

Проект на становище
Параграф 6

Проект на становище Изменение

6. признава, че публичният и 
частният сектор ще се сблъскат със 
значителни финансови ограничения 
през следващите години, което ще се 
отрази върху способността им да 
подкрепят програма за инвестиции, 
особено по отношение на целите на 
Зеления пакт; изразява загриженост 
относно неравномерния темп на 
развитие, особено в по-слабо развитите 
части на ЕС, където осъществяването на 

6. признава, че публичният и 
частният сектор ще се сблъскат със 
значителни финансови ограничения 
през следващите години, което ще се 
отрази върху способността им да 
подкрепят програма за инвестиции и 
развитие на инфраструктурата, 
особено по отношение на целите на 
Зеления пакт; изразява загриженост 
относно неравномерния темп на 
развитие, особено в по-слабо развитите 
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прехода изисква много по-значими 
действия; настоятелно призовава 
Комисията да приеме в преработената 
си стратегия за промишлеността модел, 
който да предлага гъвкавост и подкрепа, 
така че никой да не бъде изоставен;

части на ЕС, където осъществяването на 
прехода изисква много по-значими 
действия; настоятелно призовава 
Комисията да приеме в преработената 
си стратегия за промишлеността модел, 
който да предлага гъвкавост и подкрепа, 
така че никой да не бъде изоставен;

Or. en

Изменение 60
Марк Анжел, Мариа Мануел Лейтан Маркеш, Андреас Шидер, Силви Гийом, 
Биляна  Борзан, Мария Грапини, Клара  Агилера , Кристел Шалдемозе, Шандор 
Ронай

Проект на становище
Параграф 6 a (нов)

Проект на становище Изменение

6а. призовава Комисията да 
предложи подходящи мерки за по-
нататъшни секторни промени също 
и с цел укрепване на единния пазар; 
подчертава необходимостта да се 
обърне внимание на евентуалните 
обществени реакции, както и на 
разработването на концепции и идеи, 
които могат да бъдат отговор на 
предизвикателствата, например по 
отношение на работните места, 
които ще изчезнат или ще бъдат 
заменени от роботи, или свързаните с 
данъчното облагане аспекти на 
работните места, заменени от 
роботи;

Or. en

Изменение 61
Клара Агилера, Адриана Малдонадо Лопес, Мария Грапини, Брандо Бенифеи, 
Мариа Мануел Лейтан Маркеш, Марк Анжел

Проект на становище
Параграф 6 a (нов)
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Проект на становище Изменение

6а. подчертава, че водещата роля 
на европейската промишленост в 
стратегически сектори следва да се 
запази и развива, особено на тези, 
които се оказаха от съществено 
значение по време на пандемията на 
COVID-19, например 
здравеопазването и хранително-
вкусовия сектор;

Or. en

Изменение 62
Марк Анжел, Мариа Мануел Лейтан Маркеш, Андреас Шидер, Силви Гийом, 
Биляна  Борзан, Адриана Малдонадо Лопес, Мария Грапини, Клара Агилера , 
Кристел Шалдемозе, Шандор Ронай, Брандо Бенифеи

Проект на становище
Параграф 6 б (нов)

Проект на становище Изменение

6б. счита, че цифровизацията на 
промишлеността на ЕС е от важно 
значение; призовава Комисията да 
въведе единен европейски пазар на 
цифрови и други данни и да инвестира 
значително в устойчиви, сигурни 
високоскоростни мрежи, които да 
функционират и в селските райони, 
както и в областта на изкуствения 
интелект, икономиката, основана на 
данни, интелигентното производство 
и продукцията на 3D;

Or. en

Изменение 63
Марк Анжел, Мариа Мануел Лейтан Маркеш, Андреас Шидер, Силви Гийом, 
Биляна  Борзан, Адриана Малдонадо Лопес, Мария Грапини, Клара Агилера , 
Кристел Шалдемозе, Шандор Ронай, Брандо Бенифеи
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Проект на становище
Параграф 6 в (нов)

Проект на становище Изменение

6в. счита, че ЕС следва да 
инвестира в НИРД пропорционално на 
БВП поне на равнището, на което го 
правят и световните му конкуренти, 
тъй като понастоящем повечето 
инвестиции в НИРД са съсредоточени 
в производствения сектор, а поради 
липсата на необходимия рисков 
капитал НИРД също страда от 
сериозна липса на иновационен 
капацитет в МСП;

Or. en

Изменение 64
Марк Анжел, Мариа Мануел Лейтан Маркеш, Андреас Шидер, Силви Гийом, 
Биляна  Борзан, Адриана Малдонадо Лопес, Мария Грапини, Клара Агилера , 
Кристел Шалдемозе, Шандор Ронай, Брандо Бенифеи

Проект на становище
Параграф 6 г (нов)

Проект на становище Изменение

6г. признава приноса на 
стандартизацията за единния 
европейски пазар и за повишаването 
на икономическото, социалното и 
екологичното благосъстояние, в т.ч. 
за здравето и безопасността на 
потребителите и работниците; 
подчертава необходимостта от 
разработване, оценка и използване на 
хармонизирани стандарти за 
повишаване на 
конкурентоспособността на 
европейската промишленост, 
намаляване на разходите, подобряване 
на безопасността, както и 
повишаване на производителността 
и иновативната ефективност;
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Or. en

Изменение 65
Марк Анжел, Мариа Мануел Лейтан Маркеш, Андреас Шидер, Силви Гийом, 
Биляна  Борзан, Адриана Малдонадо Лопес, Клара Агилера, Мария Грапини, 
Кристел Шалдемозе, Шандор Ронай, Брандо Бенифеи

Проект на становище
Параграф 7

Проект на становище Изменение

7. подчертава важната роля на 
обществените поръчки за формирането 
на траекторията на европейската 
промишленост;

7. отново изтъква 
необходимостта от завършване на 
единния пазар на ЕС за услуги и 
стратегическото използване на 
обществените поръчки за създаване на 
пазар за новаторски и устойчиви 
продукти, който да допринесе за 
създаването на подходяща 
екосистема за иновативни и успешни 
европейски предприятия, които да се 
разрастват на рецептивен пазар;

Or. en

Изменение 66
Адам Белан, Беата Мазурек, Анджелика Анна Можджановска, Евжен Тошеновски

Проект на становище
Параграф 7

Проект на становище Изменение

7. подчертава важната роля на 
обществените поръчки за формирането 
на траекторията на европейската 
промишленост;

7. подчертава важната роля на 
обществените поръчки за формирането 
на траекторията на европейската 
промишленост; подчертава, че един 
общ 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 
признаване на принципа на 
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реципрочност, по-специално когато 
европейските дружества са лишени 
от равни възможности в трети 
държави;

Or. en

Изменение 67
Влад-Мариус Ботош, Джорди Каняс, Иварс Иябс, Сандро Гоци, Стефани Йон-
Куртен, Свеня Хан

Проект на становище
Параграф 7

Проект на становище Изменение

7. подчертава важната роля на 
обществените поръчки за формирането 
на траекторията на европейската 
промишленост;

7. подчертава важната роля на 
обществените поръчки за формирането 
на траекторията на европейската 
промишленост и призовава Комисията 
да продължи да работи за правилното 
прилагане на законодателството на 
ЕС в областта на обществените 
поръчки с цел създаване на добре 
функциониращ и хармонизиран единен 
пазар в различните сектори;

Or. en

Изменение 68
Тоан Мандерс

Проект на становище
Параграф 7

Проект на становище Изменение

7. подчертава важната роля на 
обществените поръчки за формирането 
на траекторията на европейската 
промишленост;

7. подчертава важната роля на 
обществените поръчки за формирането 
на траекторията на европейската 
промишленост и изтъква, че 
прилагането на принципите на 
реципрочност между държавите от 
ЕС и извън него и равнопоставените 
условия на конкуренция между 
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дружествата от ЕС и тези от 
държави извън ЕС и техните 
продукти, например по отношение на 
държавната помощ, правилата в 
областта на околната среда и 
детския труд, следва да бъдат 
предварително условие за участие в 
търгове за обществени поръчки в 
целия ЕС; подчертава също така 
необходимостта от по-нататъшно 
опростяване на процедурите за 
възлагане на обществени поръчки за 
дружествата и за правителствата 
от ЕС;

Or. en

Изменение 69
Размус Андрезен

Проект на становище
Параграф 7

Проект на становище Изменение

7. подчертава важната роля на 
обществените поръчки за формирането 
на траекторията на европейската 
промишленост;

7. подчертава важната роля на 
обществените поръчки за формирането 
на траекторията на европейската 
промишленост, като се даде 
възможност за промяна на мястото 
на производство на ключови 
стратегически сектори, като 
свързани със здравето продукти и 
селското стопанство, и за 
насърчаване на по-къси и устойчиви 
вериги на доставки; счита, че това 
следва да бъде от основно значение в 
плана за икономическо 
възстановяване на ЕС чрез определяне 
на приоритети и насърчаване на 
търсенето на екоиновационни и 
устойчиви стоки и услуги; призовава 
Комисията да направи екологичните 
и социалните критерии 
задължителни при възлагането на 
обществени поръчки в пълно 
съответствие с целите на новия 
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Зелен пакт;

Or. en

Изменение 70
Сандро Гоци, Стефани Йон-Куртен

Проект на становище
Параграф 7

Проект на становище Изменение

7. подчертава важната роля на 
обществените поръчки за формирането 
на траекторията на европейската 
промишленост;

7. подчертава важната роля на 
обществените поръчки за формирането 
на траекторията на европейската 
промишленост; подчертава 
необходимостта от гарантиране на 
възлагането на екологосъобразни 
обществени поръчки чрез въвеждане 
на задължителни екологични 
критерии за насърчаване на 
правителствата да купуват стоки и 
услуги с по-малко въздействие върху 
околната среда, както и задължения 
за докладване за Комисията и 
държавите членки по отношение на 
устойчивите обществени поръчки; 
подчертава потенциалните ползи от 
използването на инструмент за 
филтриране на „зелени“ оферти, за да 
се гарантира съвместимостта на 
широкомащабните инфраструктурни 
проекти с европейските 
ангажименти в областта на 
климата и да се противодейства на 
„зелените заблуди“; призовава за 
гарантиране на ефективна 
реципрочност при възлагането на 
обществени поръчки на трети 
държави, което ще укрепи 
европейската автономност и 
суверенитет;

Or. en
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Изменение 71
Андреас Шидер, Марк Анжел

Проект на становище
Параграф 7 a (нов)

Проект на становище Изменение

7а. подчертава, че социалните и 
екологичните критерии следва да се 
приравнят с икономическите 
критерии в процедурите за възлагане 
на обществени поръчки;

Or. en

Изменение 72
Брандо Бенифеи, Марк Анжел, Кристел Шалдемозе, Адриана Малдонадо Лопес, 
Андреас Шидер, Мариа Мануел Лейтан Маркеш, Силви Гийомe, Евелин Гебхарт, 
Мария Грапини

Проект на становище
Параграф 7 a (нов)

Проект на становище Изменение

7а. признава ролята, която 
публичните инвестиции могат да 
играят в подкрепа на устойчивия 
растеж, създаването на работни 
места и икономическото 
възстановяване, както показа и 
кризата с COVID-19;

Or. en

Изменение 73
Катержина Конечна

Проект на становище
Параграф 8

Проект на становище Изменение

8. счита, че правилата, които 8. счита, че правилата, които 
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уреждат конкуренцията в ЕС, следва да 
бъдат допълнително обмислени, така че 
да се вписват адекватно както в 
европейския, така и в световния 
икономически контекст; 
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;

уреждат конкуренцията в ЕС, следва да 
бъдат допълнително обмислени, така че 
да се вписват адекватно както в 
европейския, така и в световния 
икономически контекст; подчертава, че 
в правилата за държавна помощ 
следва да се предвиждат 
възможността за публична и 
демократична държавна намеса в 
икономиката, като се насърчава 
екологично и социално справедливо 
възстановяване; междувременно 
призовава Комисията да гарантира, че 
временните рамки, одобрени за 
държавна помощ, не повишават 
неравенствата в рамките на единния 
пазар в средносрочен до дългосрочен 
план и изцяло зачитат правата на 
потребителите;

Or. en

Изменение 74
Тоан Мандерс

Проект на становище
Параграф 8

Проект на становище Изменение

8. счита, че правилата, които 
уреждат конкуренцията в ЕС, следва да 
бъдат допълнително обмислени, така 
че да се вписват адекватно както в 
европейския, така и в световния 
икономически контекст; 
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;

8. счита, че правилата, които 
уреждат конкуренцията в ЕС, следва да 
бъдат модернизирани, така че да се 
вписват адекватно както в европейския 
единен пазар, така и в световния 
икономически контекст, и да се даде 
възможност за създаването на 
„европейски първенци“, които са в 
състояние да се конкурират и да 
успеят в световен мащаб, като 
подкрепят ЕС и неговите държави 
членки в поддържането на водеща 
позиция в областта на технологиите, 
придобиването на цифров и 
технологичен суверенитет и 
блокирането на враждебни 
придобивания на стратегически 



AM\1207130BG.docx 49/77 PE652.522v02-00

BG

дружества на ЕС от страна на 
държави извън ЕС или подкрепяни от 
държавите субекти;

Or. en

Изменение 75
Марк Анжел, Мариа Мануел Лейтан Маркеш, Андреас Шидер, Силви Гийом, 
Биляна  Борзан, Адриана Малдонадо Лопес, Клара Агилера , Кристел Шалдемозе

Проект на становище
Параграф 8

Проект на становище Изменение

8. счита, че правилата, които 
уреждат конкуренцията в ЕС, следва 
да бъдат допълнително обмислени, 
така че да се вписват адекватно 
както в европейския, така и в 
световния икономически контекст; 
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;

8. призовава Комисията да 
гарантира, че временните рамки, 
одобрени за държавна помощ, не 
повишават неравенствата в рамките 
на единния пазар в средносрочен до 
дългосрочен план и че защитават 
също така интересите на МСП, 
микропредприятията и 
стартиращите предприятия;

Or. en

Изменение 76
Мария Грапини, Марк Анжел, Цветелина Пенкова, Адриана Малдонадо Лопес, 
Клара Агилера

Проект на становище
Параграф 8

Проект на становище Изменение

8. счита, че правилата, които 
уреждат конкуренцията в ЕС, следва да 
бъдат допълнително обмислени, така че 
да се вписват адекватно както в 
европейския, така и в световния 
икономически контекст; 

8. счита, че правилата, които 
уреждат конкуренцията в ЕС, следва да 
бъдат допълнително обмислени, така че 
да се вписват адекватно както в 
европейския пазар, така че да се 
избегне неговата фрагментираност, 
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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;

така и в световния икономически 
контекст; 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;

Or. en

Изменение 77
Андреас Шваб

Проект на становище
Параграф 8

Проект на становище Изменение

8. счита, че правилата, които 
уреждат конкуренцията в ЕС, следва да 
бъдат допълнително обмислени, така че 
да се вписват адекватно както в 
европейския, така и в световния 
икономически контекст; 
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;

8. счита, че правилата, които 
уреждат конкуренцията в ЕС, следва да 
бъдат допълнително обмислени, така че 
да се вписват адекватно както в 
европейския, така и в световния 
икономически контекст; 
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, но че при все това 
позволяват ефективното използване 
на държавни помощи в държавите 
членки;

Or. en

Изменение 78
Джорди Каняс, Влад-Мариус Ботош

Проект на становище
Параграф 8

Проект на становище Изменение

8. счита, че правилата, които 8. счита, че правилата, които 
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уреждат конкуренцията в ЕС, следва да 
бъдат допълнително обмислени, така че 
да се вписват адекватно както в 
европейския, така и в световния 
икономически контекст; 
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;

уреждат конкуренцията в ЕС, следва да 
бъдат допълнително обмислени, така че 
да се вписват адекватно както в 
европейския, така и в световния 
икономически контекст; 
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; подчертава, че 
трябва да се предприемат мерки и по 
отношение на нарушаването на 
конкуренцията, за да се избегне 
фрагментиране в дългосрочен план и 
да се защитят ефективно 
потребителските избори и основните 
права;

Or. en

Изменение 79
Сандро Гоци, Стефани Йон-Куртен, Влад-Мариус Ботош

Проект на становище
Параграф 8

Проект на становище Изменение

8. счита, че правилата, които 
уреждат конкуренцията в ЕС, следва да 
бъдат допълнително обмислени, така че 
да се вписват адекватно както в 
европейския, така и в световния 
икономически контекст; 
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;

8. счита, че правилата, които 
уреждат конкуренцията в ЕС, следва да 
бъдат допълнително обмислени, така че 
да се вписват адекватно както в 
европейския, така и в световния 
икономически контекст; 
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; призовава 
Комисията да установи общи 
минимални стандарти, за да се 
определят изисквания за 
дружествата, получаващи финансова 
помощ, които са в съответствие с 
критериите от екологичен, социален 
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или управленски характер и 
прозрачността на данъчното 
облагане, за да се избегнат 
различните национални критерии, 
които водят до задълбочаване на 
несъответствията;

Or. en

Изменение 80
Размус Андрезен

Проект на становище
Параграф 8

Проект на становище Изменение

8. счита, че правилата, които 
уреждат конкуренцията в ЕС, следва да 
бъдат допълнително обмислени, така че 
да се вписват адекватно както в 
европейския, така и в световния 
икономически контекст; 
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;

8. счита, че правилата, които 
уреждат конкуренцията в ЕС, следва да 
бъдат допълнително обмислени, така че 
да се вписват адекватно както в 
европейския, така и в световния 
икономически контекст; 
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; подчертава, че тези 
средства трябва да бъдат насочени 
към проекти и бенефициери, които 
спазват залегналите в Договорите 
основни ценности на ЕС, Парижкото 
споразумение, целите на ЕС в 
областта на неутралността по 
отношение на климата и 
биологичното разнообразие и които 
допринасят за борбата срещу 
отклонението от данъчно облагане, 
избягването на данъци и изпирането 
на пари1a; настоятелно призовава 
Комисията да гарантира, че насоките 
за държавна помощ са съвместими с 
тези условия и да попречи на това 
асиметричният икономически 
отговор на държавите членки на 
кризата да застраши усилията на ЕС 
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за сближаване и да създаде 
несправедливи предимства в рамките 
на единния пазар;
__________________
1a Както се посочва в Резолюцията на 
Европейския парламент относно 
новата многогодишна финансова 
рамка, собствените ресурси и плана за 
възстановяване (2020/2631(RSP)) 
https://www.europarl.europa.eu/doceo/doc
ument/TA-9-2020-0124_EN.pdf 

Or. en

Изменение 81
Сандро Гоци, Стефани Йон-Куртен

Проект на становище
Параграф 8 a (нов)

Проект на становище Изменение

8а. отново заявява позицията на 
Европейския парламент относно 
реформата на системата на 
собствените ресурси на ЕС, 
включително въвеждането на нови 
ресурси, съобразени в по-голяма 
степен с основните политически 
приоритети на ЕС, като например 
Зеления пакт или справедливото 
данъчно облагане (т.е. обща 
консолидирана основа за облагане с 
корпоративен данък, данъчно облагане 
на цифровите услуги, данък върху 
финансовите сделки, приходи от 
схемата за търговия с емисии, вноска 
от пластмаса и механизъм за 
корекция на въглеродните емисии); 
подчертава, че пакетът за 
възстановяване, съчетан с 
промишлената политика, следва да 
подкрепя постигането на тази 
дългосрочна цел;

Or. en
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Изменение 82
Марк Анжел, Мариа Мануел Лейтан Маркеш, Андреас Шидер, Силви Гийом, 
Биляна  Борзан, Адриана Малдонадо Лопес, Мария Грапини, Клара Агилера , 
Кристел Шалдемозе, Брандо Бенифеи

Проект на становище
Параграф 8 a (нов)

Проект на становище Изменение

8а. припомня, че по време на 
пандемията от Covid-19 няколко 
сектора, в т.ч. хранително-вкусовият 
и фармацевтичният, както и 
техните вериги на доставки бяха 
сериозно нарушени, което принуди 
производителите и 
преработвателите да търсят нови 
доставчици и алтернативни пазари; 
подчертава, че без въвеждането на 
протекционистки мерки 
преразгледаната промишлена 
стратегия трябва да доведе до 
необходимите промени по справедлив 
и устойчив начин, за да се избегне 
бъдещо разпадане на веригите на 
доставки и производствените 
мощности поради премествания;

Or. en

Изменение 83
Джорди Каняс, Влад-Мариус Ботош

Проект на становище
Параграф 8 a (нов)

Проект на становище Изменение

8а. подчертава, че 
преразглеждането на 
индустриалната стратегия на ЕС 
трябва да насърчава създаването и 
навлизането на МСП на единния 
пазар и призовава за осигуряване на 
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стабилна, предвидима и добре 
регулирана среда, в която те да 
осъществяват стопанската си 
дейност и да запазват своите 
конкурентоспособност и пазарен дял, 
и която да благоприятства растежа, 
инвестициите и създаването на 
работни места като цяло;

Or. en

Изменение 84
Влад-Мариус Ботош, Джорди Каняс, Иварс Иябс, Сандро Гоци, Стефани Йон-
Куртен

Проект на становище
Параграф 8 a (нов)

Проект на становище Изменение

8а. 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;

Or. en

Изменение 85
Размус Андрезен

Проект на становище
Параграф 9

Проект на становище Изменение

9. подчертава, че индустриалната 
стратегия следва да подкрепя 
свободната търговия и ангажимента на 
ЕС да работи с нашите глобални 
партньори; призовава Комисията да 

9. подчертава, че стратегията за 
промишлеността следва да подкрепя 
справедливата търговия, 
стратегическата автономност и 
съдържателното връщане на 
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изясни как възнамерява да запази тези 
ангажименти, като същевременно 
насърчава появата в Европа на лидери 
от световен мащаб; призовава 
Комисията да поясни допълнително 
дали счита, че е автономията е 
необходима и съответстваща на 
икономическите интереси на ЕС;

производството, както и ангажимента 
на ЕС да работи с нашите глобални 
партньори за реформа на 
многостранната търговска система; 
призовава Комисията да изясни как 
възнамерява да запази тези 
ангажименти, като същевременно 
насърчава появата в Европа на лидери 
от световен мащаб; призовава 
Комисията да поясни допълнително 
дали счита, че автономията е 
необходима и съответстваща на 
икономическите интереси на ЕС; 
настоява, че насърчаването на 
такива световни лидери или на т.нар. 
“европейски първенци” в никакъв 
случай не трябва да бъде в ущърб на 
лоялната конкуренция в рамките на 
единния пазар, нито в ущърб на МСП 
и малките стартиращи предприятия, 
което съответно би било в ущърб и на 
европейските потребители;

Or. en

Изменение 86
Арба Кокалари

Проект на становище
Параграф 9

Проект на становище Изменение

9. подчертава, че индустриалната 
стратегия следва да подкрепя 
свободната търговия и ангажимента на 
ЕС да работи с нашите глобални 
партньори; призовава Комисията да 
изясни как възнамерява да запази тези 
ангажименти, като същевременно 
насърчава появата в Европа на лидери 
от световен мащаб; призовава 
Комисията да поясни допълнително 
дали счита, че е автономията е 
необходима и съответстваща на 
икономическите интереси на ЕС;

9. подчертава, че индустриалната 
стратегия следва да подкрепя 
свободната търговия и ангажимента на 
ЕС да работи с нашите глобални 
партньори; призовава Комисията да 
гарантира, че всяко бъдещо 
преразглеждане на правилата, 
уреждащи конкуренцията и 
държавните помощи, следва да има за 
цел насърчаването на конкуренцията 
също и в рамките на вътрешния 
пазар;
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Or. en

Изменение 87
Андреас Шидер, Марк Анжел

Проект на становище
Параграф 9

Проект на становище Изменение

9. подчертава, че индустриалната 
стратегия следва да подкрепя 
свободната търговия и ангажимента на 
ЕС да работи с нашите глобални 
партньори; призовава Комисията да 
изясни как възнамерява да запази тези 
ангажименти, като същевременно 
насърчава появата в Европа на лидери 
от световен мащаб; призовава 
Комисията да поясни допълнително 
дали счита, че е автономията е 
необходима и съответстваща на 
икономическите интереси на ЕС;

9. подчертава, че индустриалната 
стратегия следва да подкрепя 
свободната, справедлива и устойчива 
търговия и ангажимента на ЕС да 
работи с нашите глобални партньори; 
призовава Комисията да изясни как 
възнамерява да запази тези 
ангажименти, като същевременно 
насърчава появата в Европа на лидери 
от световен мащаб; призовава 
Комисията да поясни допълнително 
дали счита, че автономията е 
необходима и съответстваща на 
икономическите интереси на ЕС;

Or. en

Изменение 88
Марк Анжел, Мариа Мануел Лейтан Маркеш, Андреас Шидер, Силви Гийом, 
Биляна  Борзан, Адриана Малдонадо Лопес, Мария Грапини, Клара Агилера , 
Кристел Шалдемозе, Шандор Ронай, Брандо Бенифеи

Проект на становище
Параграф 9

Проект на становище Изменение

9. подчертава, че индустриалната 
стратегия следва да подкрепя 
свободната търговия и ангажимента на 
ЕС да работи с нашите глобални 
партньори; призовава Комисията да 
изясни как възнамерява да запази тези 
ангажименти, като същевременно 
насърчава появата в Европа на лидери 

9. подчертава, че индустриалната 
стратегия следва да подкрепя 
свободната и справедлива търговия и 
ангажимента на ЕС да работи с нашите 
глобални партньори; призовава 
Комисията да изясни как възнамерява да 
запази тези ангажименти, като 
същевременно насърчава появата в 
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от световен мащаб; призовава 
Комисията да поясни допълнително 
дали счита, че е автономията е 
необходима и съответстваща на 
икономическите интереси на ЕС;

Европа на лидери от световен мащаб; 
призовава Комисията да поясни 
допълнително дали счита, че 
автономията е необходима и 
съответстваща на икономическите 
интереси на ЕС;

Or. en

Изменение 89
Андреас Шваб

Проект на становище
Параграф 9

Проект на становище Изменение

9. подчертава, че индустриалната 
стратегия следва да подкрепя 
свободната търговия и ангажимента на 
ЕС да работи с нашите глобални 
партньори; призовава Комисията да 
изясни как възнамерява да запази тези 
ангажименти, като същевременно 
насърчава появата в Европа на лидери 
от световен мащаб; призовава 
Комисията да поясни допълнително 
дали счита, че е автономията е 
необходима и съответстваща на 
икономическите интереси на ЕС;

9. подчертава, че индустриалната 
стратегия следва да подкрепя 
свободната търговия и ангажимента на 
ЕС да работи с нашите глобални 
партньори; призовава Комисията да 
направи оценка на това кои 
промишлени сектори са от 
съществено значение за Европа и 
имат стратегическа роля, така че 
тези екосистеми и вериги за създаване 
на стойност да могат да бъдат 
укрепени, за да станат устойчиви и 
по-независими от неевропейски 
участници;

Or. en

Изменение 90
Катержина Конечна

Проект на становище
Параграф 9

Проект на становище Изменение

9. подчертава, че индустриалната 
стратегия следва да подкрепя 
свободната търговия и ангажимента на 

9. подчертава, че индустриалната 
стратегия следва да подкрепя 
свободната търговия и ангажимента на 
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ЕС да работи с нашите глобални 
партньори; призовава Комисията да 
изясни как възнамерява да запази тези 
ангажименти, като същевременно 
насърчава появата в Европа на лидери 
от световен мащаб; призовава 
Комисията да поясни допълнително 
дали счита, че е автономията е 
необходима и съответстваща на 
икономическите интереси на ЕС;

ЕС да работи с нашите глобални 
партньори; призовава Комисията да 
изясни как възнамерява да запази тези 
ангажименти, като същевременно 
насърчава появата в Европа на лидери 
от световен мащаб; призовава 
Комисията да поясни допълнително 
дали счита, че автономията е 
необходима и съответстваща на 
икономическите интереси на ЕС чрез 
пренасочване на производството и 
промишлеността;

Or. en

Изменение 91
Джорди Каняс, Влад-Мариус Ботош

Проект на становище
Параграф 9

Проект на становище Изменение

9. подчертава, че индустриалната 
стратегия следва да подкрепя 
свободната търговия и ангажимента на 
ЕС да работи с нашите глобални 
партньори; призовава Комисията да 
изясни как възнамерява да запази тези 
ангажименти, като същевременно 
насърчава появата в Европа на лидери 
от световен мащаб; призовава 
Комисията да поясни допълнително 
дали счита, че е автономията е 
необходима и съответстваща на 
икономическите интереси на ЕС;

9. подчертава, че индустриалната 
стратегия следва да подкрепя 
свободната търговия и ангажимента на 
ЕС да работи с нашите глобални 
партньори; призовава Комисията да 
изясни как възнамерява да запази тези 
ангажименти, като същевременно 
насърчава появата в Европа на лидери 
от световен мащаб; призовава 
Комисията да поясни допълнително 
дали счита, че е автономията е 
необходима и съответстваща на 
икономическите интереси на ЕС, и да 
предотврати прекомерната 
зависимост на промишлеността на 
ЕС от трети държави по отношение 
на продукти от жизнена важност;

Or. en

Изменение 92
Клара Агилера, Адриана Малдонадо Лопес, Мариа Мануел Лейтан Маркеш, 
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Брандо Бенифеи

Проект на становище
Параграф 9

Проект на становище Изменение

9. подчертава, че индустриалната 
стратегия следва да подкрепя 
свободната търговия и ангажимента на 
ЕС да работи с нашите глобални 
партньори; призовава Комисията да 
изясни как възнамерява да запази тези 
ангажименти, като същевременно 
насърчава появата в Европа на лидери 
от световен мащаб; призовава 
Комисията да поясни допълнително 
дали счита, че е автономията е 
необходима и съответстваща на 
икономическите интереси на ЕС;

9. подчертава, че индустриалната 
стратегия следва да подкрепя 
свободната търговия и ангажимента на 
ЕС да работи с нашите глобални 
партньори; призовава Комисията да 
изясни как възнамерява да запази тези 
ангажименти, като същевременно 
насърчава появата в Европа на лидери 
от световен мащаб; призовава 
Комисията да поясни допълнително 
дали счита, че е автономията е 
необходима и съответстваща на 
икономическите интереси на ЕС; 
подчертава, че за да се поддържат 
равни условия на конкуренция, 
продоволствена независимост и 
устойчиви практики, ЕС трябва да 
гарантира, че чувствителни и 
съществени сектори, като например 
селското стопанство и рибарството, 
не се използват като разменна 
монета в преговорите за бъдещи 
търговски споразумения.

Or. en

Изменение 93
Джорди Каняс, Влад-Мариус Ботош

Проект на становище
Параграф 9 a (нов)

Проект на становище Изменение

9а. подчертава, че големите 
различия в контрола на продуктите 
от трети държави и в митническите 
процедури и политиките на санкции 
на входните пунктове на ЕС в 
Митническия съюз често водят не 
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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 европейски 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;

Or. en

Изменение 94
Дан-Щефан Мотряну, Томислав Сокол, Арба Кокалари, Пабло Ариас Ечеверия, 
Мария Да Граса Карвалю

Проект на становище
Параграф 9 a (нов)

Проект на становище Изменение

9а. подчертава, че 
цифровизацията на митническия 
съюз и засилената проверка преди 
въвеждането на промишлени 
суровини на вътрешния пазар са 
необходими, за да се гарантира, че 
европейските стандарти се спазват 
по отношение на целия внос;

Or. en

Изменение 95
Дан-Щефан Мотряну, Томислав Сокол, Едина Тот, Арба Кокалари, Пабло Ариас 
Ечеверия, Мария Да Граса Карвалю

Проект на становище
Параграф 9 б (нов)
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Проект на становище Изменение

9б. подчертава необходимостта 
от укрепване на европейската 
промишленост с цел развитие на нови 
пазари за неутрална по отношение на 
климата, кръгова икономика и 
напълно функциониращ пазар за 
вторични суровини;

Or. en

Изменение 96
Дан-Щефан Мотряну, Томислав Сокол, Едина Тот, Арба Кокалари, Пабло Ариас 
Ечеверия, Марион Валсман, Мария Да Граса Карвалю

Проект на становище
Параграф 9 в (нов)

Проект на становище Изменение

9в. подчертава значението на 
засиленото сътрудничество в ЕС 
между европейските институции, 
държавите членки, ЕИБ, ключови 
индустриални и иновативни 
заинтересовани страни и МСП, както 
и на изграждането на нови 
партньорства в стратегически 
области, като например Европейския 
алианс за акумулаторните батерии, и 
насърчаването на конкурентни 
производствени вериги за създаване на 
стойност в Европа в съответствие с 
цифровите и екологичните цели на 
Зеления пакт;

Or. en

Изменение 97
Адам Белан, Беата Мазурек, Анджелика Анна Можджановска, Евжен Тошеновски

Проект на становище
Параграф 10
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Проект на становище Изменение

10. припомня, че автомобилният 
сектор е засегнат от многобройните 
промени, които се очакват в прехода 
към икономиката на бъдещето, а освен 
това е много негативно повлиян от 
пандемията от COVID-19; счита, че в 
преразгледаната стратегия в областта на 
промишлеността следва да се предвидят 
конкретни действия за този сектор, 
включително подходяща финансова 
подкрепа.

10. припомня, че автомобилният 
сектор е засегнат от многобройните 
промени, които се очакват в прехода 
към икономиката на бъдещето, а освен 
това е много негативно повлиян от 
пандемията от COVID-19; счита, че в 
преразгледаната стратегия в областта на 
промишлеността следва да се предвидят 
конкретни действия за този сектор, 
включително подходяща финансова 
подкрепа, като се стимулира 
търсенето на превозни средства като 
част от премахването на по-старите 
модели от пътищата в ЕС не само в 
някои държави членки 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 станции за 
презареждане с електричество или 
гориво.

Or. en

Изменение 98
Размус Андрезен

Проект на становище
Параграф 10

Проект на становище Изменение

10. припомня, че автомобилният 
сектор е засегнат от многобройните 
промени, които се очакват в прехода 
към икономиката на бъдещето, а освен 
това е много негативно повлиян от 
пандемията от COVID-19; счита, че в 
преразгледаната стратегия в областта на 
промишлеността следва да се предвидят 

10. припомня, че автомобилният 
сектор е засегнат от многобройните 
промени, които се очакват в прехода 
към икономиката на бъдещето, а освен 
това е много негативно повлиян от 
пандемията от COVID-19; счита, че в 
преразгледаната стратегия в областта на 
промишлеността следва да се предвидят 
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конкретни действия за този сектор, 
включително подходяща финансова 
подкрепа.

конкретни действия за този сектор, 
включително целенасочена финансова 
подкрепа за бързото и цялостно 
преминаване към производство на 
автомобили с нулеви емисии, която да 
бъде обвързана с благоприятни за 
климата реформи в производствения 
процес и проектирането на 
продуктите, и да се вземе предвид 
изкривяващия ефект, който тези 
мерки биха могли да окажат върху  
единния пазар.

Or. en

Изменение 99
Марк Анжел, Мариа Мануел Лейтан Маркеш, Андреас Шидер, Силви Гийом, 
Биляна  Борзан, Адриана Малдонадо Лопес, Клара  Агилера , Кристел Шалдемозе, 
Шандор Ронай

Проект на становище
Параграф 10

Проект на становище Изменение

10. припомня, че автомобилният 
сектор е засегнат от многобройните 
промени, които се очакват в прехода 
към икономиката на бъдещето, а освен 
това е много негативно повлиян от 
пандемията от COVID-19; счита, че в 
преразгледаната стратегия в областта на 
промишлеността следва да се предвидят 
конкретни действия за този сектор, 
включително подходяща финансова 
подкрепа.

10. припомня, че редица сектори, 
между които автомобилният сектор, 
авиацията, машиностроенето, 
логистиката, хранително-вкусовата 
промишленост, фармацевтиката и 
производството на лекарства и 
медицински изделия, са засегнати от 
многобройните промени, които се 
очакват в прехода към икономиката на 
бъдещето, а освен това са и много 
негативно повлияни от пандемията от 
COVID-19; счита, че в преразгледаната 
стратегия в областта на 
промишлеността следва да се предвидят 
конкретни действия за тези сектори, 
включително неизбежните искания за 
допълнителни екологизиране и 
устойчивост чрез подходящи 
финансови стимули.

Or. en
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Изменение 100
Мария Грапини, Цветелина Пенкова, Клара Агилера

Проект на становище
Параграф 10

Проект на становище Изменение

10. припомня, че автомобилният 
сектор е засегнат от многобройните 
промени, които се очакват в прехода 
към икономиката на бъдещето, а освен 
това е много негативно повлиян от 
пандемията от COVID-19; счита, че в 
преразгледаната стратегия в областта на 
промишлеността следва да се предвидят 
конкретни действия за този сектор, 
включително подходяща финансова 
подкрепа.

10. припомня, че автомобилният 
сектор е засегнат от многобройните 
промени, които се очакват в прехода 
към икономиката на бъдещето, а освен 
това е много негативно повлиян от 
пандемията от COVID-19; счита, че в 
преразгледаната стратегия в областта на 
промишлеността следва да се предвидят 
конкретни действия за този сектор, 
включително подходяща финансова 
подкрепа, и призовава Комисията да 
разгледа възможността за отлагане 
на изпълнението на регламентите, 
чиито краен срок е 1 януари 2021 г.

Or. en

Изменение 101
Маркус Бухайт, Том Вандендрисе, Виржини Жорон, Алесандра Басо, Жан-Лен 
Лакапел, Изабела Товалиери

Проект на становище
Параграф 10

Проект на становище Изменение

10. припомня, че автомобилният 
сектор е засегнат от многобройните 
промени, които се очакват в прехода 
към икономиката на бъдещето, а освен 
това е много негативно повлиян от 
пандемията от COVID-19; счита, че в 
преразгледаната стратегия в областта на 
промишлеността следва да се предвидят 
конкретни действия за този сектор, 
включително подходяща финансова 
подкрепа.

10. припомня, че автомобилният 
сектор е засегнат от многобройните 
промени, които се очакват в прехода 
към икономиката на бъдещето, а освен 
това е много негативно повлиян от 
пандемията от COVID-19; счита, че в 
преразгледаната стратегия в областта на 
промишлеността следва да се предвидят 
конкретни действия за този ключов 
икономическисектор, включително 
подходяща финансова подкрепа, 
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независимо от ориентацията на 
производството към електрически 
двигатели или двигатели с вътрешно 
горене;

Or. en

Изменение 102
Томислав Сокол, Пабло Ариас Ечеверия

Проект на становище
Параграф 10

Проект на становище Изменение

10. припомня, че автомобилният 
сектор е засегнат от многобройните 
промени, които се очакват в прехода 
към икономиката на бъдещето, а 
освен това е много негативно повлиян 
от пандемията от COVID-19; счита, че 
в преразгледаната стратегия в областта 
на промишлеността следва да се 
предвидят конкретни действия за този 
сектор, включително подходяща 
финансова подкрепа.

10. припомня, че много сектори, 
които са изключително важни за 
европейската икономика, като 
например автомобилния сектор, бяха 
силно засегнати от въздействието на 
пандемията на COVID-19; счита, че в 
преразгледаната стратегия в областта на 
промишлеността следва да се предвидят 
конкретни действия за тези сектори, 
включително подходяща финансова 
подкрепа, която да няма отрицателно 
въздействие върху конкуренцията на 
европейската промишленост.

Or. en

Изменение 103
Арба Кокалари

Проект на становище
Параграф 10

Проект на становище Изменение

10. припомня, че автомобилният 
сектор е засегнат от многобройните 
промени, които се очакват в прехода 
към икономиката на бъдещето, а освен 
това е много негативно повлиян от 
пандемията от COVID-19; счита, че в 

10. припомня, че автомобилният 
сектор е засегнат от многобройните 
промени, които се очакват в прехода 
към икономиката на бъдещето, а освен 
това е много негативно повлиян от 
пандемията от COVID-19; счита, че в 
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преразгледаната стратегия в областта на 
промишлеността следва да се предвидят 
конкретни действия за този сектор, 
включително подходяща финансова 
подкрепа.

преразгледаната стратегия в областта на 
промишлеността следва да се предвидят 
конкретни действия за този сектор, 
включително подходяща финансова 
подкрепа и инвестиции в 
електрификация и устойчиви 
технологии.

Or. en

Изменение 104
Адам Белан, Беата Мазурек, Анджелика Анна Можджановска, Евжен Тошеновски

Проект на становище
Параграф 10 a (нов)

Проект на становище Изменение

10а. подчертава значението на 
мерките и на информационните 
канали, които помагат на МСП 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 с цел 
разработването, разпространението 
и защитата на техните продукти, 
като по този начин им се даде 
възможност да развият своя пълен 
потенциал за растеж и създаване на 
работни места в Европа; 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;
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Or. en

Изменение 105
Клара Агилера, Адриана Малдонадо Лопес, Мария Грапини, Брандо Бенифеи, 
Мариа Мануел Лейтан Маркеш, Марк Анжел

Проект на становище
Параграф 10 a (нов)

Проект на становище Изменение

10а. припомня, че хранително-
вкусовият сектор бе силно засегнат 
от кризата с COVID-19, която 
принуди различни промишлени 
отрасли и техните работници да се 
адаптират бързо към намаляването 
на веригите на доставки и новите 
здравни изисквания, като 
същевременно запазят дейността си 
и предоставят основни стоки на 
европейското население; призовава 
Комисията да проучи възможните 
механизми в преработената 
промишлена стратегия за укрепване 
на европейската хранителна 
промишленост като основа за 
гарантиране на продоволствена 
независимост на ЕС, за запазване на 
непрекъснато производство и 
безпрепятствен транспорт в 
рамките на единния пазар и за 
гарантиране на стабилността и 
глобалната конкурентоспособност на 
сектора.

Or. en

Изменение 106
Влад-Мариус Ботош, Джорди Каняс, Иварс Иябс, Сандро Гоци, Стефани Йон-
Куртен, Свеня Хан

Проект на становище
Параграф 10 a (нов)
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Проект на становище Изменение

10а. подчертава, че новата 
стратегия за промишлеността 
следва да подкрепя иновациите в 
автомобилния сектор и в сектора на 
машиностроенето, което ще им 
помогне да постигнат целите си по 
отношение на емисиите чрез по-
чисти горива и електрически превозни 
средства, оборудване за по-дълъг 
жизнен цикъл и по-ниски въглеродни 
отпечатъци; счита, че подобни 
действия могат да повишат 
доверието на потребителите в 
качеството на продуктите, закупени 
и произведени на вътрешния пазар, и 
да укрепят икономиката ни за в 
бъдеще;

Or. en

Изменение 107
Андреас Шидер, Марк Анжел

Проект на становище
Параграф 10 a (нов)

Проект на становище Изменение

10а. подчертава, че кризата с Covid-
19 показа зависимостта на 
Европейския съюз и неговите държави 
членки от държави извън Европа по 
отношение на фармацевтичното 
производство и производството на 
лекарства и медицинско оборудване; 
подчертава, че е от първостепенно 
значение да се окаже подкрепа на 
производителите от ЕС в областта 
на лекарствените продукти, за да се 
насърчи икономическата 
независимост от трети държави, 
като например Китай, и да се 
гарантира европейската 
самодостатъчност в тази 
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изключително важна област.

Or. en

Изменение 108
Томислав Сокол, Пабло Ариас Ечеверия

Проект на становище
Параграф 10 a (нов)

Проект на становище Изменение

10а. счита, че преразгледаната 
стратегия за промишлеността 
следва да цели постигането на 
самодостатъчност на ЕС в 
производството на защитно 
медицинско оборудване и активни 
съставки за производството на 
лекарствени продукти, за да се 
гарантира наличието на тези 
продукти и да се избегне 
отслабването и фрагментирането на 
единния пазар чрез налагане на 
ограничения върху износа между 
държавите членки.

Or. en

Изменение 109
Размус Андрезен

Проект на становище
Параграф 10 a (нов)

Проект на становище Изменение

10а. счита, че промишлената 
стратегия на ЕС трябва да се 
основава на подход, съсредоточен 
върху енергетиката, ефективното 
използване на ресурсите и кръговата 
икономика, за да се позволи преход 
към екологосъобразни, гъвкави и 
устойчиви вериги за създаване на 
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стойност; освен това подчертава, че 
следва да се насърчават иновациите в 
сектори и технологии от ключово 
значение за екологичния и устойчивия 
преход чрез подходящи инвестиции в 
научни изследвания и развойна 
дейност.

Or. en

Изменение 110
Тоан Мандерс

Проект на становище
Параграф 10 a (нов)

Проект на становище Изменение

10а. подчертава значението, което 
има ученето през целия живот за 
служителите, дружествата, 
правителствата и институциите на 
ЕС, за да могат да отговарят по най-
добрия начин на днешните 
предизвикателства с помощта на 
актуални знания и умения.

Or. en

Изменение 111
Дан-Щефан Мотряну, Томислав Сокол, Едина Тот, Арба Кокалари, Пабло Ариас 
Ечеверия, Мария Да Граса Карвалю

Проект на становище
Параграф 10 a (нов)

Проект на становище Изменение

10а. подчертава необходимостта 
от разработване на интелигентни 
политики в областта на 
интелектуалната собственост с цел 
поддържане и укрепване на 
промишления суверенитет и 
конкурентоспособността на Европа и 
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насърчаване на условия на 
равнопоставеност в световен мащаб, 
като същевременно се подобри 
борбата с кражбата на 
интелектуална собственост.

Or. en

Изменение 112
Кристел Шалдемозе

Проект на становище
Параграф 10 a (нов)

Проект на становище Изменение

10а. призовава Комисията да 
насърчава сектора на науките за 
живота, който гарантира европейски 
новаторски капацитет за 
поддържане и развитие на 
производството на основни лекарства 
и медицинско оборудване.

Or. en

Изменение 113
Дан-Щефан Мотряну, Томислав Сокол, Едина Тот, Арба Кокалари, Пабло Ариас 
Ечеверия, Марион Валсман, Мария Да Граса Карвалю

Проект на становище
Параграф 10 б (нов)

Проект на становище Изменение

10б. подчертава, че новите 
технологии, като например 
изкуственият интелект (ИИ), 
интернет на нещата и роботиката, 
играят ключова 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 
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предприятията чрез оптимизиране 
на резултатите; подчертава, 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 
отчита технологичното развитие, да 
гарантира високо равнище на защита 
на потребителите и да създава 
доверие в новите технологии и правна 
сигурност за предприятията;

Or. en

Изменение 114
Клара Агилера, Адриана Малдонадо Лопес, Мария Грапини, Брандо Бенифеи, 
Мариа Мануел Лейтан Маркеш

Проект на становище
Параграф 10 б (нов)

Проект на становище Изменение

10б. подчертава значението на 
програма за устойчив растеж, която 
да е водеща в областта на науката и 
иновациите и да насърчава 
икономическото отваряне и 
благоприятстващите иновациите 
пазари; подчертава, че тя следва да се 
основава на цялостен подход, за 
който е необходимо амбициозно 
съчетание от политики с по-високи 
равнища на инвестиции, включително 
преки чуждестранни инвестиции, в 
научните изследвания и иновациите и 
в обновяването на европейската 
промишленост както в нови 
обещаващи сектори, така и в 
утвърдени сектори като 
европейската политика в областта 
на рибарството и селското 
стопанство.

Or. en
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Изменение 115
Размус Андрезен

Проект на становище
Параграф 10 б (нов)

Проект на становище Изменение

10б. приветства новия план за 
действие относно суровините от 
изключителна важност, насочен към 
укрепване по устойчив начин на 
ключовите пазари за електрическата 
мобилност, акумулаторните 
батерии, възобновяемите енергийни 
източници, фармацевтиката, 
космическата промишленост, 
отбраната и цифровите приложения 
и подкрепен от изпълнението на 
плана за действие за кръговата 
икономика, което показва наличието 
на правилната връзка между 
ресурсите и устойчивостта.

Or. en

Изменение 116
Адам Белан, Беата Мазурек, Анджелика Анна Можджановска, Евжен Тошеновски

Проект на становище
Параграф 10 б (нов)

Проект на становище Изменение

10б. счита, че важните проекти от 
общоевропейски интерес имат 
ключова роля за укрепване на 
различните измерения на вътрешния 
пазар с оглед на техния значителен 
мащаб и използване на 
финансирането; подкрепя 
използването на средства по линия на 
политиката на сближаване, за да се 
подобри изпълнението на текущи и 
бъдещи проекти, като се отчитат 



AM\1207130BG.docx 75/77 PE652.522v02-00

BG

възможностите, които те предлагат 
за подкрепа на напредъка на 
европейските МСП.

Or. en

Изменение 117
Размус Андрезен

Проект на становище
Параграф 10 в (нов)

Проект на становище Изменение

10в. насърчава появата и растежа 
на малки и стартиращи предприятия 
в областта на цифровизацията и 
технологиите, като по този начин се 
стимулират иновациите в Европа 
чрез инициативи и програми за 
финансиране, съобразени с техните 
потребности и възможности, и 
същевременно се предотвратяват 
пречките пред тяхното развитие чрез 
повече усилия за справяне със 
съществуващото почти пълно 
монополизиране на пазара, 
включително чрез цифров данък и 
прилагане на антитръстовите 
правила.

Or. en

Изменение 118
Клара Агилера, Адриана Малдонадо Лопес, Мария Грапини, Брандо Бенифеи, 
Мариа Мануел Лейтан Маркеш, Марк Анжел

Проект на становище
Параграф 10 в (нов)

Проект на становище Изменение

10в. призовава Комисията да 
продължи подобряването на мерките 
за предотвратяване на дисбалансите 
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в европейската верига за доставки на 
храни, където някои от връзките са 
изложени на риск поради нелоялни 
търговски практики.

Or. en

Изменение 119
Клара Агилера, Адриана Малдонадо Лопес, Мария Грапини, Брандо Бенифеи, 
Мариа Мануел Лейтан Маркеш, Марк Анжел

Проект на становище
Параграф 10 г (нов)

Проект на становище Изменение

10г. подчертава значението на 
разработването на промишлена 
политика, насочена към 
демографските предизвикателства, 
съществуващи в много региони на ЕС, 
чрез насърчаване на промишлени 
сектори, които стимулират 
местната регионална заетост и 
привличат ново поколение 
работници.

Or. en

Изменение 120
Размус Андрезен

Проект на становище
Параграф 10 г (нов)

Проект на становище Изменение

10г. приветства Закона за 
цифровите услуги, но подчертава, че 
той предлага сигурност само за 
потребителите онлайн; призовава за 
ясни правила за борба със 
злоупотребите и защита на 
потребителите във всички области 
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на взаимодействие.

Or. en

Изменение 121
Размус Андрезен

Проект на становище
Параграф 10 д (нов)

Проект на становище Изменение

10г. призовава за обвързаност с ясни 
екологични условия в прехода в 
областта на цифровите технологии, 
особено предвид конкретните ресурси 
и съответстващото им енергийно 
потребление.

Or. en


