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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по заетост и социални въпроси приканва водещата комисия по 
промишленост, изследвания и енергетика да включи в предложението за резолюция, 
което ще приеме, следните предложения:

1. отбелязва, че МСП са от изключително значение за европейската икономика като 
източник на работни места и на иновации; посочва, че 23 милиона МСП осигуряват 
около 90 милиона работни места в рамките на частния сектор на ЕС, източник на 
30 % от които са микропредприятията, както и че 85 % от всички нови работни 
места в ЕС между 2002 г. и 2012 г. са създадени от МСП, по-конкретно от нови 
предприятия1; счита, че МСП имат потенциал за насърчаване и по-нататъшно
разпространение на система за двойно професионално образование и схеми на 
стажове, с оглед да се улесни навлизането в дадена професия на младежите и по 
този начин да се намали младежката безработица;

2. признава, че за да могат държавите членки да постигнат целите на стратегията „ЕС 
2020“ за иновативна, интелигентна и приобщаваща Европа, необходимо е да бъдат 
взети предвид МСП и микропредприятията, тъй като те крият голям потенциал за 
създаване на работни места, особено за младите хора, а и следователно за
намаляване на бедността и социалното изключване; отбелязва, че самостоятелната 
заетост или стартирането на малко предприятие могат да бъдат добра и гъвкава 
възможност, по-специално за жените;

3. подчертава, че МСП са основният фактор при съчетаване на целите за иновативност 
и устойчивост, но те имат необходимост от стабилна, дългосрочна и амбициозна 
регулаторна рамка като предпоставка за пълно разгръщане на потенциала за заетост, 
присъщ на устойчивата икономика; ето защо призовава Комисията и държавите 
членки да определят дългосрочни екологични стандарти и финансови стимули, като 
по този начин създадат сигурен инвестиционен климат;

4. признава, че МСП играят важна роля за постигането на социална стабилност, 
социално сближаване и интеграция, особено в области, които трябва да се борят с 
отрицателни тенденции в демографското развитие; изисква от Комисията и 
държавите членки да подкрепят МСП при създаването на благоприятна трудова 
среда за работещите, спазването на нормите на трудовото право и на стандартите за
безопасни и здравословни условия на труд, като допринасят по този начин  за 
социално благополучие и за борбата с бедността;

5. подчертава, че въпреки подкрепяните от ЕС инвестиции, все още съществуват 
сериозни бариери пред стартирането и развитието на МСП, като например 

                                               
1

Европейска комисия (Предприятия и промишленост): "Резултати и политики на държавите членки в 
областта на конкурентоспособността: засилване на конкурентоспособността, издание 2011 г.“, 
(съобщение от Комисията, озаглавено „Промишлена политика: засилване на конкурентоспособността“ 
(COM(2011)0642 окончателен), и 
Работен документ на службите на Комисията: "Резултати и политики на държавите членки в областта на 
конкурентоспособността, 2011 г." (SEC(2011) 1187)), раздел 3.4.4: Предизвикателства пред МСП, стр.39.
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ограничен достъп до финансиране и кредити, недостатъчна прозрачност и 
публичност при управлението на фондовете на ЕС в някои държави членки, разходи 
по финансирането, обременителни нормативни разпоредби, ограничен достъп до 
пазари за износ и капацитетът за тяхното развитие, продължителните средни 
срокове за плащане и недостиг на умения; изтъква, че предприемачите, особено 
жените, често не разполагат с необходимата им подкрепа, и поради това призовава 
държавите членки да възприемат политики за опростен достъп до кредити за 
стартиране и развитие на МСП;

6. настоява, че намаляването на административните тежести не трябва да води до по-
слаба здравна защита и по-ниски равнища на безопасност за служителите; при все 
това признава, че административните тежести и финансовите рискове често водят 
до стрес и други отрицателни последици за здравето на служителите и 
собствениците на МСП и микропредприятията; поради това подчертава, че е важно 
да се гарантира, че всички мерки са пропорционални и не обезкуражават 
създаването и развитието на МСП и микропредприятията;

7. подчертава, че е важно провеждането на консултации със социалните партньори 
при планирането на национални мерки за укрепване и насърчаване на МСП;

8. приветства подкрепата за МСП посредством инициативи като Програмата за 
социална промяна и социални иновации, Програмата за конкурентоспособност на 
предприятията и за малките и средните предприятия (COSME) и „Хоризонт 2020“, 
които наред с другите ползи ще създадат възможности за служителите в МСП и 
сектора на микропредприятията да развият своите умения и база от знания; 
подчертава, че подобни мерки не трябва да пораждат допълнителна бюрокрация, 
трябва да демонстрират добавена стойност за ЕС и добро съотношение качество-
цена и трябва да допълват инициативите на държавите членки;

9. подчертава, че е необходимо да се въведат и приложат обширни мерки за 
опростяване, включително опростени методи за възстановяване на разходите, което 
ще помогне на МСП да участват в програми, финансирани от ЕС;

10. подчертава, че следва да бъдат насърчавани улесненият достъп до микрокредити 
чрез Европейските инструменти за микрофинансиране и по-нататъшното развитие 
на тези инструменти в рамките на Програмата за социална промяна и социални 
иновации за периода 2014—2020°г. и бъдещето на ЕСФ, така че да бъде възможен 
достъпът до подходящи инструменти за финансиране преди всичко за лица от групи 
в неравностойно социално положение, стартиращи микропредприятия; в тази връзка 
призовава Комисията да приеме специални указания за кооперации в управляваните 
от Европейския инвестиционен фонд финансови инструменти;

11. подчертава необходимостта от подкрепа на МСП с цел насърчаване на инвестиции в 
иновативни проекти, създаване на благоприятна среда за трансгранично 
сътрудничество с цел създаване на нови устойчиви работни места; изтъква в този 
контекст, че МСП трябва постоянно да се приспособяват към нарастващите 
изисквания на вътрешния пазар, да бъдат конкурентоспособни на международния 
пазар и да бъде улеснен достъпът им до нови пазари, в трети страни и до пазарите за 
обществени поръчки, особено в бързо развиващите се държави;
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12. подчертава принципа „Мисли първо за малките предприятия“; признава ползите от 
електронната търговия за осигуряване на възможности за достъп на МСП до 
единния пазар и за намаляване на разходите; призовава Комисията също да 
предприеме мерки, за да гарантира, че Европейската обсерватория за МСП включва 
в работата си и предприятията на социалната икономика;

13. отбелязва необходимостта от намаляване на административните разходи за МСП по 
всички възможни начини, включително намаляване на времето, необходимо за 
административните процедури; развитието на електронното управление и 
принципът на обслужване на едно гише биха позволили на МСП да отделят по-
малко време за административните процедури и да се сдобият с нови възможности 
за развиване на стопанска дейност; отбелязва, че подобреният достъп до пазарите за 
обществени поръчки може да спомогне за разгръщането на потенциала на МСП за 
създаване на работни места и растеж, създавайки условия за постигане на 
заложените в „Европа 2020“ цели; отбелязва, че електронното управление би могло 
да се използва за осигуряване на достъп до цялата необходима информация за 
спазването на трудовото законодателство и данъчните режими, както и до данни 
относно достъпа до различни равнища на европейско, национално и регионално 
финансиране и схеми за подкрепа на МСП и микропредприятията;

14. отбелязва, че когато става дума за трансграничните услуги, единните звена за 
контакт могат също, заедно със социалните партньори, да предоставят подробна 
информация относно действащите условия на труд в страната, където се предлагат 
услугите;

15. отбелязва, че липсата на подходяща инфраструктура в селските райони, напр. 
достъп до широколентов интернет, представлява сериозна бариера за заетостта и 
растежа, особено за МСП, микропредприятията, самостоятелно заетите лица и 
инициативните личности – видове предприятия, които иначе биха могли да се 
възползват от местоположения извън големите градове и районите с високи наеми;

16. отбелязва, че разходите във връзка със съответствието имат непропорционално 
въздействие върху МСП, и най-вече върху микропредприятията, както и че тези 
разходи могат да се окажат сериозна пречка пред разрастването на тези 
предприятия и капацитета им за наемане и задържане на персонал; насърчава 
държавите членки да вземат това под внимание при прегледа на своите национални 
данъчни и социалноосигурителни режими;

17. държавите членки не трябва да бъдат възпрепятствани да прилагат стандарти на 
национално равнище, които надхвърлят минималните стандарти, договорени в 
рамките на ЕС; настоятелно подчертава, че икономическите и управленските ползи 
винаги трябва да се съотнасят към разходите, свързани с тях; изтъква по-специално, 
че е необходимо да се отбележи, че високото качество на работната среда и на 
работните места в Европа води до намаляване на разходите в сферата на 
здравеопазването и на броя отсъствия от работа поради трудови злополуки, 
професионални заболявания или инвалидност, както и че повишаването на 
производителността и растежа може също така да има отражение върху 
националните бюджети и устойчивостта на системите за социално осигуряване;
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18. в контекста на проверките за целесъобразност, призовава за определяне на 
областите, в които съществува прекомерна тежест, несъответствия или неефективно 
законодателство, оказващи неблагоприятно въздействие върху МСП призовава 
Комисията да гарантира постигането на целите на разпоредбите в областта на 
здравеопазването, безопасността, равенството и социалните въпроси;

19. подчертава, че намаляването на административната тежест не трябва да води до 
недостатъчно прилагане на стандартите на МОТ и на Програмата за достойни 
условия на труд на МОТ в МСП и микропредприятията;

20. отбелязва въвеждането на измерението на микропредприятията в един по-строг 
„МСП тест“ (COM(2011)0803), чрез който се извършва системна оценка на всички 
налични възможности като изключване от приложното поле, индивидуални 
разпоредби, удължени преходни периоди или облекчени режими; подчертава, че 
новото трудово и социално законодателство, което преминава по-трудния „МСП 
тест“, следва да се прилага в най-опростената форма, като се гарантира 
съответствие с европейското законодателство в областта на здравето и 
безопасността на работното място, при свеждане на административна тежест до 
минималното равнище, необходимо за спазване на определените от националните 
традиции и обичаи стандарти; призовава държавите членки внимателно да преценят 
очакваната цел на трудовото законодателство, както и въздействието от 
въвеждането на допълнителни разпоредби, които не се изискват изрично съгласно 
законодателството на ЕС;

21. отбелязва, че интернационализацията на МСП може да допринесе за по-висока 
заетост в ЕС, и подчертава, че интернационализацията е процес и че за да бъде 
успешна е необходимо МСП да разполагат с услуги за подкрепа не само на пазарите 
в трети страни, но и на местно равнище; изтъква, че също така трябва да се избягват 
административните и бюрократичните пречки, както и че всички инициативи на ЕС 
трябва да са в съответствие с принципа на субсидиарност и следва да носят 
определена допълнителна полза;

22. препоръчва на Комисията и на държавите членки да подобрят съществуващите 
рамкови условия за нови предприемачи, за да използват по-добре потенциала за 
създаване на нови и устойчиви работни места; подчертава необходимостта от 
премахване на административните пречки пред малките и средните предприятия за 
наемане на работници от други държави членки; освен това призовава държавите 
членки да предоставят информация на едно гише за предприемачите, които 
инвестират в дадена държава членка и желаят да създадат работни места в нея, като 
същевременно се укрепва европейският социален модел.
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