
PR\912506BG.doc PE496.312v01-00

BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по икономически и парични въпроси

2012/2134(INI)

19.9.2012

ПРОЕКТОДОКЛАД
относно улесняване достъпа на МСП до финансиране
(2012/2134(INI))

Комисия по икономически и парични въпроси

Докладчик: Philippe De Backer



PE496.312v01-00 2/8 PR\912506BG.doc

BG

PR_INI

СЪДЪРЖАНИЕ

Страница

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ.......................3

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ ..........................................................................................7



PR\912506BG.doc 3/8 PE496.312v01-00

BG

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно улесняване достъпа на МСП до финансиране

(2012/2134(INI))

Европейският парламент,

– като взе предвид съобщението на Комисията относно план за действие за 
улесняване достъпа на МСП до финансиране (COM(2011)0870),

– като взе предвид Програмата на Комисията за конкурентоспособност на 
предприятията и за малките и средните предприятия, програмата COSME 
(COM(2011)0834),

– като взе предвид „Small Business Act“ за Европа (COM(2008)0394), който признава 
основната роля на МСП в икономиката на ЕС и цели укрепването на ролята на МСП 
и насърчаване на техния растеж и потенциал за създаване на работни места, 
смекчавайки редица проблеми, които се смята че възпрепятстват развитието им,

– като взе предвид предложението на Комисията за регламент на Европейския 
парламент и на Съвета относно европейските фондове за рисков капитал 
(COM(2011)0860),

– като взе предвид член 48 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси и 
становищата на комисията по заетост и социални въпроси, комисията по регионално 
развитие и комисията по правни въпроси (A7-0000/2012),

A. като има предвид, че въвеждането на по-строги правила, особено за финансовите 
институции, съчетано с икономическата криза, затруднява достъпа на МСП до 
финансиране;

Б. като има предвид че МСП представляват гръбнакът на икономиката на Европейския 
съюз и са важни двигатели на растежа и заетостта в рамките на 27-те държави 
членки;

В. като има предвид, че съществуват различни видове МСП, които всички имат 
различни нужди;

Общи въпроси
1. приветства плана за действие на Комисията и неговия широк набор от решения за 

МСП;

2. изразява съгласие с Комисията, че икономическият успех на Европа зависи до 
голяма степен от растежа въз основа на МСП;

3. подчертава, че поради кризата множество МСП изпитват трудности при достъпа до 
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финансиране и са задължени да спазват по-строги регулаторни критерии отпреди;

4. подчертава отговорността на банките да инвестират разумно в икономиката и по-
специално в МСП; отбелязва, че в някои държави членки МСП не изпитват 
проблеми при достъпа до кредитиране; посочва, че свеждането на инвестициите до 
минимум може да доведе до ограничаване на кредитирането;

Разнообразието на малките и средните предприятия
5. напомня на Комисията, че МСП в Европа са изключително хетерогенни, от силно 

традиционни, семейни бизнеси до бързоразвиващи се предприятия, дружества в 
областта на високите технологии и новосъздадени предприятия;

6. посочва, че планът за действие на Комисията правилно набляга на рисковия капитал 
като възможност за финансиране на растеж, но този вид финансиране е подходящ 
само за ограничен брой МСП;

7. подчертава, че не съществува универсален модел на финансиране и призовава 
Комисията да подкрепи развитието на широк набор от специфични програми и 
инструменти, както капиталови инструменти (като например бизнес ангели, групово 
финансиране (crowd funding) и многостранни търговски системи), така и дългови 
инструменти (като например дружествени облигации на малка стойност и 
гаранционни механизми);

Уязвимост на МСП
8. предупреждава Комисията, че голям брой нови и по-строги правила са били приети, 

без да бъде извършена цялостна и всеобхватна оценка на въздействието; 
настоятелно призовава Комисията да извърши такава оценка, обръщайки специално 
внимание на МСП;

9. отбелязва, че МСП често се намират на края на дълъг жизнен цикъл на доставки и 
съответно биват засегнати в най-силна степен от просрочени плащания и къси 
срокове за плащане; съответно приветства инициативата на Комисията силно да 
насърчи държавите членки ускорено да приложат Директивата за просрочените 
плащания;

Професионално специализиране на предприемачеството
10. отбелязва, че липсата на познания от страна на предприемачите относно основите 

на финансите ограничава качеството на бизнес плановете и съответно успеха на 
исканията за кредит; съответно призовава Комисията и държавите членки да 
предоставят подкрепа за професионалното обучение на потенциални предприемачи;

11. счита, че курс по предприемачество следва да бъде включен в основните 
образователни системи; счита, че един добре изготвен бизнес план е първата стъпка 
към по-добър достъп до финансиране; призовава Комисията и държавите членки да 
включат без отлагане финансовото образование в образователните си програми;

12. отбелязва, че в някои държави членки вече съществува най-добра практика в 
областта на подобряването на подготовката на предприемачите; призовава 
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Комисията да подкрепи прилагането ѝ в други държави членки;

13. подчертава, че е задължително предприемачите и потенциалните предприемачи да 
бъдат уведомявани редовно относно инициативи за обучение, финансиране от ЕС и 
програми за МСП;

14. посочва, че е належащо да се предоставят напътствия за фалирали предприемачи;

Прозрачност
15. отбелязва, че кредиторите познават по-добре кредитните инструменти от 

предприемачите и че предприемачите не винаги говорят открито с кредиторите 
относно своя бизнес план и дългосрочната си стратегия; подчертава, че тези 
пропуски в информацията създават трудности при обсъждането на исканията за 
кредит; призовава Комисията да разпространи съществуващите най-добри практики 
за специфични решения относно диалога и обмена на информация между 
кредиторите и предприемачите;

16. подчертава, че когато кредиторът откаже искане за кредит, той трябва да 
предостави съответната информация относно причините за отказа и трябва да даде 
на предприемача възможност за искане за преразглеждане на решението; призовава 
Комисията да определи ясни насоки относно прозрачността;

17. отбелязва, че при предварително погасяване на кредит МСП трябва да платят 
загубата на финансиране и често допълнителна глоба на кредитора; това води до 
непоносимо високи общи разходи; призовава Комисията да предложи повече 
прозрачност при всички договори относно предварително погасяване за МСП и да 
проучи възможността за налагане на таван на разходите за такъв вид операция;

18. отбелязва, че при отпускането на кредит на МСП кредиторите често изискват освен 
обикновената банкова гаранция и допълнителна лична гаранция; предупреждава, че 
строгите правила относно капиталовите изисквания може да накарат кредитора да 
изисква тези допълнителни гаранции, които представляват пречка за достъпа до 
финансиране на МСП, и призовава Комисията да представи предложение, което 
цели да ограничи тяхната употреба;

19. призовава държавите членки да намалят административната тежест при 
основаването и по време на съществуването на МСП; подчертава, че е важно да се 
намали броят на дните, необходими за основаване на нов бизнес; призовава 
Комисията да проучи най-добрите практики, които следва да бъдат приложени във 
всички държави членки; призовава Комисията да оцени възможността за въвеждане 
на единен идентификационен номер за МСП, съхраняван в единна европейска база 
данни за МСП, включващ всички финансови данни и позволяващ на МСП да 
кандидатстват по-лесно за програми и финансиране от ЕС и национални такива;

20. приветства предложението на Комисията да насърчи употребата на качествен 
рейтинг като инструмент, който следва да допълни стандартните количествени 
оценки на кредитоспособността на МСП;
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Нови начини на финансиране
21. приветства новите програми за финансиране на Комисията, които вземат предвид 

специфичните особености на МСП; призовава Комисията да развие допълнително 
финансирането от ЕС, специално приспособено за МСП; подчертава, че 
фрагментирането на финансирането следва да бъде избягвано и че финансирането 
може да бъде ефективно само ако е в състояние да покрие съществена част от това, 
от което въпросното МСП има нужда;

22. отбелязва, че капиталовите гаранции са широко ценени и използвани от МСП и 
кредитните институции; приветства усилията на Комисията по този въпрос; 
призовава държавите членки да приложат адекватна рамка за капиталови гаранции;

23. призовава Комисията да укрепи и оптимизира инструментите за споделяне на риска 
на Европейската инвестиционна банка;

24. отбелязва, че в някои държави членки съществува рекордно количество спестявания 
на домакинства по банкови сметки; подчертава, че активирането на тези 
спестявания на домакинства може да улесни достъпа на МСП до финансиране и да 
даде импулс на икономиката на ЕС; призовава Комисията да представи 
предложение за активирането на тези спестявания, например чрез въвеждане на 
данъчни стимули на основата на най-добрите практики, съществуващи в рамките на 
държавите членки;

25. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, 
Комисията и правителствата и парламентите на държавите членки.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Малките и средните предприятия (МСП) са много важни за Европейския съюз. Те 
представляват гръбнакът на икономиката на Европейския съюз и са важни двигатели на 
икономическия растеж в Европейския съюз. МСП допринасят в огромна степен за 
създаването на заетост в рамките на 27-те държави — членки на Европейския съюз;

МСП обаче са уязвими. Това стана ясно в периода, следващ кризата. Поради кризата 
някои кредитори станаха по-предпазливи при отпускане на кредитиране за МСП. 
Понякога те са дори прекалено предпазливи, като същевременно прекалено ниските  
инвестиции биха могли да предизвикат ограничаване на кредитирането. Освен това 
новите и стриктни правила, например относно финансовите институции и капиталовите 
изисквания, въведени както от ЕС, така и от национални органи, затрудниха достъпа на 
МСП до финансиране. МСП също така често се намират на края на дълъг жизнен цикъл 
на доставки и съответно биват засегнати в най-силна степен от просрочени плащания и 
от сроковете за плащане, установени в днешно време.

При обсъжданията със заинтересованите страни на проблемите на МСП при достъп до 
финансиране се откроиха редица проблеми.  Изглежда, че не във всички държави 
членки кредиторите са по-предпазливи при отпускане на заем за МСП. В някои 
държави членки през последните години са инвестирани рекордни суми в МСП.

От друга страна, всички заинтересовани страни се съгласяват, че европейските и 
националните органи следва да бъдат внимателни при установяване на нови правила за 
капиталови изисквания. Тъй като няма цялостна оценка на въздействието, която 
обхваща всички различни въведени правила, последствията за финансовия сектор и за 
достъпа до финансиране за МСП са много неясни. Въпреки това следва да се избягва и 
свръхреагиране на кредиторите спрямо новите капиталови изисквания. 

Бяха споменати и други структурни проблеми, които са съществували и преди кризата
и нямат пряка връзка с нея. Едно от основните затруднения при сключване на договор 
за кредит са пропуските в информацията между МСП и кредитори. И двете страни са 
съгласни, че по-добрата комуникация следва да подобри разбирането на кредиторите за 
нуждата от кредит за дадено МСП и разбирането на МСП за различните кредитни 
варианти. От друга страна, по-редовен мониторинг на финансовото състояние и 
основните финансови познания на МСП би улеснило по-бързото договаряне.

Липсата на прозрачност, например при предварително погасяване на заем, е също сред 
проблемите на МСП. Загубата на финансиране и допълнителната глоба често не са 
добре дефинирани предварително. Понякога общата стойност на предварителното 
погасяване е дори толкова висока, че МСП не могат да си я позволят, което не им дава 
възможност да преразглеждат своето инвестиционно и кредитно решение.   

Поради по-стриктните капиталови изисквания кредиторите често изискват освен 
обикновената банкова гаранция и допълнителна лична гаранция. Това може да създаде
допълнителна бариера за предприемачите, които искат да създадат МСП или 
допълнително да инвестират в него.
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Самите заинтересовани страни предложиха някои решения, които биха могли да 
подобрят достъпа до финансиране за МСП: (1) професионално специализиране на 
сектора; (2) по-добро сътрудничество и обмен на информация между МСП и 
кредиторите; (3) по-редовен мониторинг на финансовото състояние на МСП; (4)
създаване на ясни правила относно използването на (лични) гаранции; (5) установяване 
на ясни правила относно предварителното погасяване на кредити, евентуалните глоби и 
изчисляването на загубените печалби.
В Плана за действие за улесняване достъпа на МСП до финансиране Комисията 
представя някои добри предложения и решения.  Тъй като обаче такова нещо като 
„МСП“ не съществува, бихме желали да подчертаем, че няма едно решение, което да 
устройва всички, и че различните видове МСП имат различни нужди.  

Поради това приветстваме предложението на Комисията, но бихме искали да 
подчертаем, че рисковият капитал, върху който правилно е поставено ударението в 
плана за действие на Комисията, е адекватен начин на финансиране за растеж само за 
ограничен брой МСП.  Поради това искаме от Комисията да подкрепи също 
алтернативни механизми за финансиране.

В настоящата криза домакинствата са склонни да предпочитат спестяванията пред 
потреблението. В някои държави членки съществува рекордно количество спестявания 
на домакинства по банкови сметки. Следователно бихме желали Комисията да проучи 
как ЕС и държавите членки могат да улеснят активирането на спестяванията, например 
чрез въвеждане на данъчни стимули. 


