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Жозе Мануел Барозо
Председател на ЕК
Уважаеми г-н Председател,
С настоящото писмо искаме да споделим тревогите си относно състоянието на
нашата индустрия в Европа и да обърнем внимание върху настоящите
предизвикателства пред индустриалния сектор в Европа.Ако бяхме успяли да се
срещнем на 18 септември, щяхме да повдигнем тези въпроси лично пред Вас. В
момента бихме искали да ги вземете предвид при разработването на политики
целящи икономически растеж и създаване на работни места.
Напълно подкрепяме целите на стратегията Европа 2020 за заетостта,
образованието, научно-изследователската и приложна дейност. Но повече работни
места и по-малко бедност ще бъдат резултат от икономическия растеж, а не
причина за него. Инвестициите в образованието и научните изследвания ще
доведат до растеж и създаване на работни места единствено, ако бизнесът успее да
приложи съответните умения и знания по подходящ начин. Затова призоваваме ЕС
да насърчи конкурентността на европейската икономика чрез създаването на послабо ограничителна регулаторна рамка и стимулиране на нововъведенията,
образованието и работните места.
Подкрепяме също така целите на Европа 2020 за екологична устойчивост, но не
считаме, че те могат или трябва да бъдат постигнати за сметка на устойчивата
заетост и икономическия растеж. Предложени мерки на ЕС, като ЕСТЕ и таксите
върху ресурсите, целят да увеличат разходите за правене на бизнес. Те ще отклонят
ресурси и ще обезкуражат инвестициите, които са необходими за създаването на
ресурсно-ефективна икономика с ниско потребление на въглерод.
Работодателите и служителите в промишлеността имат готовност да се изправят
пред новите предизвикателства и обществените очаквания за устойчив растеж и
развитие. Но е необходимо ЕС да създаде условията, които да ни позволят да
постигнем желаните резултати. По-специално се нуждаем от балансиран
политически подход към икономическата, екологична и социална устойчивост (виж
Приложението). Ще подкрепяме напредък в тази посока и се надяваме, че ще
приемете настоящата позиция като конструктивна.
Готови сме при възможност да обсъдим по-подробно повдигнатите въпроси.
С уважение,
Stephen Elliott President ECEG
Michael Vassiliadis President industriAll — European Trade Union
Giorgio Squinzi President Cefic

ПРИЛОЖЕНИЕ
Cefic, ECEG (Групата на работодателите в европейската химическа
промишленост), както и IndustryALL подкрепят ръководната цел за намаляване на
емисиите от парникови газове с 20 %, увеличаването на енергийната ефективност с
20 % и производството на 20% от енергията от възобновяеми източници. Но тази
цел се стреми към намаляване на въглеродните емисии, а не към икономически
растеж. Ако трябва да допринесем за такъв растеж, се нуждаем от достъп до
сигурни енергийни доставки на конкурентни цени. Многократно призовавахме ЕС
за осигуряването на достъп до последните.
За съжаление сегашната политика на ЕС за запазване на въглеродните квоти
противоречи на тази цел и води до по-високи цени на енергията с оглед на
насърчаване на инвестициите в областта на алтернативните технологии. Ако се
постигне тази цел, това ще доведе до по-високи цени на енергията, и тогава цената
ще бъде за сметка на съществуващата промишленост, т.е. на потребители и
данъкоплатци, особено на енергоемките производствени отрасли. Тази политика
ще осигури печалба за пазарните спекуланти; бизнес за компаниите, които се
опитват да продават неконкурентоспособни "нисковъглеродни" технологии; и
евентуално съмнителни данъчни приходи за правителствата. Всичко ще бъде за
сметка на производството! ЕС ще насърчава неефективността за сметка на една
конкурентоспособна икономика, което ще доведе до намаляване на
икономическата активност и намален растеж.
Като алтернатива ние предлагаме следните корекции в подхода на Комисията:
1. Индустриалната политика на ЕС следва да насърчава мерки, по-специално
мерки за опазване на околната среда, които се стремят да постигнат целта си като
направят устойчивото производство по-конкурентоспособно. Твърде много
политически мерки се стремят да постигнат целите си чрез добавяне на разходи в
отрасъла, т.е. чрез санкциониране на текущите дейности спрямо предпочитаните
алтернативи. Комисията следва да приеме по-балансиран подход, който се стреми
да развива и насърчава алтернативи, които са по-добри от настоящото състояние на
нещата.
2. Политиката на ЕС по отношение на устойчиво регулиране следва да повлияе
върху ефективното оценяване, доказването на конкурентоспособността и др., което
ще ограничи регулаторните разходи за бизнеса. Не е достатъчно да се определи цел
на обществената политика, а след това да се твърди, че всички разходи за нейното
постигане са "приемливи". Комисията следва да приеме активна стратегия на
"регулаторна ефективност" целяща минимизиране на разходите за постигане на
която и да е политическа цел. Нашите социални партньори са готови да
подпомогнат Комисията със съвместни и доброволни ангажименти. Възможно е да
се постигне печеливша за всички страни ситуация, която да е от полза за климата,
икономическата конкурентоспособност и икономическия растеж в условия на
устойчива заетост.

3. Политиката на ЕС в сферата на заетостта трябва да гледа отвъд образованието и
обучението за създаването на работни места. Образованието подготвя хората за
заетост, но обучението само по себе си не създава работни места. Това, от което се
нуждаем, е по-широк подход към промишлените отрасли с цел обединяване на
търсенето и предлагането на умения и квалификации. Това би включвало
прилагането на мерки за стимулиране на търсенето на пазара на труда и интерес на
младите хора към научни професии. В това отношение ролята на Комисията трябва
да е съобразена с принципа на субсидиарност и тя да бъде повече съсредоточена
върху определянето на минимални стандарти и насърчаването на по-лесно
сравняване на националните системи. Освен това Европа може да насърчи
създаването на работни места, като подпомогне да се намалят несъответствията
между квалификациите на пазара на труда, например чрез насърчаване на ученето
през целия живот.
4. Политиката на ЕС в сферата на иновациите следва да продължи да се фокусира
върху базовите технологии, както и върху партньорството със заинтересованите
страни за постигане на напредък по отношение на обществените цели (вкл.
предизвикателствата в областта на околната среда). В това отношение ние се
застъпваме за насочването на ресурси към революционни нововъведения, които
биха били необходими за постигането на въпросните цели.
Необходим е пакт за нововъведенията!
Целите на ЕС по отношение на климата и енергийната политика не могат да бъдат
постигнати чрез съвременните технологии. Пътят до 2050 г. представлява развиващ
се социално-технологически процес, чиято основна цел трябва да бъде ускоряване
на иновациите при най-добрите технологични, социални и икономически решения.
За тях химическата промишленост е от съществено значение. От 1990 г. до 2009 г.
химическата индустрия намали потреблението на енергия с 33% и в същото време
увеличи своята продукцията с 42%. Много нейни продукти помагат на
домакинствата и компаниите да подобрят своята енергийна ефективност. На
практика в момента химическата индустрия е причина за намаляване на
въглеродните емисиите, а не за тяхното увеличаване.
Един разумен подход може да обедини иновативната сила и устойчивите
производства на химическата промишленост за нуждите на бъдещето. Съвместният
ангажимент на индустрията, работодателите и синдикатите ще насърчава този
процес, както и общественото доверие в успеха му.
Европейската комисия не може да говори за създаването на икономически растеж и
работни места, като в същото време предлага мерки, които допълнително
увеличават разходите за правене на бизнес в ЕС. Ако наистина се цели насърчаване
на растежа и създаването на работни места, Комисията трябва да се откаже от
досегашния си подход към икономиката и да потърси подкрепа от европейската
промишленост. Тогава европейската химическа промишленост ще е готова да
изиграе своята роля в създаването на икономически растеж и посрещането на
социалните предизвикателства.

PS: Ако имате нужда от допълнителна информация, моля не се колебайте да се
свържете с нас.
Jean Claude Lahaut, Secretary General, Cefic, jcicefic.be — tel. 00 32 2 676.72.03
Ulrich Eckelmann, General Secretary, industriAll, Ulrich.eckelmann@industrialleurope.eu — tel. 0032 2 227.10.16
Andreas Ogrinz, General Secretary, ECEG, andreas.ogrinz@eceg.org — tel. 0032 2
290.89.81

