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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по регионално развитие приканва водещата комисия по промишленост, 
изследвания и енергетика да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, 
следните предложения:

А. като има предвид, че местната промишленост е движеща сила на устойчивото 
развитие и растежа, износа, иновациите, социалното благоденствие и просперитета 
в рамките на ЕС; като има предвид, че пандемията от COVID-19, която предизвика 
безпрецедентна социално-икономическа криза, доведе до смущения във веригите за 
създаване на стойност, дължащи се на преместването на производства, и показа, че 
ЕС не разполага с отворена стратегическа автономност на промишлеността в 
жизненоважни сектори на икономиката; като има предвид обаче, че пандемията 
също така показа устойчивостта на регионите на ЕС при предоставянето на 
новаторски решения за обществените предизвикателства;

Б. като има предвид, че малките и средните предприятия (МСП) в ЕС стимулират 
конкуренцията на единния пазар и изпълняват ключова роля в рамките на 
промишлеността на ЕС като гръбнак и двигател на икономиката; като има предвид, 
че МСП като цяло, и по-специално предприятията от социалната икономика, бяха 
засегнати сериозно от пандемията, като преживяват много тежка криза по 
отношение на ликвидността; като има предвид, че поради това МСП следва да 
бъдат подкрепяни и насърчавани при създаването на иновативни, екологосъобразни, 
качествени и безопасни работни места в рамките на прехода си към екологична 
устойчивост и по-силно цифровизирана и по-устойчива икономика във всеки регион 
на Съюза, което следва да бъде постигнато чрез стимули, а не в ущърб на 
производствените сектори; като има предвид, че един от възможните начини за 
постигането на тази цел може да бъде използването на съществуващата гъвкавост в 
рамките на Пакта за стабилност и растеж;

В. като има предвид, че новата стратегия за Европа в областта на промишлеността ще 
играе ключова роля за развитието на по-екологична, по-силно цифровизирана и по-
устойчива икономика; като има предвид, че подходът, който отчита местните 
особености, например чрез интелигентна специализация, помага на регионите да 
създадат място за растеж и развитие на иновативни промишлени екосистеми и 
насърчава връзките между промишлеността, МСП, научноизследователските 
центрове, местните общности и други участници на местно и регионално равнище, 
както и заинтересованите лица на национално равнище;

1. припомня, че промишленото бъдеще на ЕС е свързано с привеждането на 
икономиката в съответствие с принципите на Европейския зелен пакт, който 
представлява пътна карта за нова политика за устойчив растеж на ЕС, като 
същевременно се допринася за постигането на целите на Парижкото споразумение, 
на Целите за устойчиво развитие на ООН и за прехода към цифрова икономика 
(Програмата в областта на цифровите технологии); припомня, че тези принципи 
имат също така за цел да съберат заедно гражданите, общините, регионите и 
държавите членки, както и предприятията (по-специално МСП) и други 
заинтересовани лица, да се развива устойчив и следователно конкурентен в 
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международен план промишлен сектор, като регионите бъдат включени в процеса 
на постигане на справедлив и честен преход, като същевременно се насърчава 
сближаването между всички региони, така че никой да не бъде забравен;

2. подчертава, че инвестициите в традиционното производство, заедно с акцента върху 
научните изследвания, иновациите и внедряването на иновативни технологии, 
прехода към устойчива, достъпна и безопасна енергийна система, както и 
образованието, преквалификацията и повишаването на квалификацията на 
работниците (особено в МСП) следва да бъдат движещите сили за промишления 
растеж в Съюза, ще насърчават социалното, икономическото и териториалното 
сближаване и сътрудничеството между всички региони на ЕС и следва да зачитат 
индивидуалните особености и многообразието на регионите, като им предоставят 
възможност да постигнат справедлив, устойчив, стабилен, балансиран по 
отношение на половете и приобщаващ икономически растеж както в градските, така 
и в селските райони; подчертава, че стратегията на ЕС в областта на 
промишлеността следва да обръща специално внимание на предизвикателствата, 
пред които са изправени най-отдалечените региони и другите региони с 
неблагоприятни природни или демографски условия, както е посочено в членове 
349 и 174 от ДФЕС;

3. подчертава, че подкрепата за МСП чрез европейските структурни и инвестиционни 
фондове (ЕСИ фондове) следва да има има за цел, наред с другото, постигането на 
новаторска, цифрова и основана на знания икономическа трансформация, както и 
справедлив преход към екологосъобразен, диверсифициран и неутрален по 
отношение на въглеродните емисии ЕС, в който енергията и ресурсите се използват 
ефективно, в който е налице по-голяма степен на свързаност и сближаване и който 
има за цел да гарантира дългосрочна и устойчива заетост във всички свои региони 
чрез икономически растеж и диверсификация на съществуващите промишлени 
сектори чрез конкурентоспособност на промишлеността, като същевременно се 
намалят отрицателните икономически и социални последици от преместването на 
промишлени производства;

4. отново заявява, че публичният сектор следва да изпълнява важна нова роля за 
улесняването на справедлив преход чрез насърчаване на екологосъобразен, 
справедлив и ефикасен енергиен преход, на „зелените“ и „сините“ инвестиции, на 
кръговата икономика, включително управлението на отпадъците, на ефективното 
използване на енергията и ресурсите, на отговорното използване на 
съществуващите ресурси, на продоволствена сигурност и на приспособяването към 
изменението на климата, смекчаването на последиците то него и съответно 
превенция на риска във всички региони на ЕС; припомня направените предложения 
за иновативни обществени поръчки и необходимостта от насърчаване на 
дългосрочни публични инвестиции и сътрудничество между публичния и частния 
сектор с цел подпомагане на икономическия растеж и на прехода към по-чиста 
икономика;

5. приветства инструмента на ЕС за възстановяване Next Generation EU, насочен към 
разработването на силни политики за сближаване и на промишлени политики за 
финансиране на възстановяването и за удовлетворяване на най-неотложните нужди, 
свързани с възстановяването; отбелязва обаче, че политиката на сближаване на ЕС 
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се нуждае от достатъчно финансиране от европейските структурни и 
инвестиционни фондове с цел насърчаване на икономическото, социалното и 
териториалното сближаване във всички региони на ЕС, като се спомага за 
намаляването на икономическите и социалните неравенства, за постигането на 
положително сближаване и за насърчаването на устойчиво, включително по 
отношение на климатичните изменения, развитие, с цел спиране на загубата на 
биологично разнообразие и обръщане на тази тенденция; признава освен това 
ролята, която европейските структурни и инвестиционни фондове могат да 
изпълняват във всички региони за подпомагане на развитието на умения и на 
изграждането на капацитет за интелигентна специализация и за цифровия преход;

6. счита, че ЕС следва да обръща внимание на запазването и разработването на 
промишлена стратегия и производство, които гарантират европейска стратегическа 
автономност в геополитическия контекст, на намаляването на разходите и на 
осигуряването на наличието на услуги и основни продукти и оборудване за 
гражданите на единния пазар, както и на предоставянето на съответните услуги и на 
снабдяването със съответните продукти и оборудване;   призовава да се положат 
допълнителни усилия за гарантирането на силни европейски вериги за създаване на 
стойност с цел намаляване на зависимостта от трети държави в ключови 
стратегически сектори и да се гарантира снабдяването с безопасни и 
висококачествени продукти, като се върне производството обратно в европейските 
региони и се преместят промишлените съоръжения; в този контекст изразява 
твърдото убеждение, че съществува спешна необходимост от преминаване от 
линейна към кръгова икономика;

7. счита, че с цел да се осъществи справедлив преход към неутрална по отношение на 
климата икономика в Съюза най-късно до 2050 г. инвестициите в нови или 
преобразувани промишлени производства в региони с високи въглеродни емисии 
следва да се ползват от дългосрочни публични инвестиции чрез значителна 
финансова подкрепа от Фонда за справедлив преход, както и от европейските 
структурни и инвестиционни фондове, като по този начин се допринася за 
премахването на енергийната бедност и на социалния дъмпинг и за намаляването на 
емисиите, като същевременно се гарантира, че никой не е забравен; припомня, че в 
своята резолюция от 15 януари 2020 г. относно Европейския зелен пакт1 
Парламентът подчертава, че за да може ЕС да постигне своите цели в областта на 
климата и устойчивостта, всички сектори трябва да увеличат използването на 
енергия от възобновяеми източници и да премахнат постепенно преките и 
непреките субсидии за изкопаеми горива в ЕС и във всяка държава членка;

8. счита, че като следствие от пандемията от COVID-19 ЕС, заедно с държавите 
членки, трябва да помогне за запазването на неговата икономическа, 
производствена и социална структура, на неговите промишлени и административни 
сектори, както и да закриля своите граждани, които са сериозно засегнати от 
кризата и трябва да се справят със сериозни последици за здравето и с 
дългосрочните икономически последици; счита, че от тази криза следва да се 
извлекат поуки, особено по отношение на гарантирането на веригите за създаване 
на стойност в ключовите сектори, например снабдяването в здравния сектор; 

1 Приети текстове, P9_TA(2020)0005.
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припомня, че е важно вниманието да бъде конкретно насочено към МСП, когато 
става дума за бенефициерите на мерките във фазата на възстановяване; отбелязва, 
че по-лесният и по-гъвкав достъп до финансиране ще осигури бързо 
възстановяване;

9. подчертава, че приоритет на новата стратегия в областта на промишлеността следва 
да бъде подкрепата за регионите при диверсифицирането на техните промишлени 
сектори, както и стимулирането на инвестициите и иновациите и 
преструктурирането и укрепването на устойчивостта на местните и регионалните 
икономики с цел да се спре техният промишлен упадък и обезлюдяването; 
отбелязва, че ориентираната към местните условия промишлена политика дава 
възможност за индивидуален подход, който създава политика, основана на 
съществуващите сравнителни предимства, и който подпомага предприятията в 
прехода им към дейности във високотехнологичните сектори; счита, че ЕСИ 
фондовете следва също така да са ориентирани към „липсващите предприемачи“ 
(млади хора, жени, възрастни хора и хора с увреждания), чийто предприемачески 
потенциал трябва да бъде осъществен пълноценно; отново заявява, че за да се 
засили социалното сближаване и да се намали неравенството, от решаващо 
значение е да се повиши предприемаческият капацитет на тези категории от 
работната сила като мощна форма на участие на пазара на труда;

10. счита, че една стратегия в областта на промишлеността може да бъде успешна само 
при наличието на добре функциониращ единен пазар и на социален диалог с 
участието на бизнес общността, профсъюзите, НПО, националните, регионалните и 
местните органи и други заинтересовани лица; подчертава, че е важно да се създаде 
опростена и съгласувана среда на финансиране на европейско, национално и 
регионално равнище, като се започне от научно-изследователската и развойната 
дейност и се стигне до навлизането на пазара, особено по отношение на 
европейските структурни и инвестиционни фондове, чрез опростяване, 
хармонизиране и взаимно допълване на разпоредбите относно инструментите за 
финансиране, например с „Хоризонт Европа“; насърчава освен това полезните 
взаимодействия между финансирането от ЕС и националното, регионалното и 
частното финансиране на ръководени от промишлеността проекти за иновации, по-
специално с цел подкрепа за непрекъснатото използване на средствата и взаимното 
обогатяване, като се използват принципите на интелигентната специализация като 
насоки за координиране на усилията, повишаване на ефективността, намаляване на 
бюрокрацията и избягване на дублирането.
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