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ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Комисията по регионално развитие приканва водещата комисия по икономически и 

парични въпроси да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните 

предложения: 

1. подчертава значението на МСП (включително микропредприятията) като гръбнак 

на икономиката, осигуряващ две трети от работните места в частния сектор и 

повече от половината от добавената стойност на предприятията в ЕС, за растежа и 

заетостта в европейските региони; подчертава, че достъпът до финансиране е един 

от най-важните елементи за създаването, устойчивостта, резултатите, 

конкурентоспособността и развитието на МСП, заедно с достъпа им до световния 

пазар; отбелязва, че по време на настоящата криза и в климат, характеризиращ се с 

бюджетните ограничения, силната банкова зависимост и намаляващото доверие от 

страна на инвеститорите, наред с другото, възпрепятстват потока на финансиране в 

реалната икономика, и по-конкретно в дългосрочни инвестиции; подчертава, че в 

този контекст политиката на сближаване е един от главните източници на подкрепа 

за МСП и е от значение за подобряването на тяхната икономическа дейност, 

разработване на нови предприятия, подпомагане на активните предприятия и 

подобряване на предприемаческите умения и бизнес средата; 

2. припомня важната роля на МСП за създаване на висококачествени работни места и 

техния потенциал за стимулиране на ориентирани към бъдещето икономически 

сектори, включително кръговата икономика, направлявана от зелените обществени 

поръчки като подходящото средство за постигане на тези цели; счита, че 

възможностите за иновации следва да бъдат признати и насърчавани като 

възможности за създаване на устойчива заетост; 

3. приветства инициативите за диверсифициране на източниците на финансиране и за 

улесняване на достъпа до финансиране посредством кредитиране и  гаранционни 

механизми за МСП, предвид факта, че голяма част от икономически значимите 

МСП не могат да получат финансиране от банките, нито от други източници, 

поради структурни характеристики на пазара; счита, че разликите в лихвените 

проценти между държавите членки са все още високи, което затруднява достъпа до 

кредитиране за МСП; подчертава необходимостта, в допълнение към банковото 

кредитиране, от постигане на по-голяма привлекателност на европейското 

финансиране за МСП, както и от подобряване на финансирането на реалната 

икономика от капиталовите пазари, посредством разработването на алтернативи на 

банковите кредити; поради това счита, че инициативите в рамките на съюза на 

капиталовите пазари (СКП) следва да бъдат изготвяни по такъв начин, че да се 

намалят транзакционните разходи при набиране на капитал за МСП, а 

законодателните предложения относно СКП не бива да водят до налагане на 

прекомерна регулаторна тежест за МСП, нито да ограничават ползите, които този 

сектор би могъл да получи в резултат от създаването на единен капиталов пазар; 

4. счита, че както ЕС, така и държавите членки следва да продължат да създават и 

разширяват европейските мрежи за „бизнес ангели“ (business angels), както и 

начини за увеличаване на потенциала на „груповото финансиране“ (crowdfunding), с 

цел оцеляването на МСП да не зависи единствено от банковото финансиране; 
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насърчава Комисията да подпомага създаването на нови финансови участници и на 

регионално равнище, които да предлагат финансови решения за новосъздадените 

предприятия; изтъква, че предложеният от Комисията регламент относно проспекта, 

който трябва да се публикува при публичното предлагане на ценни книжа или при 

тяхното допускане до търгуване(COM(2015)0583), би могъл да помогне на МСП по-

лесно и по-икономично да си набавят капитал чрез капиталовия пазар като 

алтернатива на банковото кредитиране; подчертава потенциала на FinTech като 

иновативна финансова технология, която може да засили достъпа до финансиране 

за МСП, като позволява на инвеститорите и МПС да се ориентират по-добре и да 

откриват по-целенасочени и по-ползотворни партньорства; 

5. припомня обаче, че банковото кредитиране е традиционно най-важният източник на 

външно финансиране за МСП и че регионалните и местните банки (включително 

кооперативните банки) и кредитните институции са на преден план при 

финансирането на МСП, тъй като те познават по-добре местната и регионалната 

икономика и разполагат с уникални методи за оценяване на кредитния риск на 

местните предприятия; подчертава, че моделите на банково и капиталово 

финансиране следва да бъдат допълващи се, като същевременно се избягва 

налагането на множество регулаторни изисквания и пречки за кредитните 

институции, като например малките банки; подчертава значението на коефициента 

за подпомагане на МСП по отношение на запазването и увеличаването на банковото 

кредитиране за МСП и призовава Комисията да проучи възможността да направи 

този коефициент постоянен; 

6. припомня съвместното съществуване на обществени и частни участници носи 

предизвикателства и в някои държави членки се наблюдават разнопосочни интереси 

и очаквания от самото начало, както и липсата на необходимите знания и от двете 

страни, като отбелязва в тази връзка, че управляващите органи не познават 

финансовия пазар и неговите механизми, а частните заинтересовани страни не 

разполагат с информация относно нормативната уредба, държавните помощи и 

обществените поръчки; 

7. припомня, че Европейският съвет от 20 и 21 март 2014 г. потвърди, че укрепването 

на конкурентоспособността на европейската промишленост е основен приоритет на 

политиките за растеж и заетост, като подчерта необходимостта този аспект да бъде 

насърчаван във всички политики на ЕС; призовава Комисията, държавите членки и 

регионите да осигурят благоприятна бизнес среда, да премахнат ненужните 

административни, правни (например непоследователните насоки) и регулаторни 

тежести, да изградят ефективна държавна администрация и модерна 

инфраструктура, да улеснят включването на МСП в производствените клъстери и да 

предоставят ефективна консултантска подкрепа; подчертава необходимостта да се 

гарантира подобряване на координацията, съгласуваността и полезните 

взаимодействия между всички инвестиционни политики, инструменти и програми 

на ЕС в подкрепа на МСП, като например европейските структурни и 

инвестиционни фондове (ЕСИФ), “Хоризонт 2020”, COSME, „Еразъм +“, LIFE, 

„Творческа Европа“ и фондовете за социално предприемачество от социалните 

предприятия, както и различните инструменти, предлагани за МСП от Европейската 

инвестиционна банка; приветства плана за инвестиции за Европа (плана „Юнкер“) и 

обръща внимание на МСП за възможностите, предлагани от Европейския фонд за 
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стратегически инвестиции (ЕСИФ, по-специално в рамките на прозореца за МСП), 

въпреки че той не би трябвало да замени политиката на сближаване като основен 

инструмент за подпомагане на МСП в ЕС, и поради това следва да продължи да 

допълва европейските структурни и инвестиционни фондове; 

8. подчертава, че МСП са особено засегнати от сложността на законодателството и 

административната тежест при достъпа до европейските структурни и 

инвестиционни фондове, по-специално от несъразмерно високите спрямо техните 

размери разходи за управление, както и от пречките пред навременното 

разглеждането на молбите за финансиране и на последващите плащания; призовава 

за съществено опростяване, което да се осъществява със съответното внимание към 

проверките за измами и грешки; приветства във връзка с това дейността на групата 

на високо равнище за опростяване на политиката на сближаване; отбелязва 

необходимостта от това местни или регионални агенции за развитие да улеснят 

достъпа на МСП до възстановими финансови инструменти; настоятелно призовава 

Комисията да изясни как се съчетават правилата на ЕСИФ и правилата за 

държавната помощ, по-специално там, където социално-икономическите условия не 

позволяват друг източник за достъп до финансиране; припомня, че МСП често са в 

неблагоприятна позиция по отношение на достъпа до държавна помощ, за разлика 

от големите предприятия; 

9. призовава Комисията и държавите членки да насърчават цялостен подход към 

разпространението на информация и консултантска подкрепа относно всички 

възможности за финансиране от ЕС (включително Банковия съюз, Съюза на 

капиталовите пазари и не на последно място ЕСИ фондове, включително условията 

за допустимост и разпределяне на финансирането) на европейско, национално, 

регионално и местно равнище за инвеститорите, надзорните органи и други 

заинтересовани страни; изтъква мрежата на европейските предприятия (Enterprise 

Europe Network) като важен източник на информация за МСП и стартиращите 

предприятия относно начините да се възползват от възможностите за финансиране 

от ЕС; приветства информационна стратегия на Комисията за МСП; 

10. подчертава значението на събирането на данни за реакциите на пазара спрямо 

конкретни промени (например нови разходи и такси за управление), с цел да се 

подкрепи процесът на вземане на решения в бъдеще; 

11. подчертава, че освен въпроса с размера, всяко МСП е различно и има много 

фактори, които определят финансовите нужди на различните МСП и степента на 

трудност при достъпа им до финансиране, като например местоположението им 

(например метрополните, градските, селските, отдалечените, слабо заселените, 

трансграничните, планинските, островните периферните или най-отдалечените 

региони), юридическата им форма, социално-икономическа среда и финансовата им 

структура, както и етапът от жизнения цикъл на предприятието, по-специално що се 

отнася до степента на интернационализация; призовава Комисията, държавите 

членки и регионалните органи да обърнат внимание на тези параметри, за да се 

предложат разходоефективни решения за финансиране, по-специално такива, които 

използват връзката между безвъзмездните средства и финансовите инструменти и 

са приспособени към нуждите на различните МСП (например микропредприятията, 

новосъздадените иновативни предприятия, разрастващите се предприятия, 
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семейните, занаятчийските и промишлените предприятия), независимо от размера 

на данъчната тежест и неохотата при предоставяне на кредитиране на някои от тези 

видове МСП от страна на инвеститори и банки. 

12. счита, че на финансовия пазар все още има значителни несъответствия във връзка с 

кредитирането, по-специално когато става въпрос за финансиране на новите и 

малките предприятия; припомня необходимостта от увеличаване на усилията за 

премахване на неравнопоставеността между половете, установена в Законодателния 

акт за малкия бизнес, и от насърчаване на участието на жените в предприятията, 

стартиращите предприятия и други предприемачески дейности, по-специално 

когато се използват ЕСИ фондове; счита, че е от съществено значение да се 

подкрепят проекти за предприемачество сред жените и младите хора от селските 

райони, което би допринесло за създаване на работни места, повишаване на 

доходите, както и за предотвратяване на обезлюдяването на селските райони; 

13. призовава Комисията да представи доклад или проучване относно усвояемостта на 

финансовите ресурси в различните части на Европа, които да включват 

териториален анализ за всяка отделна държава, както и анализ на разликите между 

наличността и усвояването на финансовите ресурси в по-слабо развитите региони, 

регионите в преход и по-развитите региони; 

14. предвид високите равнища на младежката безработица насърчава стимулирането на 

предприемачески дух у младите поколения и по този повод припомня 

необходимостта от разработването на насочено към предприемачеството обучение в 

рамките на  училищните и университетските програми, в съответствие с подхода на 

Законодателния акт за малкия бизнес; призовава държавите членки да насърчават 

култура на поемане на риск и на ползване на капиталовия пазар; отново посочва, че 

за МСП финансовото образование и финансовата грамотност са от ключово 

значение за повишаване на използването и приемането на решения, свързани с 

капиталовите пазари, даващо възможност за по-добра оценка на разходите, ползите 

и свързаните с това рискове; 
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