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КРАТКА ОБОСНОВКА

Европейските малки и средни предприятия са се доказали като основното средство за 
постигане на растеж и осигуряване на повече и по-добри работни места в Съюза. Те са 
в центъра на стратегията „Европа 2020“ и ще бъдат инструмент за постигането на 
нейните цели за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж. Това става особено 
важно в сегашния икономически контекст: МСП могат да прокарат пътя за излизане от 
продължаващата икономическа криза и криза на заетостта. В крайна сметка между 2002 
г. и 2010 г. 85% от всички нови работни места в ЕС са били създадени от МСП.

За да изпълнят тези амбициозни задачи, европейските МСП трябва да бъдат 
подкрепяни от ЕС както политически, така и чрез бюджета. В настоящия момент ЕС 
носи голяма отговорност за справяне с пазарния неуспех и с провала на политиките, 
които сериозно подкопаха конкурентоспособността на МСП, както и за отключване на 
потенциала им за растеж. Това обхваща намаляване на бюрокрацията и 
административната тежест, подобряване на достъпа до финансиране и достъп до 
пазарите за всички МСП. Комисията представи програмата COSME в контекста на 
следващата МФР за 2014-2020 г., за да даде убедителен отговор на тези проблеми чрез 
подобряване на рамковите условия за предприятията от ЕС и за стимулиране на 
предприемачеството. 

Целият предложен бюджет за програмата COSME е 2,5 млрд. евро. Докладчикът би 
желал да подчертае, предвид продължаващите много трудни преговори по следващата 
МФР, че дори ако средствата са ограничени, не биха били обосновани никакви 
намаления за програми като COSME, които са в ядрото на европейската 
конкурентоспособност и заетост. Всъщност докладчикът счита, че е немислимо 
финансовият пакет за програмата COSME да бъде по-малък в реално изражение от 
настоящите предвидени средства за Програмата за конкурентоспособност и иновации 
(ПКИ). Също така, и за да се гарантират възможно най-много разпределени средства в 
тази област, докладчикът силно насърчава идеята в програмата да бъдат насочвани 
допълнително евентуалните глоби, налагани от Комисията на предприятия, които не 
спазват правото на ЕС в областта на конкуренцията. 

В рамките на новата програма следва да се постави акцент преди всичко на младите 
предприемачи. Докладчикът предлага интегрирането на програмата „Еразъм за млади 
предприемачи“ в COSME като отделно действие. Тази програма, първоначално 
предложена от Европейския парламент като подготвително действие, през последните 
години беше изпълнена успешно, като даде възможност на млади предприемачи да се 
учат и да надграждат върху опита и добрите практики в други държави членки. Поради 
своя успех „Еразъм за млади предприемачи“ заслужава определено място в новата 
програма с цел развиване на предприемачески умения и дух сред младите хора.

Що се отнася до обратните постъпления от финансови инструменти, определени в 
програмата COSME, докладчикът напълно подкрепя предложението на Комисията 
приходите и възстановените средства, генерирани от един финансов инструмент, да 
бъдат разпределяни за този инструмент. Той счита, че мултиплициращият ефект на тези 
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инструменти има потенциалът да обезпечи по-жизнеспособно и устойчиво бъдеще за 
МСП.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по бюджети приканва водещата комисия по промишленост, изследвания и 
енергетика да включи в доклада си следните изменения:

Изменение 1

Проект на законодателна резолюция
Параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. отбелязва, че посоченият в 
законодателното предложение 
финансов пакет представлява 
единствено указание за 
законодателния орган и че той не 
може да бъде уточнен, докато не бъде 
постигнато споразумение относно 
регламент за определяне на 
многогодишната финансова рамка за 
годините 2014—2020;

Изменение 2

Проект на законодателна резолюция
Параграф 1 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1б. припомня своята резолюция от 8 
юни 2011 г. относно „Инвестиране в 
бъдещето: нова Многогодишна 
финансова рамка (МФР) за 
конкурентоспособна, устойчива и 
приобщаваща Европа“1; отново 
заявява, че са необходими достатъчно 
допълнителни средства в следващата 
МФР, за да може Съюзът да постигне 
приоритетите на съществуващите 
си политики, като също така 
изпълни новите задачи, предвидени в 
Договора от Лисабон, както и да 
реагира на непредвидени събития; 
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призовава Съвета, в случай че той не 
споделя този подход, да посочи ясно 
кои от неговите политически 
приоритети или проекти биха могли 
да бъдат изцяло спрени, въпреки 
доказаната им европейска добавена 
стойност; изтъква, че дори при 
увеличаване на средствата за 
следващата МФР с 5 % спрямо 
равнището от 2013 г., ще може да 
бъде направен само ограничен принос 
към постигането на договорените 
цели на Съюза и поетите от него 
ангажименти, както и на принципа 
за солидарност на Съюза.
_______________
1 Приети текстове, P7_TA(2011)0266.

Изменение 3

Проект на законодателна резолюция
Параграф 1в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1в. потвърждава позицията от 
своята резолюция от 8 юни 2011 г., че 
в следващата МФР следва да се окаже 
засилена подкрепа на всички програми 
и инструменти, целящи стимулиране 
на МСП, в частност на настоящата 
програма и на Законодателния акт за 
малкия бизнес;

Изменение 4

Предложение за регламент
Съображение 6a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6a) Изразходването на средства на 
ЕС и на държавите членки за 
насърчаване на 
конкурентоспособността на 
предприятията и МСП следва да бъде 
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по-добре координирано, за да се 
гарантира взаимно допълване, по-
голяма ефективност и видимост и за 
да се постигне по-добро 
взаимодействие на бюджетите; 
финансовият пакет за Програмата за 
конкурентоспособност на 
предприятията и за МСП (COSME) 
следва да не бъде по-малък в реално 
изражение от бюджетните кредити 
за Рамковата програма за 
конкурентоспособност и иновации 
(ПКИ).

Изменение 5

Предложение за регламент
Съображение 10a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10a) Глобите, наложени от 
Комисията на предприятия, които не 
спазват правото на ЕС в областта на 
конкуренцията, следва да се 
разпределят за програмата в 
допълнение към финансовия й пакет.

Изменение 6

Предложение за регламент
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) Програмата следва да е насочена 
по-специално към МСП, така както са 
определени в Препоръка 2003/361/ЕО на 
Комисията от 6 май 2003 г. относно 
определението на микро-, малки и 
средни предприятия. Следва да се 
обърне особено внимание на 
микропредприятията, предприятията, 
осъществяващи занаятчийска дейност, и 
на социалните предприятия. Следва 
също така да се обърне внимание на 

(11) Програмата следва да е насочена 
по-специално към МСП, така както са 
определени в Препоръка 2003/361/ЕО на 
Комисията от 6 май 2003 г. относно 
определението на микро-, малки и 
средни предприятия. Следва да се 
обърне особено внимание на 
микропредприятията, предприятията, 
осъществяващи занаятчийска дейност, и 
на социалните предприятия. Следва 
също така да се обърне внимание на 
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специфичните характеристики и 
изисквания на младите, новите и 
потенциалните предприемачи и на 
жените предприемачи, както и на 
специфичните целеви групи, като 
например мигранти и предприемачи, 
принадлежащи към социално уязвими 
групи или групи в неравностойно 
положение като например лица с 
увреждания. Програмата следва да 
насърчава също така по-възрастните 
граждани да започнат или продължат 
своята предприемаческа дейност и да 
съдейства за втори шанс за 
предприемачите.

специфичните характеристики и 
изисквания на младите предприемачи,
самостоятелно наетите работници,
новите и потенциалните предприемачи 
и на жените предприемачи, както и на 
специфичните целеви групи, като 
например мигранти и предприемачи, 
принадлежащи към социално уязвими 
групи или групи в неравностойно 
положение като например лица с 
увреждания. Програмата следва да 
насърчава също така по-възрастните 
граждани да започнат или продължат 
своята предприемаческа дейност и да 
съдейства за втори шанс за 
предприемачите. Следва да се обърне 
специално внимание на младите 
предприемачи, по-конкретно чрез 
установяване на програмата „Еразъм 
за млади предприемачи“.

Изменение 7

Предложение за регламент
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Много от проблемите, свързани с 
конкурентоспособността на Съюза, се 
отнасят до трудностите на МСП при 
получаването на достъп до 
финансиране, тъй като за тях 
доказването на тяхната 
кредитоспособност нелека задача, а 
достъпът до рисков капитал е 
съпътстван с трудности. Това има 
отрицателен ефект върху нивото и 
качеството на създадените нови
предприятия и върху техния растеж.
Добавената стойност на Съюза в 
предложените финансови инструменти 
се изразява, inter alia, в укрепване на 
единния пазар за рисков капитал и в 
разработване на общоевропейски пазар 
за финансиране на МСП. Действията на 
Съюза следва да допълват използваните 
от държавите членки финансови 

(12) Много от проблемите, свързани с 
конкурентоспособността на Съюза, се 
отнасят до трудностите на МСП при 
получаването на достъп до 
финансиране, тъй като за тях 
доказването на тяхната 
кредитоспособност нелека задача, а 
достъпът до рисков капитал е 
съпътстван с трудности. Това има 
отрицателен ефект върху нивото и 
качеството на създадените нови 
предприятия и върху техния растеж, 
както и върху готовността на 
новите предприемачи да поемат 
жизнеспособни предприятия при 
прехвърляне/наследяване на 
предприятия. Финансовите 
инструменти на ЕС, въведени за 
периода 2007 - 2013  г., по-специално 
ГМСП, имат доказана добавена
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инструменти за МСП. Правните 
субекти, на които е възложено 
изпълнението на действията, следва да 
гарантират допълняемостта и да не 
допускат двойното финансиране с 
ресурси на ЕС.

стойност и са оказали положителен 
принос на най-малко 120 000 МСП, 
като са допринесли за запазването на 
851 000 работни места от 
започването на финансовата криза 
през 2008  г. Увеличената добавена 
стойност на Съюза в предложените 
финансови инструменти се изразява, 
inter alia, в укрепване на единния пазар 
за рисков капитал и в разработване на 
общоевропейски пазар за финансиране 
на МСП. Действията на Съюза следва да 
допълват използваните от държавите 
членки финансови инструменти за МСП
и държавите членки следва да 
положат всички възможни усилия да 
увеличат публичността и 
достъпността на подобни 
инструменти на територията си.
Правните субекти, на които е възложено 
изпълнението на действията, следва да 
гарантират допълняемостта и да не 
допускат двойното финансиране с 
ресурси на ЕС.

Изменение 8

Предложение за регламент
Съображение 20a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20a)Важно е да се засили максимално 
въздействието на програмата чрез 
мобилизиране, обединяване и набиране 
на публични и частни финансови 
средства.
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Изменение 9

Предложение за регламент
Съображение 23a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23a) Програмата следва да гарантира 
пълна прозрачност, отчетност и 
демократичен контрол на 
новаторските финансови 
инструменти и механизми, които 
имат отношение към бюджета на 
Съюза, особено що се отнася до 
очаквания и реалния им принос за 
постигането на целите на Съюза.

Изменение 10

Предложение за регламент
Съображение 24a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(24a) Важно е да се осигури добро 
финансово управление на програмата 
и нейното изпълнение по възможно 
най-ефективния и удобен за 
ползвателите начин, като 
същевременно се осигури правна 
сигурност и достъпност на 
програмата за всички участници.

Изменение 11

Предложение за регламент
Съображение 25a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(25a) Изпълнението на програмата 
следва да се наблюдава ежегодно с 
помощта на ключови показатели за 
оценяване на резултатите и 
въздействието. Тези показатели, 
включващи съответни основни 
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параметри, следва да предоставят 
минималната основа за оценка на 
степента, в която са постигнати 
целите на програмата.

Изменение 12

Предложение за регламент
Член 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Създава се Програма за действия на 
Съюза за подобряване на 
конкурентоспособността на 
предприятията със специален акцент 
върху малките и средните предприятия
(МСП) (по-долу „Програмата“) за 
периода от 1 януари 2014 г. до 31 
декември 2020 г.

Създава се Програма за действия на 
Съюза за подобряване на 
конкурентоспособността на 
предприятията със специален акцент 
върху самостоятелно заетите лица, 
микро-, занаятчийските, малките и 
средните предприятия (МСП) (по-долу
„Програмата“) за периода от 1 януари 
2014 г. до 31 декември 2020 г.

Изменение 13

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – буква г а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) разлика между броя на 
новосъздадените и вече 
съществуващите МСП,

Изменение 14

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) насърчаване на предприемачеството, 
включително сред специфични целеви 
групи;

б) насърчаване на предприемачеството, 
включително сред специфични целеви 
групи, в частност млади 
предприемачи;
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Изменение 15

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Финансовият пакет за изпълнението 
на програмата е в размер на 2,522 
милиарда евро, от които приблизително
1,4 милиарда евро се заделят за 
финансови инструменти.

1. По смисъла на точка [17] от 
Междуинституционалното 
споразумение от ххх/201х между 
Европейския парламент, Съвета и
Комисията относно 
сътрудничеството по бюджетни 
въпроси и доброто финансово 
управление, финансовият пакет за 
изпълнението на програмата за целия й 
срок е в размер на [...] от общите 
тавани за МФР за 2014-2020 г.,от 
които приблизително 60 % се заделят за 
финансови инструменти. Тази сума 
представлява основната референтна 
сума за бюджетния орган в хода на 
годишната бюджетна процедура.

Изменение 16

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Сумата, заделена за финансови 
инструменти и посочена в параграф 1, 
е индикативна сума, без да се засягат 
правомощията на бюджетния орган. 
Тя може да бъде коригирана в посока 
нагоре или надолу в рамките на 
годишната бюджетна процедура в 
зависимост от резултатите, 
постигнати при прилагането на 
различните финансови инструменти, 
предвидени в приложение II.
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Изменение 17

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Създава се действие „Еразъм за млади 
предприемачи“ с цел развиване на 
предприемачески умения и нагласи.

Изменение 18

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Комисията може да подкрепя мерките 
на държавите членки за засилване на 
обученията за предприемачи и на 
предприемаческите умения и нагласи, и 
по-специално сред потенциалните и 
новите предприемачи.

3. Комисията може да подкрепя мерките 
на държавите членки за засилване на 
обученията за предприемачи и на 
предприемаческите умения, начини на 
мислене и нагласи, и по-специално в 
образованието и обучението, както и
сред потенциалните и новите 
предприемачи.

Изменение 19

Предложение за регламент
Член 14 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. В съответствие с член 18, параграф 4
от Регламент (ЕС) № XXXX/2012 
[новия Финансов регламент] приходите 
и възстановените средства, генерирани 
от един финансов инструмент, се 
прехвърлят към този финансов 
инструмент. За финансови инструменти, 
които вече са създадени в 
многогодишната финансова рамка за 
периода 2007—2013 г, приходите и 
възстановените средства, генерирани от 

4. В съответствие с член 18, параграф
3, буква з) от Регламент (ЕС) 
№ XXXX/2012 [новия Финансов 
регламент] приходите и възстановените 
средства, генерирани от един финансов 
инструмент, се прехвърлят към този 
финансов инструмент. За финансови 
инструменти, които вече са създадени в 
многогодишната финансова рамка за 
периода 2007—2013 г, приходите и 
възстановените средства, генерирани от 
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операции, започнали през този период, 
се прехвърлят към финансовия 
инструмент за периода 2014—2020 г.

операции, започнали през този период, 
се прехвърлят към финансовия 
инструмент за периода 2014—2020 г.

Изменение 20

Предложение за регламент
Приложение ІІ - раздел „Механизъм за гарантиране на заеми“ (МГЗ) - точка 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. С изключение на заемите в 
секюритизирания портфейл, МГЗ 
покрива заеми в размер до 150 000 евро 
и с минимален матуритет 12 месеца.
МГЗ е разработен по такъв начин, че ще 
бъде възможно да се докладва за 
получилите подкрепа иновационни 
МСП както по отношение на техния 
брой, така и на обема на заемите.

3. С изключение на заемите в 
секюритизирания портфейл, МГЗ 
покрива заеми в размер до 250 000 евро 
и с минимален матуритет 12 месеца. В 
случай на финансиране на прехвърляне 
на предприятие, размерът на заема би 
могъл да достигне 1 000 000 евро. МГЗ 
е разработен по такъв начин, че ще бъде 
възможно да се докладва отделно за
създаването на предприятия, за 
прехвърлянето на предприятия, за 
разширяването на съществуващи 
предприятия и за получилите подкрепа 
иновационни МСП както по отношение 
на техния брой, така и на обема на 
заемите.
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