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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

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

1. 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;

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;

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;

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;

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;

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;

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

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;

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;

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.


