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ПРИЛОЖЕНИЕ

Проект за заключения на Съвета относно интегрирана индустриална политика за ерата 
на глобализацията

Извеждане на преден план на конкурентоспособността и устойчивото развитие

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

1. КАТО ПРИПОМНЯ:

- заключенията на Европейския съвет от 17 юни 2010 г., с които се приема 

„Европа 2020: стратегия за работни места и интелигентен, устойчив и 

приобщаващ растеж“ и в които се подчертава нуждата от нова амбициозна 

индустриална политика;

- заключенията на Европейския съвет от 16 септември 2010 г.1;

- заключенията на Съвета от 1 март 2010 г. относно необходимостта от нова 

индустриална политика;

- заключенията на Съвета от 25—26 май 2010 г. относно незамърсяващи и 

енергийноефективни превозни средства за конкурентоспособна автомобилна 

индустрия и невъглероден автомобилен транспорт;

- заключенията на Съвета от 26 ноември 2010 г. относно водещата инициатива от 

стратегията „Европа 2020“ „Съюз за иновации — ускоряване на преобразуването 

на Европа чрез иновации в бързо променящия се свят“;

- член 173 от Договора за функционирането на Европейския съюз, в който се 

предоставя новата правна база за действие на Европейския съюз и на неговите 

държави-членки, за да се гарантира съществуването на условията, необходими за 

конкурентоспособността на промишлеността в Съюза, в съответствие със 

системата на отворените и конкурентоспособни пазари, както и правна база за 

координация, по целесъобразност, на промишлените политики на държавите-

членки, като се дава на Комисията възможност да предприема инициативи за 

насърчаване на тази координация, имаща за цел установяване на „насоки и 

показатели, организиране на обмен на най-добри практики и подготовка на 

елементите, необходими за периодично наблюдение и оценка“;

  
1 Док. EUCO 21/1/10 REV 1.
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2. КАТО ПОДЧЕРТАВА,

a) че промишлеността и обширната гама от свързани с нея услуги заемат централно 
място в европейската конкурентоспособност като жизнено важен двигател за 
растежа и създаването на работни места в Европа, мотор на производителността и 
иновациите, създател на решения на предизвикателствата, пред които е изправено 
обществото;

б) че един нов подход към европейската индустриална политика е от съществено 
значение за постигането на амбициозните цели на стратегията „Европа 2020“, и 
по-специално за да се осигури преходът към безопасна и устойчива европейска 
икономика с ниски нива на въглеродни емисии и с ефективно използване на 
ресурсите и енергията, която да бъде конкурентоспособна, да се основава на 
знанията и да гарантира високо равнище на растеж и заетост. Тя следва да даде 
възможност за проактивен отговор на предизвикателствата и възможностите, пред 
които е изправена европейската промишленост, и по-специално на 
предизвикателствата и възможностите, свързани с прехода ѝ към устойчива и 
глобализирана икономика;

в) че промишлените отрасли понастоящем са в центъра на все по-сложни и 
взаимосвързани глобализирани вериги на стойността и доставките, простиращи се 
от енергетиката и суровините до следпродажбените услуги и рециклирането на 
материали, като тези вериги излизат извън традиционните географски и отраслови 
граници;

г) необходимостта от разработване на нова „Европейска политика за устойчива 
конкурентоспособност на промишлеността“, която да обединява хоризонтална 
база и отраслови приложения в стремеж към глобален, интегриран и балансиран 
подход към конкурентноспособността на промишлеността, като отчита 
вътрешното и външното измерение на конкурентоспособността, и да се гради на 
силно многостепенно управление;

3. В този контекст ПРИВЕТСТВА съобщението за водеща инициатива на стратегията 
„Европа 2020“: „Интегрирана индустриална политика за ерата на глобализацията —
Извеждане на преден план на конкурентоспособността и устойчивото развитие“, в 
което се излага стратегия за увеличаване на растежа и работните места, като се 
поддържа и подкрепя силна, диверсифицирана и конкурентоспособна промишлена база 
в Европа, предлагаща качествени работни места при намаляване на нивата на 
въглеродни емисии;
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4. ПОДЧЕРТАВА необходимостта да се развие силно единодействие между водещата 
инициатива за индустриалната политика и други имащи отношение водещи 
инициативи2, както и с Акта за малкия бизнес („Small Business Act“), Акта за единния 
пазар и Интелигентно регулиране в Европа, и да се мобилизират всички политики на 
ЕС, напр. в областта на конкуренцията, търговията, транспорта, енергетиката, околната 
среда и мерките срещу изменението на климата, социалните въпроси и заетостта, 
образованието и обучението, политиката на сближаване и политиката за защита на 
потребителите, за да се постигнат целите на стратегията „Европа 2020“;

5. ПОДЧЕРТАВА необходимостта да се осигури на предприятията интелигентна и 
предсказуема регулаторна рамка с по-малко тежести, както и по-добра бизнес среда за 
малките и средните предприятия (МСП), което да им позволи да работят с дългосрочна 
перспектива, съдействаща за гъвкавостта и приспособимостта на промишлеността и 
насърчаваща устойчивите инвестиции и иновации, и ПРИЗОВАВА за по-систематичен 
анализ и отчитане на въздействието върху конкурентоспособността при подготовката и 
прилагането на други политики на ЕС. ПРИВЕТСТВА в това отношение ангажимента 
на Комисията да предприеме изрично и цялостно „изпитване на 
конкурентоспособността“ на новото законодателство чрез системата за оценка на 
въздействието, последващи оценки и „проверки на пригодността“ на регулаторните 
рамки;

6. ПОДЧЕРТАВА първостепенното значение на МСП в икономиката на ЕС като двигател 
за преобразуване на промишлеността на ЕС в съответствие с целите на стратегия 
„Европа 2020“ и същевременно ПОДЧЕРТАВА особената им чувствителност към 
въздействието на глобализацията и необходимостта те да бъдат насърчени да се 
възползват от нейните възможности. ПРИЗОВАВА за последователно прилагане на 
принципа „Мисли първо за малките предприятия“ и ПРИКАНВА Комисията да 
преразгледа съществуващите действия в областта на отделните политики и да проучи 
нови инициативи в рамките на преразглеждането на Акта за малкия бизнес, които да са 
насочени към премахване на препятствията пред растежа на МСП и към укрепване на 
конкурентоспособността, за да бъдат улеснени МСП да функционират на единния 
пазар и на пазарите на трети държави, към осигуряване на по-добър достъп до 
нововъзникващи технологии, по-специално екологични технологии, и достъп до 
иновации, като в същото време се утвърждават международното измерение и 
сътрудничеството между предприятията;

  
2 По-конкретно „Съюз за иновации“, „Програма в областта на цифровите технологии за 

Европа“, „Програма за нови умения и работни места“ и „Европа за ефективно 
използване на ресурсите“.
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7. ИЗТЪКВА, че достъпът до финансиране остава от решаващо значение за европейската 

промишленост и особено за МСП, както и за разрастващите се компании и ще бъде 

ключов фактор за модернизиране на промишлената база на ЕС чрез въвеждането на 

нови технологии и създаването на нови работни места. Необходими са по-голям 

ливъридж и привличане на допълнителен частен капитал за продуктивни инвестиции.

Във връзка с това ПРИЗОВАВА към развиването на по-интегрирани и ефикасни 

капиталови пазари, към подобряването на достъпа до финансиране за МСП, регионални 

иновативни клъстери и мрежи, както и към разработването на подходящи инструменти 

за подкрепа на национално и европейско равнище (напр. фондове за рисков капитал 

чрез финансиране от ЕИБ/ЕИФ, инструменти за рисков капитал и за предоставяне на 

гаранции). Трябва също така да се гарантира наличието на подходяща рамка за 

държавни помощи, особено за МСП. ПРИЗОВАВА към извършването на оценка на 

потенциалното въздействие на бъдещото законодателство върху финансовите пазари по 

отношение на достъпа до финансиране. ПРИКАНВА Комисията да проучи и 

възможности за създаване на „инструмент за остойностяване на правата върху 

интелектуалната собственост“ на европейско равнище, по-специално с цел улесняване 

на достъпа на МСП до пазара на знания, и да докладва на Съвета3;

8. ОТЧИТА, че разпокъсаността на пазарите продължава да ограничава силно растежа, 

особено по отношение на МСП, и че гаранциите за това настоящата рамка на единния 

пазар да функционира ефективно, както и за по-нататъшното ѝ развитие, са ключови 

елементи за конкурентоспособността на промишлеността, особено във връзка с 

капиталовите, бизнес и други услуги, транспорта, енергетиката, пазара на знания и 

цифровия пазар, както и чрез подобряване на пазарното наблюдение на стоки и по-

добро прилагане на правата върху интелектуалната собственост; ОТБЕЛЯЗВА важната 

роля, по целесъобразност, на ефикасното техническо хармонизиране и на взаимното 

признаване;

  
3 Текст, договорен от Съвета по конкурентоспособност от 26 ноември 2010 г. 

(заключения относно Съюза за иновации).
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9. ПОДЧЕРТАВА, че разширяването, доразвиването и правилната поддръжка на 

европейските транспортни, енергийни и комуникационни инфраструктури и услуги са 

от съществено значение, и ПРИКАНВА държавите-членки да поставят специално 

ударение върху намирането на решения за установените места с недостатъчен 

капацитет от мрежовата инфраструктура и трансграничното свързване на енергийните 

мрежи, в т.ч. интелигентни мрежи за нови технологии за мобилност; НАБЛЯГА НА 

необходимостта държавите-членки и Комисията да разгледат най-подходящите 

финансови инструменти на ЕС за тези инвестиции, без да се засягат преговорите 

относно следващата финансова рамка, и да утвърждават и насърчават частните 

инвестиции, където е осъществимо.

10. ОТЧИТА, че технологичните и нетехнологичните иновации и тяхната търговска 

реализация представляват ключови елементи за подпомагане на прехода към устойчива 

и конкурентоспособна европейска промишленост в световен мащаб, и ИЗТЪКВА, че те 

следва да са в центъра на интегрираната индустриална политика на ЕС. Във връзка с 

това ПОДЧЕРТАВА необходимостта да се предвижда преобразуването на 

промишлеността, да се повишава производителността и да се утвърждава 

промишленото модернизиране чрез всички видове иновации и чрез своевременно 

осигуряване, внедряване и търговска реализация на технологии, в т.ч. на ключови 

базисни технологии, нови продукти и услуги и на авангардни системи за производство 

в цялата промишленост на ЕС, в т.ч. МСП и средноголемите предприятия, и 

ПРИКАНВА Комисията да насърчава иновациите в областта на технологиите, 

производството, бизнес моделите и проектирането, като наред с другото вземе предвид 

предстоящия доклад на групата на високо равнище по ключовите базисни технологии;

11. Европейските процеси на стандартизация също трябва да бъдат подобрени и ускорени, 

за да посрещнат нуждите на промишлеността, по-специално като се заеме лидерска 

позиция в по-своевременното развитие на европейски и международни стандарти за 

нововъзникващи стоки, услуги и технологии (напр. нанотехнологии и други ключови 

базисни технологии, електрически коли, технологии в областта на здравеопазването, 

енергийно ефективни продукти, възобновяеми енергийни източници, други екологични 

технологии и бизнес услуги);
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12. ПОДЧЕРТАВА ползата от стратегиите за интелигентна специализация и политиките за 

образуване на клъстери с цел да се повишат конкурентоспособността на 

промишлеността и ефективността на иновациите на регионално, национално и 

европейско равнище чрез структуриране на ефикасни системи за иновации, 

стимулиране на международното, трансграничното и междуотрасловото 

сътрудничество, трансфер на знания и развитие на иновационни дейности и 

ПРИЗОВАВА Комисията да засили инициативите си и да разработи обновена 

амбициозна стратегия в тази област, в т.ч. като насърчава по-добро управление на 

клъстерите, при спазване на принципа на субсидиарност;

13. ПОДЧЕРТАВА, че конкурентоспособността на промишлеността все повече разчита на 

нематериални фактори като знания, предприемачество и умения, и ПРИЗОВАВА, по 

целесъобразност, за нови инициативи, които да събират предприятията, научните 

изследвания, образованието, обучението, ученето през целия живот, публичните власти 

и социалните партньори из цяла Европа с цел да се развиват по-тясно сътрудничество и 

обмен на най-добри практики, по-специално между висшистите от областта на науката, 

технологиите, инженерните дисциплини и математиката;

14. ИЗТЪКВА необходимостта ЕС да се възползва от предимствата на отворената търговия 

и инвестиции и ИЗТЪКВА необходимостта ЕС да отстоява интересите и ценностите си 

по-убедително и в дух на реципрочност и взаимна изгода. Стратегическите 

партньорства на Европейския съюз с ключови участници на световната сцена са 

полезен инструмент за постигане на европейските цели и интереси. Тези партньорства 

ще бъдат успешни само ако стратегическите партньорства на ЕС с ключови участници 

по целия свят са двупосочен процес, основан на взаимни интереси и ползи, както и на 

разбирането, че всички участници имат не само права, но и задължения. Във връзка с 

това ИЗТЪКВА необходимостта Съюзът допълнително да засили съгласуваността и 

взаимното допълване на своите вътрешни и външни политики;
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15. ПОДЧЕРТАВА необходимостта от по-ефикасни действия в отговор на 

предизвикателствата и от оползотворяване на свързаните с глобализацията 

възможности чрез извършване на оценки на въздействието преди започването на 

търговски преговори с потенциално значително въздействие и чрез преследване на 

амбициозни и балансирани цели във всички търговски отношения. ПРИЗОВАВА за 

координирани действия за осигуряване на отворени пазари, условия за справедлива 

търговия и конкуренция, както и най-изгоден пазарен достъп за промишлеността на ЕС, 

и по-специално за МСП. ИЗТЪКВА необходимостта от преглед на взаимодействията 

между индустриалната политика и политиката в областта на конкуренцията от гледна

точка на глобализацията, и от насърчаване на равнопоставеността. Във връзка с това е 

необходимо да бъдат решени проблемите в области като обществените поръчки, 

преките чуждестранни инвестиции и достъпа до суровини. ВЗЕМА ПОД ВНИМАНИЕ 

намерението на Комисията да предложи инструмент на ЕС в помощ на сигурната и 

увеличена равнопоставеност на достъпа до пазари за обществени поръчки въз основа на 

поетите от ЕС международни ангажименти;

16. СЧИТА, че въпросът за сигурен, устойчив, финансово приемлив и без нарушаване на 

условията достъп до енергия и суровини (в рамките на ЕС и извън него) е от решаващо 

значение за осигуряване на бъдещата конкурентоспособност на европейската 

промишленост, иновации и работни места, и ПРИЗОВАВА за непрекъснати и 

решителни действия в тази област с цел гарантиране на този достъп;

17. СЧИТА, че трябва да продължи преходът на промишлеността на ЕС към безопасна и 

устойчива икономика с ниски нива на въглеродни емисии и с ефективно използване на 

ресурсите и енергията, и ПОДЧЕРТАВА, че наред с предизвикателствата, създаването 

на по-екологосъобразна икономика е и шанс, от който Европа трябва да се възползва, 

като развие силен, отворен и конкурентен пазар. Във връзка с това ПРИЗОВАВА за 

разработване на последователен подход, в т.ч. подобряване на рамковите условия като 

се отчита секторното измерение, насърчаване на мерките, ориентирани към търсенето и 

предлагането, за инвестиции в екологичната ефективност и ефективното използване на 

ресурсите и за по-нататъшно развитие на екологичните технологии и екологичните 

иновации, напр. незамърсяващи и енергийно ефективни превозни средства, като се 

отчитат индивидуалните особености на държавите-членки;
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18. СЧИТА, че при определяне на екологичните цели следва да се отдели специално 
внимание на риска от прехвърляне на въглеродни емисии и на производства;
споразуменията в световен мащаб следва да бъдат сключвани, за да се постигнат 
общите цели в областта на екологията и да се гарантират равни условия. Освен това 
ПРИЗОВАВА за съпътстващи мерки за прехода на промишлеността към по-
екологически ефективен модел, като се вземат предвид краткосрочните разходи и 
тежести. ПОДЧЕРТАВА по-специално, че конкурентоспособността на енергоемките 
отрасли и тяхното задържане в Европа остават източник на безпокойство, особено по 
отношение на свързаните с тях въпроси за отраслите потребители, и ПРИЗОВАВА за 
действия за подобряване на рамковите условия и за подкрепа на иновациите като се 
отчита секторното измерение;

19. СЧИТА, че в един постоянно променящ се контекст, в който темпът на промени 
нараства, трябва да се разработят нови подходи за предвиждане и увеличаване на 
приспособимостта към измененията в конкурентната реалност и за по-ефективно 
управление на промените в промишлеността, особено по отношение на социалните 
последици и укрепването на устойчивостта на регионалните икономики. Във връзка с 
това ПРИЗОВАВА за преглед и мобилизиране, по целесъобразност, на съответните 
инструменти, по-специално на структурните и кохезионните фондове и Европейския 
фонд за приспособяване към глобализацията, и ПРИВЕТСТВА плановете на Комисията 
да осъществи преглед на съответните рамки за държавни помощи. НАБЛЯГА НА 
ролята, която корпоративната социална отговорност може да играе при изграждането 
на справедлива и конкурентна бизнес среда, основана на доверие и диалог между 
заинтересованите участници;

20. ПРИВЕТСТВА предложения целеви подход на отрасловото измерение с цел допълване 
на хоризонталните мерки, който се основава на по-голямо съсредоточаване върху 
иновациите в промишлеността, високите постижения, веригите за създаване на 
стойност и отговора на предизвикателствата пред обществото. ПРИЗНАВА важността 
на набелязаните отрасли за разработването на конкретни за всеки случай инициативи, 
чийто приоритет са рамковите условия и които са основани на подробен анализ на 
въздействието, и ОЧАКВА бъдещи предложения от Комисията в тези и в други 
целесъобразни области с висок потенциал за растеж, в които ЕС може да има високи 
постижения на световните пазари, в т.ч. отраслите с висока интензивност от гледна 
точка на капиталите, технологиите и знанията;
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21. ПОДЧЕРТАВА по-специално ролята на космическия сектор за 
конкурентоспособността и иновациите на ЕС и ОТБЕЛЯЗВА намерението на 
Комисията да предложи необходимите мерки в областта на космическата политика и да 
води космическа индустриална политика, обхващаща цялата снабдителна верига, в 
сътрудничество с Европейската космическа агенция и държавите-членки, с оглед на по-
нататъшното развитие на солидна промишлена основа и насърчаването на стабилен 
търговски космически сектор като основен фактор за устойчива европейска космическа 
промишленост;

22. WELCOMES the Commission’s proposals as regards the better monitoring of industrial 
competitiveness and policies, and an enhanced co-ordination and INVITES the Commission, 
the European Parliament, the Member States and their Regions, as well as other relevant 
stakeholders, to strengthen co-operation in developing, implementing and monitoring
ПРИВЕТСТВА предложенията на Комисията за по-добро наблюдение на 
конкурентоспособността на промишлеността и индустриалните политики и за засилена 
координация и ПРИКАНВА Комисията, Европейския парламент, държавите-членки и 
техните региони, както и другите съответни заинтересовани участници, да засилят 
сътрудничеството за разработване, изпълнение и наблюдение на индустриалните 
политики, по-специално чрез конкретни инициативи, в т.ч. насърчаване на 
координацията в съответствие с член 173, параграф 2, партньорски проверки и обмен 
на добри практики, въз основа на годишния доклад на Комисията. По-конкретно 
Съветът (Конкурентоспособност) следва да обсъди и да наблюдава напредъка в 
областта на имащите отношение водещи инициативи и приоритетни цели на 
стратегията „Европа 2020“, както и да наблюдава конкурентоспособността на 
промишлеността и индустриалните политики, по-специално в контекста на 
изпълнението на националните програми за реформи, въз основа на годишния доклад 
на Комисията относно конкурентоспособността на ЕС и държавите-членки. Що се 
отнася до текущата работа по конкретни макроикономически дисбаланси в държавите-
членки, Съветът по конкурентоспособност следва да бъде включен по отношение на 
необходимите мерки в областта на микроикономиката и структурната реформа, 
попадащи в сферата на неговата компетентност;

23. ПРИКАНВА Комисията, държавите-членки и техните региони, както и всички 
съответни заинтересовани участници, да се включат по ефективен и навременен начин 
в разработването и изпълнението на изложените в съобщението предложения.

_________________


