
 
1 

 

Проект на Индустриална стратегия на ЕС 

(ЕК, 14.01.2020г.) 

• Инудстриалната стратегия е част от Зеления пакт и представя виждането 

на Комисията за начина, по който ще се случи преходът в индустрията, като тя 

остане конкурентна и същевременно постигне неутралитет спрямо климата до 

средата на века. 

• Представена е йерархия от приоритети, като неутралитетът спрямо 

климата заема водещо място. Виждането на ЕК е, че той няма да 

наруши/отслаби, а напротив – ще повиши индустриалната 

конкурентоспособност.  

• Според ЕК, индустрията ще бъде един от основните „двигатели”, 

допринасящи за постигане на целта за неутрална спрямо климата икономика до 

2050год., отразяваща очакванията на европейските граждани. Със „Зеления 

пакт” Комисията предлага нова стратегия за растеж, която да е в подкрепа на 

прехода към такава икономика, съпътствана с инвестиции в чисти технологии, 

устойчиви решения и нови бизнес модели. Всички сектори на индустрията ще 

участват в този преход, включително и енергоинтензивните индустрии.   

• Необходимо е да се положат много усилия за трансформиране на 

индустриалното произвоство; намиране на нови, водещи пазари за неутрални 

спрямо климата продукти в ЕС и извън него; нужни са огормни инвестиции в 

проучвания, иновации и съвременна инфраструктура. Индустрията също така 

ще увеличи прозрачността за въглеродния и екологичен отпечатък на 

продуктите си спрямо потребителите.  

• Освен гарантиране на достъп до суровини, които са ключови за 

европейската индустриална база, индустрията изисква и сигурни, достатъчни и 

достъпни доставки на нисковъглеродна енергия на конкурентни цени, аз да се 

справи с климатичния преход. Такава енергия е изключително важна за една 

конкурентна индустрия и е от особено голямо значение за декарбонизацията на 

индустриалните процеси. 

 

Основни компоненти на Европейската индустриална стратегия 

1. Задълбочен и напълно дигитализиран единен пазар  

2. Повишаване на частните и публични инвестиции с цел ускоряване на 

индустриалната промяна/трансформация: 

  - Първа и най-важна отговорност на индустрията е да инвестира в изследвания 

и иновации и да предлага иновативни решения на пазара, за да гарантира 



 
2 

 

дългосрочната си конкурентоспособнот. ЕС и държавите-членки трябва да 

предоставят правилните рамкови условия това да се случва. Бързо приемане на 

на Многостранната финансова рамка (2021-2027г.) ще подпомогне този процес 

чрез увеличаване на инвестициите.  

- дотъпът до капитали е от изключително значение за подкрепа на иновациите в 

европейската индустрия, както и улесняването на различините начини на 

финансиране.   

3. Работни места, умения и социална справедливост 

4. Отворена и честна търговия и инвестиции при равни/еднакви условия за 

всички участници: 

 - През IIтр. на 2020 год. ЕК ще престави Бяла книга относно инструмент за 

чуждестранни субсидии – за запазване на лоялната конкуренция и справяне с 

изкривяванията на единния пазар; 

- ЕК ще предприеме инциатива по реформата на СТО; 

- ЕК планира да представи План за действие по Митническия съюз с фокус 

върху защита на границите и спазване на правилата и управлението на 

Митническия съюз; 

- ЕК ще представи също така и Съобщение относно данъчното облагане на 

бизнеса (Business Taxation) през 21 век с фокус върху данъците на единния 

пазар; 

- Ще бъде представена и Нова стратегия за Африка – за насърчаване на 

икономическите отношения и създаване на работни места. 

 

Стратегичски технологии и вериги на стойността 

1) Чиста индустрия и енергия 

- Спешна необходимост да се декарбонизират енергоинтензивните индустрии, 

които са изправени пред особени предизвикателства, включотелно дълги 

инветиционни цикли, чрез комбинация от електрификация, повишено 

използване на чист водород, биомаса и възобновяем синтетичен газ при 

производството на индустриални стоки. Чрез тези стъпки, индустрията може 

активно да допринесе за прехода и да стане част от решението.  

- Сигурните доставки на нисковъглеродна енергия на конкурентни цени са 

необходимо условие за зеления пеход и са особено релевантни за 
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енергоинтензивните инустрии. Следователно, необходимо е производството на 

енергия да бъде стратегически приоритет, защото е ключово за много други 

вериги на стойността. 

ЕК ще предприеме следните действия:  

→ Нов План за действие по кръговата икономика 

→ „Умни” сгради, градска инфраструктура и строителство 

→ Декарбонизиране на енергоинтензивните индустрии – публично-частно 

партньортво за демонстриране на нови технологии за чсти производства 

(например „чиста стомана”), стимули за обществени поръчки на чисти 

продукти, покрепа за нови пазари на нисковъглеродни индустриални 

продукти 

→ Създаване на Алианс с държавите-членки и индустрията в сферата на 

чистите водородни технологии и нисковъглеродни индустрии 

→ Осигуряване на инфраструктура, позволяваща прилагането на 

нисковъглеродни решения – Европейска стратегия и пътна карта за 

интеграция на енергийния сектор 

→ Учвеличаване на усилията за използване на възобновяеми енергийни 

източници и иновативни чисти технологии – подобряване на условията 

за устойчиво финансиране и възможности/опции на национално и 

европейско ниво 

→ През 2020год. ще бъде публикувано и Съобщение на Комисията относно 

Списъка с критични суровини за ЕС 

2. Усточива и „умна” мобилност 

3. Изкуствен интелект и други ключови технологии 

4. Киберсигурност 

5. Здравеопазване 

6. Отбранителна и космическа индустрия  

  

 

   

  


