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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно дългосрочна стратегия за промишленото бъдеще на Европа
(2020/2076(INI))

Европейският парламент,

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

– като взе предвид членове 14, 27 и 30 от Хартата на основните права на 
Европейския съюз,

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

– като взе предвид своята резолюция от 15 май 2020 г. относно новата 
многогодишна финансова рамка, собствените ресурси и плана за възстановяване 
(2020/2631(RSP))1,

– като взе предвид европейските икономически прогнози на Комисията за пролетта 
на 2020 г.,

– като взе предвид заключенията от 23 април 2020 г. на председателя на 
Европейския съвет след видеоконференцията с членовете на Европейския съвет,

– като взе предвид своята резолюция от 17 април 2020 г. относно координирани 
действия на ЕС за борба с пандемията от COVID-19 и последиците от нея 
(2020/2616(RSP))2,

– като взе предвид съвместното съобщение на Комисията и на върховния 
представител от 8 април 2020 г. относно глобалния отговор на ЕС на пандемията 
от COVID-19 (JOIN (2020) 0011),

– като взе предвид заключенията от 17 март 2020 г. на председателя на Европейския 
съвет след видеоконференцията с членовете на Европейския съвет по въпросите 
на пандемията от COVID-19,

– като взе предвид съобщението на Комисията от 13 март 2020 г., озаглавено 
„Съгласувана икономическа реакция на епидемията от коронавирус (COVID-19)“ 
(COM(2020)0112),

– като взе предвид съобщението на Комисията от 10 март 2020 г., озаглавено „Нова 

1 Приети текстове, P9_TA(2020)0124.
2 Приети текстове, P9_TA(2020)0054.
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промишлена стратегия за Европа“ (COM(2020)0102),

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

– като взе предвид предложението на Комисията от 4 март 2020 г. за регламент за 
установяване на рамката за постигане на неутралност по отношение на климата и 
за изменение на Регламент (ЕС) 2018/1999 (Европейски законодателен акт за 
климата) (COM(2020)0080),

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

– като взе предвид работната програма на Комисията за 2020 г., озаглавена „Съюз с 
по-големи амбиции“ (COM(2020)0037),

– като взе предвид своята резолюция от 15 януари 2020 г. относно Европейския 
зелен пакт (2019/2956(RSP))3,

– като взе предвид съобщението на Комисията от 14 януари 2020 г. относно Плана 
за инвестиции за устойчива Европа (COM(2020)0021),

– като взе предвид своята резолюция от 18 декември 2019 г. относно справедливото 
данъчно облагане в дигитализираната и глобализирана икономика: BEPS 2.0 
(2019/2901(RSP))4,

– като взе предвид заключенията на Европейския съвет от 12 декември 2019 г. 
(EUCO 29/19),

– като взе предвид съобщението на Комисията от 11 декември 2019 г. относно 
Европейския зелен пакт (COM(2019)0640),

– като взе предвид заключенията на Европейския съвет от 20 юни 2019 г., 
озаглавени „Нова европейска програма за ЕС за периода 2019—2024 г.“ 
(EUCO 9/19),

– като взе предвид заключенията относно „Бъдеща стратегия за промишлената 
политика на ЕС“, приети от Съвета на неговото 3655-о заседание, проведено на 
29 ноември 2018 г. (14832/18),

– като взе предвид съобщението на Комисията от 13 септември 2017 г., озаглавено 
„Инвестиране в интелигентна, иновационна и устойчива промишленост — 
обновена стратегия на ЕС за индустриалната политика“ (COM(2017)0479),

– като взе предвид своята резолюция от 5 юли 2017 г. относно разработването на 
амбициозна промишлена стратегия на ЕС като стратегически приоритет за 

3 Приети текстове, P9_TA(2020)0005.
4 Приети текстове, P9_TA(2019)0102.
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растеж, заетост и иновации в Европа (2017/2732(RSP))5,

– като взе предвид своята резолюция от 1 юни 2017 г. относно цифровизацията на 
европейската промишленост (2016/2271(INI))6,

– като взе предвид въпроса с искане за устен отговор до Комисията относно 
изграждането на амбициозна европейска промишлена стратегия като 
стратегически приоритет за растеж, заетост и иновации в Европа (O-000047/2017),

– като взе предвид своята резолюция от 19 януари 2016 г., озаглавена „Към Акт за 
цифровия единен пазар“ (2015/2147(INI))7;

– като взе предвид съобщението на Комисията от 19 април 2016 г., озаглавено 
„Цифровизиране на европейската промишленост — Оползотворяване в пълна 
степен на предимствата на цифровия единен пазар“ (COM(2016)0180),

– като взе предвид Парижкото споразумение, ратифицирано от Европейския 
парламент на 4 октомври 2016 г.,

– като взе предвид своята резолюция от 5 октомври 2016 г. относно необходимостта 
от европейска политика на реиндустриализация в контекста на неотдавнашните 
случаи с Caterpillar и Alstom (2016/2891(RSP))8,

– като взе предвид заключенията на Европейския съвет от 15 декември 2016 г. и 23 
юни 2017 г.,

– като взе предвид заключенията на Съвета относно програмата за 
конкурентоспособност на промишлеността, относно цифровото преобразуване на 
европейската промишленост и относно пакета за технологиите за цифровия 
единен пазар и модернизирането на обществените услуги,

– като взе предвид съобщението на Комисията от 14 октомври 2015 г., озаглавено 
„Търговията – за всички. Към една по-отговорна търговска и инвестиционна 
политика“ (COM(2015)0497),

– като взе предвид своята резолюция от 15 януари 2014 г. относно повторна 
индустриализация на Европа за насърчаване на конкурентоспособността и 
устойчивостта (2013/2006(INI)9,

– като взе предвид съобщението на Комисията от 22 януари 2014 г., озаглавено „За 
възраждане на европейската промишленост“ (COM(2014)0014),

– като взе предвид член 54 от своя правилник,

– като взе предвид становищата на комисията по международна търговия, 

5 ОВ C 334, 19.9.2018 г., стр. 124.
6 ОВ C 307, 30.8.2018 г., стр. 163.
7 ОВ C 11, 12.1.2018 г., стр. 55.
8 ОВ C 215, 19.6.2018 г., стр. 21.
9 ОВ C 482, 23.12.2016 г., стр. 89.
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комисията по заетост и социални въпроси, комисията по околна среда, 
обществено здраве и безопасност на храните, комисията по вътрешния пазар и 
защита на потребителите,  комисията по регионално развитие, комисията по 
култура и образование, както и на комисията по правни въпроси,

– като взе предвид доклада на комисията по промишленост, изследвания и 
енергетика (A9-0000/2020),

A. като има предвид, че Съюзът се нуждае от нова промишлена стратегия, която 
прави промишлеността  по-конкурентоспособна в световен мащаб, устойчива и 
устойчива от гледна точка на околната среда; като има предвид, че тази стратегия 
следва да обхваща прехода на европейската промишленост към цифровизация и 
неутралност по отношение на климата, като се дава приоритет на принципите 
„енергийната ефективност на първо място“, на енергоспестяването и на 
технологиите за енергия от възобновяеми източници;

Б. като има предвид, че промишлената стратегия на Съюза следва да гарантира 
правилното функциониране на единния пазар, да създава еднакви условия на 
конкуренция в ЕС и извън него и да осигурява по-лесен достъп до финансиране, 
суровини и пазари, в допълнение към гарантирането на подходящи равнища на 
инвестиции, научни изследвания и иновации, образование и умения за 
повишаване на конкурентоспособността и устойчивостта;

В. като има предвид, че пандемията от COVID-19 и последиците от нея доведоха до 
безпрецедентен икономически спад в Европа; като има предвид, че в този 
контекст всяка ориентирана към бъдещето промишлена стратегия следва да 
започне с решаването на въпроса за промишленото възстановяване;

Г. като има предвид, че новите дългове, направени с цел оцеляване въпреки 
икономическия спад, вероятно ще доведат дружествата до по-уязвима финансова 
структура, което ще доведе до слаб растеж в дългосрочен план;

1. счита, 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 управлява тези преходи, да 
насърчава трансформирането и да гарантира стратегическата автономност на 
Съюза;

2. осъзнава, че пазарната динамика сама по себе си не запълва празнините, 
създадени по време на процеса на преобразуване, без наличието на подходящо 
управление на преходите и на силни промишлени политики; освен това осъзнава, 
че въпреки че пазарите, конкуренцията и иновациите настояват за бърза 
трансформация, всъщност обществото и околната среда понасят въздействието на 
тези трансформации; счита, че само по себе си не е достатъчно да се балансира 
броят на загубените работни места в традиционните сектори с нови работни места 
в сектора на цифровите технологии и околната среда, тъй като тези нови работни 
места не се създават нито в едни и същи региони, нито се поемат от същите 
работници; ето защо призовава Комисията да гарантира, че тези преходи са 
справедливи в общ план и от социална гледна точка, както и че всяко действие, 
насочено към ускоряване на процеса на трансформация (цифрова среда, околна 
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среда и др.), се придружава от съответна инициатива за повишаване на 
квалификацията и преквалификация на работниците, с цел управление на 
въздействието на този ускорен процес както върху регионите, така и върху 
хората;

3. в настоящия контекст счита, че Съюзът се нуждае от нова, съобразена с 
конкретните потребности промишлена стратегия, която се съсредоточава върху 
два отделни етапа; първият етап е насочен към възстановяването, а вторият към 
реконструкцията и трансформацията; поради това призовава Комисията да 
адаптира стратегията, публикувана през март 2020 г., към настоящото положение 
и да разглежда и двата етапа, като същевременно запазва като приоритет целите в 
областта на цифровите технологии и околната среда;

Етап 1 – Възстановяване

4. приветства временната рамка за държавната помощ като начин за бързо 
прехвърляне на ликвидни средства там, където това е спешно необходимо; 
въпреки това призовава Комисията да гарантира, че помощта, предоставяна на 
етапа на извънредната ситуация, не води до постоянни нарушения на единния 
пазар;

5. счита, че икономическите схеми, въведени от отделните държави членки, за да се 
помогне на МСП и на дружествата да се справят с краткосрочната криза с 
наличността на парични средства, са полезни, но ще повишат равнището на дълга 
на тези предприятия; във връзка с това призовава Комисията да улеснява 
възстановяването чрез фискални схеми, които благоприятстват собствения 
капитал, а не задлъжняването, и които благоприятстват отпускането на 
безвъзмездни средства, а не осигуряването на заеми и/или гаранции;

6. призовава Комисията да включи в плана за възстановяване стратегия за 
пренасочване на промишлени отрасли в Европа и за преместване на 
промишленото производство в стратегическите сектори; освен това призовава 
Комисията да приеме по-силна позиция по отношение на нелоялната конкуренция 
в световен мащаб и хищническите придобивания от страна на държавни 
предприятия и държавни инвестиционни фондове; счита, че в този контекст 
Съюзът следва да прилага временна схема за инструменти за търговска защита;

7. подчертава, че по време на тази критична фаза Съюзът следва да защитава своя 
пазар в стратегическите сектори и да блокира поглъщанията и ПЧИ, които биха 
могли да увеличат допълнително зависимостта на Съюза от чуждестранни сили;

8. счита, че планът за икономическо възстановяване следва да спомага за 
създаването на нови амбициозни и новаторски европейски промишлени проекти, 
които вървят ръка за ръка с текущото преразглеждане на насоките за „важни 
проекти от общоевропейски интерес“ (ВПОИ), за да се насърчава появата на 
европейски лидери в стратегически промишлени сектори, които могат да се 
конкурират в световен мащаб;

9. Счита, че фондът за възстановяване (наричан по-долу „Фондът“) е стълбът на 
първия етап: промишленото възстановяване на ЕС от COVID-19; призовава 
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Комисията да гарантира бързото изпълнение на фонда, както и че Фондът:

a. разполага с достатъчен финансов капацитет, за да компенсира вредите, 
причинени от кризата с COVID-19 на европейската промишленост;

б. ще се управляват пряко, когато е възможно, от Комисията чрез европейски 
програми, за да се избягва по-нататъшно нарушаване на единния пазар;

в. разпределя финансовата помощ между различните промишлени сектори в 
зависимост от претърпените вреди, предизвикателствата и размера на 
националната финансова подкрепа, която вече е получена чрез 
националните схеми за помощ;

г. подкрепя националните фискални схеми, които стимулират инвестициите в 
собствен капитал от частния сектор и дават възможност на дружествата да 
преобразуват част от заемите, отпуснати от Фонда, в собствен капитал;

д. отдава предпочитание на предприятия и МСП, които съсредоточават своите 
бизнес планове върху цифровата и екологичната трансформация;

е. засилва програмата на ЕИБ за гаранциите като допълнение към 
националните програми, за да се засили въздействието и постепенно да се 
заменят националните схеми;

10. подчертава необходимостта от подкрепа за устойчиво и справедливо 
възстановяване отвъд кризата, свързана с COVID-19, за да се засили растежът в 
ЕС чрез увеличаване на инвестициите в цифровия и „зеления“ преход; изисква от 
Комисията да оказва подкрепа за амбициозен фонд за възстановяване, който е в 
рамките на по-силна МФР и е интегриран в решението относно собствените 
ресурси, както и да се стреми към координация на фискалната политика с цел 
укрепване на европейската фискална рамка; счита, че след пика на пандемията 
Фондът следва да се превърне в постоянен фонд за възстановяване с цел 
насърчаване на прехода към цифрови и екологични промишлени преходи;

11. призовава Комисията да извърши подробна оценка на въздействието на 
потенциалните разходи и тежести за европейските дружества и МСП, преди да 
представи нови предложения за законодателство или за приемане на нови мерки; 
призовава Комисията да предлага съизмерима подкрепа на засегнатите сектори в 
случаите, когато не може да бъде избегнато отрицателно въздействие;

Втори етап — Възстановяване и преобразуване (Реконструкция и трансформация)

12. счита, че след приключването на извънредната фаза Съюзът следва да се заеме на 
втория етап от своята промишлена стратегия с: гарантиране на 
конкурентоспособността, устойчивостта на промишлените отрасли на Съюза в 
дългосрочен план;

13. подчертава потенциала на кръговата икономика за модернизиране на икономиката 
на Съюза, намаляване на потреблението на енергия и ресурси и преобразуване на 
цели промишлени сектори и на техните вериги за създаване на стойност;
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14. счита, че на вътрешните и световните пазари съществува значителен потенциал за 
технологии с ниски емисии и устойчиви продукти, процеси и услуги по цялата 
верига за създаване на стойност от суровините до енергоемките промишлени 
отрасли, производството и сектора на промишлените услуги; освен това счита, че 
европейският законодателен акт за климата е първа стъпка към включване на 
целите в областта на климата в законодателството на Съюза; счита, че е 
необходима и по-цялостна и систематична целева рамка, за да се гарантира 
съгласуваност на политиките във всички политики на Съюза, както и еднороден 
подход на управление във всички области на политиката, като по този начин се 
проправя пътят към ясна и стабилна стратегия за европейските промишлени 
сектори;

15. поддържа становището, че една истински ефективна европейска промишлена 
политика се нуждае от табло с цели в областта на климата като пътна карта за 
формиране на промишлеността на бъдещето; счита, че всички сектори следва да 
допринасят за постигането на целите на Съюза в областта на климата и във връзка 
с това подчертава значението на природния газ като средство за енергиен преход 
и на водорода като потенциална революционна технология; призовава също така 
да се обръща по-голямо внимание на мрежовата сигурност и на енергийните 
доставки; призовава Съвета да увеличи разходите от бюджета на ЕС за борба с 
изменението на климата; призовава Комисията да гарантира, че отраслите с 
високи въглеродни емисии не се ползват от субсидии от ЕС, както и да гарантира 
по-ефикасно използване на ЕИБ като „Климатична банка“ на Съюза, да увеличава 
устойчивото финансиране за публичния и частния сектор и да подпомага 
дружествата в процеса на декарбонизация, както и да използва механизма за 
корекция на въглеродните емисии на границите като начин за защита на 
производителите и работните места в ЕС от нелоялна международна 
конкуренция;

16. подчертава необходимостта от справедлив преход и счита, че един добре 
проектиран Механизъм за справедлив преход, включително Фонд за справедлив 
преход, ще бъде важен икономически инструмент за улесняване на прехода и за 
постигане на амбициозните цели в областта на климата, като същевременно се 
предприемат мерки във връзка с въздействието в социалната сфера; подчертава, 
че стабилното финансиране на този инструмент, включително допълнителните 
бюджетни средства, ще бъде ключов елемент за успешното прилагане на 
Европейския зелен пакт;

17. призовава Комисията да адаптира своята промишлена стратегия към 
увеличаването и пускането на пазара на революционни технологии в Съюза чрез 
предоставяне на рисково финансиране за технологии на ранен етап и чрез 
разработване на вериги за създаване на стойност на ранен етап в подкрепа на 
появяващи се за първи път и с търговски мащаб неутрални по отношение на 
климата технологии и продукти;

18. счита, че е наложително да бъдат цифровизирани промишлените отрасли на 
Съюза, включително традиционните сектори; призовава Комисията да инвестира, 
наред с другото, в икономиката, основана на данни, в изкуствения интелект, 
интелигентното производство, мобилността и устойчивите и сигурни мрежи с 
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много висока скорост; във връзка с това приканва Комисията да направи оценка 
на ефективността на съфинансираните национални схеми за данъчен кредит, 
които биха могли да допълват или да заменят традиционните схеми за отпускане 
„при поискване“ на безвъзмездна помощ/подкрепа, основана на тръжни 
процедури, особено за МСП; подчертава значението на Европейския фонд за 
регионално развитие (ЕФРР) и на Кохезионния фонд за подпомагане на 
създаването на работни места, конкурентоспособността на предприятията, 
икономическия растеж и устойчивото развитие;

19. призовава Комисията да въведе единен цифров европейски пазар и пазар за данни, 
да насърчава обмена на данни между дружествата и между публичните 
институции, да разработва и обработва данни на територията на ЕС, по-специално 
данни от публични органи, за да се изгради по-добра цифрова система за данъчно 
облагане, в която печалбите да се облагат там, където дружествата имат 
значително взаимодействие с потребителите, както и да продължава да разработва 
европейски стандарти за киберсигурност, по-специално за критичната 
инфраструктура;

20. счита, че трансформацията на промишлеността изисква интегрирането на нови 
знания и иновации в съществуващите пазари и тяхното използване при 
създаването на нови пазари; във връзка с това изразява съжаление, че Съюзът 
инвестира по-малко в научноизследователска и развойна дейност като процент от 
БВП, отколкото неговите световни конкуренти, и че той страда от сериозна липса 
на новаторски капацитет в малките и средните предприятия поради недостиг на 
необходимия рисков капитал; призовава Комисията да увеличи бюджета за 
програмите, които са в основата на преобразуването на промишлеността на 
Съюза, включително „Хоризонт Европа“, и да насърчава полезните 
взаимодействия между регионалните, националните, европейските и частните 
финансови източници, като се възползва от полезните взаимодействия между 
всички програми на Съюза;

21. счита, че екосистемите ще бъдат ключови компоненти на следващата 
индустриална революция, като предоставят достъпна и чиста енергия, 
преобразуващи методи за производство и за предоставяне на услуги; счита освен 
това, че подпомагането на сътрудничеството между промишлеността, 
академичните среди, МСП, стартиращите предприятия, профсъюзите, 
гражданското общество, организациите на крайните потребители и всички други 
заинтересовани страни ще бъде от ключово значение за преодоляване на 
неефективността на пазара и за подкрепа на усилията за прекосяване на „долината 
на смъртта“, включително в области, които все още не са обхванати от 
промишлени интереси;

22. счита, че обществените поръчки са основен двигател на трансформацията на 
промишлеността; призовава Комисията да проучи как да използва пълноценно 
ефекта на лоста (ливъриджа) на публичните разходи и инвестиции с цел 
постигане на целите на политиката, включително като бъдат направени 
задължителни екологичните и социалните критерии при възлагането на 
обществени поръчки; призовава също така Комисията да настоява за по-
амбициозен международен инструмент в областта на обществените поръчки, 
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който да предвижда реципрочност и взаимни стандарти;

23. призовава Комисията да приеме силна система на ключовия показател за 
ефективност (KPI), за да се прави предварителен анализ на въздействието на 
регулаторната дейност и инструментите на Съюза и за да бъдат наблюдавани 
напредъкът и резултатите;

24. в контекста на променената из основи международна икономическа обстановка 
призовава Комисията да преразгледа своите антитръстови правила и да 
продължава да гарантира, че осигуряването на прилагането на правото на ЕС в 
областта на конкуренцията е ефективно за запазване на конкурентоспособността 
на Съюза в световен мащаб, като се търси баланс между подкрепата за така 
наречените „европейски шампиони“ и защитата на веригата на доставки от 
нелоялна конкуренция, така че да се компенсира липсата на равнопоставени 
условия на конкуренция в световен мащаб, като се имат предвид по-високите 
нива на концентрация, маржове и неравенство, видими в икономиката;

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

Контекст

Настоящият доклад относно промишлената политика на ЕС се появява в момент, който 
е от изключително значение за икономическите дейности в целия свят. Икономическите 
последици от коронавируса са оказали симетричен шок върху търсенето и предлагането, 
за който не съществуват прецеденти от Втората световна война насам. Финансовото 
състояние на европейските дружества се е влошило драстично, което поставя под въпрос 
тяхната способност да инвестират.

Всъщност докато Съюзът се готвеше да ускори два епохални прехода, а именно 
цифровия и екологичния преход, които изискват огромни частни и публични 
инвестиции, бяхме разтърсени от първата пандемия на съвременната епоха. Ето защо в 
доклада се предлагат два ясно разграничени етапа на промишлената политика: първият 
се отнася до възстановяването на производствената система, а вторият засяга 
реконструкцията и трансформацията на тази система. Идентифицирането на 
съществуващите производствени екосистеми от страна на Комисията следва да бъде 
основната насока за всяка инициатива в областта на промишлената политика, която дава 
възможност за подбор на намесите, приоритетите и координирането на 
научноизследователски, образователни и инвестиционни инициативи.

Промишлената политика на Съюза е била често неясна и теоретична. Тя е съчетание от 
принципни декларации, недостиг на ресурси, прекомерна регулаторна дейност и 
прекалено бюрократични механизми. Ето защо докладът се съсредоточава върху 
инструментите и конкретните действия, които трябва да бъдат предприемани, а не върху 
декларации за намерение. За осъществяването на ефикасна европейска промишлена 
политика са необходими достатъчен европейски бюджет и допълнителни ресурси, 
произтичащи от националните бюджети и от емитирането на европейски ценни книжа. 
Дошъл е краят на голите думи без факти. Не можем да си позволим да се отклоняваме в 
грешна посока.

Международен контекст — Съюз, който заявява волята си по-настоятелно

Знаем, че и двата етапа ще се осъществят в рамките на система от международни 
икономически отношения, която е далеч по-сурова и по-сложна в сравнение със 
системата, съществувала през последните три десетилетия. Става въпрос за една по-
затворена и протекционистка система, която е ясно разделена на държави с пазарна 
икономика и държави, в които държавният капитализъм все още е преобладаващ и 
нерядко е агресивен. Поради тази причина, въпреки че ЕС продължава да бъде тясно 
обвързан с принципа на свободната търговия и на многостранната система, Съюзът ще 
трябва да разполага с инструменти за търговска защита и система за скрининг на най-
ефикасните чуждестранните инвестиции. Същото се отнася и за сигурността на 
доставките, включително чрез стимулиране на механизми за връщане на стратегическите 
производствени сектори. По същия начин ще бъде от съществено значение всеки план за 
декарбонизация на европейската промишленост да бъде придружаван от данък върху 
въглеродните емисии на границите, който да предотвратява т. нар. „изместване на 
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въглеродните емисии“. След това ще е необходимо договарянето на споразумения за 
свободна търговия да отразява естеството на променящите се международни отношения 
и целите на Съюза в областта на околната среда. Ще трябва да бъдат избирани 
подходящи контрагенти на пазара и да бъдат добавяни клаузи за устойчивост, които да 
бъдат значително по-строги, отколкото съществуващите клаузи.

Етап 1 – Възстановяване (Recovery)

Запазването на единния пазар трябва да бъде един от стълбовете на действието на Съюза 
през първия етап. Вътрешният пазар ще излезе по-разпокъсан и по-небалансиран в 
сравнение с положението преди пандемията от COVID-19. Частичното спиране на 
държавните помощи се е оказало в полза на държавите, които разполагат с повече 
финансови средства. Необходими са бързи действия чрез замяна на националните схеми 
за подпомагане на предприятията и на работниците с европейски програми, управлявани 
от Комисията. На тази цел трябва да служи преди всичко фондът за възстановяване, като 
се дава приоритет на държавите, в които помощта е била по-непоследователна и където 
епидемията е породила най-големи вреди.

Другият ключов елемент на стратегията за възстановяване трябва да бъде подкрепата за 
рекапитализация на дружествата. Съотношението между собствения капитал и дълга се 
е влошило; за най-големите предприятия трябва да бъде въведена силна фискална 
подкрепа и пряк достъп до капитал с ясни клаузи за оттегляне и неутралност на 
управлението. Фондът за възстановяване следва да включва конкретно разпределение на 
средствата за тази цел.

Производителните екосистеми, които са особено засегнати от последиците от 
коронавирус, като например секторите на туризма и въздухоплаването, ще трябва да се 
възползват от по-голям дял и за по-дълъг период от специалната схема за държавна 
помощ.

Етап 2 – Възстановяване и преобразуване (Реконструкция и трансформация)

Европейската икономика ще стартира отново само чрез силна програма за публични 
инвестиции. Поради това е изключително важно временното спиране на действието на 
правилата на Пакта за стабилност да продължи най-малко по отношение на 
инвестициите, насочени към цифровизацията и екологизацията. 

Финансирането, предвидено в европейския зелен пакт, изглеждаше още преди кризата 
напълно недостатъчно, за да съпътства екологичния преход. Поради тази причина е 
необходимо да се предвиди продължаване на дейността на Фонда за възстановяване под 
формата на фонд за възстановяване и преобразуване (реконструкция и трансформация). 
Структурата на интервенциите и програмите ще трябва да бъде определена наново, за да 
бъде насочена по по-стриктен начин към постигането на целите в областта на цифровите 
технологии и опазването на околната среда. Трябва да е ясно следното: без мощна 
европейска подкрепа, предоставяна чрез засилен бюджет, без продължаването на фонда 
за възстановяване под формата на фонд за реконструкция и трансформация и без 
наличието на свобода на инвестиране от страна на държавите членки, целта за 
неутралност по отношение на климата през 2050 г. ще бъде пропусната. Заедно с фонда 
за реконструкция и трансформация всички европейски програми, като се започне от 
„Хоризонт Европа“, биват засилвани и свързвани с националните планове. Трябва да 



PE650.700v01-00 14/14 PR\1204655BG.docx

BG

бъде проучена задълбочено възможността за преразглеждане на нормативната уредба за 
държавните помощи и за сливанията с цел съответно  ускоряване, чрез мобилизиране на 
по-голям брой финансови ресурси, на промишления преход и за насърчаване на появата 
на европейски първенци; следва да бъдат предвидени инструменти за наблюдение, за да 
се предотвратяват вреди в ущърб на единния пазар и на веригата от доставчици. 

Необятният размер и дълбочината на промяната, която сме призовавани да направим, не 
бива да бъдат подценявани. Нека вземем за пример стоманодобивната промишленост, 
която е от решаващо значение за цялата производствена верига на сектора на 
машиностроенето и на автомобилната промишленост. За нейната декарбонизация ще 
бъде необходимо: 1) да бъдат предоставяни мощни стимули за смяна на оборудването и 
технологиите; 2) субсидиране на цените на природния газ при неконкурентоспособно 
производство на стомана; 3) данък върху въглеродните емисии на границата с цел 
предотвратяване на евтин и замърсяващ внос. Виждаме, че само един цялостен подход, 
който е изключително скъп,  може да осигури преход към намаляване на емисиите без 
вреди на европейската промишленост.

Инструменти и методики — по-ефикасна индустриална политика

В доклада се предлагат някои промени в начина, по който досега е била прокарвана 
промишлената политика. Преди всичко необходимостта да се предвиди оценка на 
въздействието преди окончателното въвеждане на каквито и да било нови правила. По-
специално, на първия етап е немислимо да се обременява промишлената система, в 
разразилата се криза с коронавируса, с правила, които изискват адаптации, съпроводени 
от големи разходи. На втория етап следва да бъдат предоставяни подходящи средства за 
съпровождане на прехода. 

Що се отнася до методиките, в доклада се препоръчва приемането на  система от 
ключови показатели за ефективност, за да се прави оценка на ефикасността на 
инструментите, стартирани от Съюза. 

И накрая се предлага да се използва инструментът за съфинансиране на националните 
схеми за данъчни кредити, за да бъдат насърчавани инвестициите и научните 
изследвания, вместо обичайните стимули. Тази възможност, която следва да бъде 
разширена, така че да обхваща всички европейски инструменти и фондове, гарантира по-
голяма достъпност за МСП и по-голяма ефикасност и бързина при използването на 
средствата, с по-малко бюрократични разходи за посредничество и предоставяне.


