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Изменение 1
Evelyn Regner

Проектостановище
Параграф -1 (нов)

Проектостановище Изменение

-1. като взе предвид член 3, параграф 3 
от ДЕС, съгласно който Съюзът 
работи за силно конкурентна 
социална пазарна икономика, която 
има за цел пълна заетост и социален 
прогрес;

Or. de

Изменение 2
Evelyn Regner

Проектостановище
Параграф -1a (нов)

Проектостановище Изменение

-1a. като взе предвид членове 151 и 153 
от ДФЕС, съгласно които 
Европейският съюз и държавите 
членки си поставят за цел, наред с 
другото, подобряване на условията на 
живот и труд, така че да се постигне 
тяхното хармонизиране, докато се 
осъществява подобряването, в 
частност на работната среда с цел 
закрилата на здравето и 
безопасността на работниците;

Or. de

Изменение 3
Ramona Nicole Mănescu
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Проектостановище
Параграф 1a (нов)

Проектостановище Изменение

1a. отбелязва, че броят на заетите в 
МСП е около 75 милиона души и че 
85 % от всички нови работни места в 
ЕС между 2002 г. и 2012 г. са 
създадени от МСП, по-конкретно от 
нови предприятия;

Or. en

Изменение 4
Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Проектостановище
Параграф 1a (нов)

Проектостановище Изменение

1a. счита, че МСП имат 
изключителен потенциал за 
насърчаване и по-нататъшно 
разпространение на системата за 
двойно професионално образование с 
оглед да се улесни навлизането в 
дадена професия на колкото е 
възможно повече младежи и по този 
начин да се намали младежката 
безработица;

Or. de

Изменение 5
Ramona Nicole Mănescu

Проектостановище
Параграф 1б (нов)
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Проектостановище Изменение

1б. отбелязва, че МСП са от 
изключително значение за 
европейската икономика като 
работодатели и източници на 
иновации;

Or. en

Изменение 6
Nadja Hirsch

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. признава, че за да могат държавите 
членки да постигнат целите на 
стратегията „ЕС 2020“, МСП и 
микропредприятията трябва да бъдат 
взети предвид;

2. признава, че за да могат държавите 
членки да постигнат целите на 
стратегията „ЕС 2020“, МСП и 
микропредприятията трябва да бъдат 
взети предвид; стратегията на ЕС 
„Европа 2020“ има за цел 
повишаването на трудовата заетост 
на жените, и по-специално на 
жените майки; самостоятелната 
заетост или стартирането на малко 
предприятие могат да бъдат добра и 
гъвкава възможност в това 
отношение, преди всичко поради 
факта, че жените, избрали 
самостоятелната заетост, по-рядко 
претърпяват неуспех в сравнение с 
мъжете;

Or. de

Изменение 7
Evelyn Regner, Jutta Steinruck

Проектостановище
Параграф 2
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Проектостановище Изменение

2. признава, че за да могат държавите 
членки да постигнат целите на 
стратегията „ЕС 2020“, МСП и 
микропредприятията трябва да бъдат 
взети предвид;

2. посочва, че за да могат държавите 
членки да постигнат целите на 
стратегията „ЕС 2020“, МСП и 
микропредприятията трябва да бъдат 
взети предвид, тъй като те крият 
голям потенциал за осъществяване на 
целите, заложени в стратегията 
„Европа 2020“, по-специално за пълна 
заетост, създаване на работни места 
за млади хора и за намаляване на 
бедността и социалното изключване;

Or. de

Изменение 8
Philippe Boulland

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. признава, че за да могат държавите 
членки да постигнат целите на 
стратегията „ЕС 2020“, МСП и 
микропредприятията трябва да 
бъдат взети предвид;

2. признава, че за да могат държавите 
членки да постигнат целите на 
стратегията „ЕС 2020“, е необходимо да 
се насърчава създаването на МСП и 
микропредприятия и те да получават 
подкрепа за развитието си през 
първите 5 години;

Or. fr

Изменение 9
Mara Bizzotto

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. признава, че за да могат държавите 2. признава, че за да могат държавите 
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членки да постигнат целите на 
стратегията „ЕС 2020“, МСП и 
микропредприятията трябва да бъдат 
взети предвид;

членки да постигнат целите на 
стратегията „ЕС 2020“, на МСП и 
микропредприятията трябва да бъде 
отредено централно място във всяка 
мярка, която има положително 
въздействие върху съответната 
територия, нейната икономика и 
общности;

Or. it

Изменение 10
Elisabeth Schroedter

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. признава, че за да могат държавите 
членки да постигнат целите на 
стратегията „ЕС 2020“, МСП и 
микропредприятията трябва да бъдат 
взети предвид;

2. признава, че за да могат държавите 
членки да постигнат целите на 
стратегията „ЕС 2020“ за иновативна,
интелигентна и приобщаваща 
Европа, МСП и микропредприятията 
трябва да бъдат взети предвид;

Or. de

Изменение 11
Elisabeth Schroedter

Проектостановище
Параграф 2a (нов)

Проектостановище Изменение

2a. 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 
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устойчивата икономика, и поради 
това призовава Комисията и 
държавите членки да определят 
дългосрочни екологични стандарти и 
финансови стимули, като по този 
начин създадат сигурен 
инвестиционен климат;

Or. de

Изменение 12
Elisabeth Schroedter

Проектостановище
Параграф 2б (нов)

Проектостановище Изменение

2б. 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; поради това 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 борбата 
с бедността и за социално 
благополучие;

Or. de

Изменение 13
Elisabeth Schroedter

Проектостановище
Параграф 3
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Проектостановище Изменение

3. подчертава, че бариерите пред 
стартирането и развитието на МСП са 
достъпът до финансиране и 
свързаните с него разходи, 
обременителните нормативни 
разпоредби, непреките разходи за 
труд, достъпът до пазари за износ и 
капацитетът за тяхното развитие, 
средните срокове за плащане и 
недостигът на умения;

3. подчертава, че бариерите пред 
стартирането и развитието на МСП са 
ограниченият достъп до финансиране 
и кредити, недостатъчната 
прозрачност и публичност при 
прилагането на фондовете на ЕС в 
държавите членки поради 
обременителни нормативни 
разпоредби, достъпът до пазари за износ 
и капацитетът за тяхното развитие, 
средните срокове за плащане и 
недостигът на умения; подчертава, че 
особено жените, стартиращи бизнес, 
не намират подходящата за техните 
проекти начална подкрепа по много 
програми, поради това призовава 
държавите членки да разработят 
програми за започване на бизнес, 
които да са насочени специално към 
поведението на жените, стартиращи 
бизнес (малко предприятие, 
недостатъчен начален капитал, 
ниска степен на готовност за 
поемане на риск);

Or. de

Изменение 14
Evelyn Regner

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. подчертава, че бариерите пред
стартирането и развитието на МСП са
достъпът до финансиране и 
свързаните с него разходи,
обременителните нормативни 
разпоредби, непреките разходи за 
труд, достъпът до пазари за износ и 
капацитетът за тяхното развитие, 

3. подчертава, че стартирането и 
развитието на МСП следва да бъде 
улеснено и насърчавано чрез достъп до 
финансиране, по-специално чрез 
улеснен достъп до микрокредити чрез 
Европейските инструменти за 
микрофинансиране и по-
нататъшното развитие на тези 
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средните срокове за плащане и 
недостигът на умения;

инструменти в рамките на 
Програмата за социална промяна и 
социални иновации за периода 2014—
2020°г.;

Or. de

Изменение 15
Mara Bizzotto

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. подчертава, че бариерите пред 
стартирането и развитието на МСП са
достъпът до финансиране и свързаните с 
него разходи, обременителните 
нормативни разпоредби, непреките 
разходи за труд, достъпът до пазари за 
износ и капацитетът за тяхното 
развитие, средните срокове за плащане 
и недостигът на умения;

3. подчертава, че въпреки направените 
инвестиции от страна на ЕС
сериозни бариери пред стартирането и 
развитието на МСП остават по-
специално достъпът до финансиране и 
свързаните с него разходи, 
обременителните нормативни 
разпоредби, непреките разходи за труд, 
достъпът до пазари за износ и 
капацитетът за тяхното развитие, 
средните срокове за плащане и 
недостигът на умения;

Or. it

Изменение 16
Licia Ronzulli

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. подчертава, че бариерите пред 
стартирането и развитието на МСП са 
достъпът до финансиране и свързаните с 
него разходи, обременителните 
нормативни разпоредби, непреките 
разходи за труд, достъпът до пазари за 

3. подчертава, че бариерите пред 
стартирането и развитието на МСП са 
достъпът до финансиране и свързаните с 
него разходи, обременителните 
нормативни разпоредби, непреките 
разходи за труд, достъпът до пазари за 
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износ и капацитетът за тяхното 
развитие, средните срокове за плащане 
и недостигът на умения;

износ и капацитетът за тяхното 
развитие, средните срокове за плащане 
и недостигът на умения; поради това 
призовава държавите членки да 
предприемат мерки за опростен 
достъп до кредити за стартиране и 
развитие на МСП;

Or. it

Изменение 17
Anthea McIntyre

Проектостановище
Параграф 3a (нов)

Проектостановище Изменение

3a. подчертава, че е важно да се 
гарантира, че служителите, 
работещи в МСП и в сектора на 
микропредприятията, са подходящо 
защитени; признава обаче, че 
нуждите на МСП и 
микпропредприятията са доста по-
различни от тези на
мултинационалните организации и 
компании поради сравнително малкия 
им размер; поради това подчертава, 
че е важно да се гарантира, че всички 
мерки са пропорционални и не 
премахват стимулите за създаване и 
развитие на МСП и 
микропредприятията;

Or. en

Изменение 18
Ole Christensen, Olle Ludvigsson

Проектостановище
Параграф 3a (нов)
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Проектостановище Изменение

3a. подчертава, че здравословните и 
безопасни условия на труд и 
защитата на работниците не могат 
да бъдат считани за утежняващи 
разпоредби; призовава Комисията при 
опростяването на 
административните тежести 
винаги да гарантира здравословните и 
безопасни условия на труд, както и че 
МСП предоставят подходящи знания 
и ресурси за правилното управление на 
работната среда на служителите; 
тази подкрепа би могла да включва: 
разпространение на добри практики, 
обучение на служителите, 
разработване на опростени 
инструменти за оценка на риска и 
указания, предоставяне на достъп до 
услуги за превенция на приемливи цени 
и с добро качество, предлагане на 
финансови стимули и др.;

Or. en

Изменение 19
Phil Bennion, Philippe De Backer, Marian Harkin

Проектостановище
Параграф 3a (нов)

Проектостановище Изменение

3a. 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; 
подчертава, че е необходимо 
трудовите и социалните разпоредби 
да допринасят за благосъстоянието 
на предприемачите и техните 
служители, без да създават 
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допълнителни бариери за техния 
успех;

Or. en

Изменение 20
Evelyn Regner

Проектостановище
Параграф 3a (нов)

Проектостановище Изменение

3a. настоява, че намаляването на 
административните тежести не 
трябва да води до по-малка защита за 
служителите, нито да вреди на 
условията на труд и правата на 
работещите;

Or. en

Изменение 21
Minodora Cliveti

Проектостановище
Параграф 3a (нов)

Проектостановище Изменение

3a. счита, че МСП следва да 
подпомагат инициативи за учене през 
целия живот, като да направят 
ученето по-достъпно в работно време 
и по-добре съобразено с нуждите на 
работниците чрез индивидуализиране 
на учебни планове, преминаване към 
обучение, основано на 
компетентността, преход към 
разделение на модулен принцип или 
използване на дистанционно 
обучение;

Or. en
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Изменение 22
Paul Murphy

Проектостановище
Параграф 3a (нов)

Проектостановище Изменение

3a. изразява съжаление в този 
контекст относно въздействието на 
политиките на икономии, прилагани 
от различни държави членки, и 
пагубния ефект, който те оказват 
върху жизнеспособността на много 
МСП, напр. чрез намаляване на 
потребителските разходи вследствие 
на бюджетни съкращения, 
изместване на данъчната тежест 
към по-косвено данъчно облагане, 
което засяга по-силно ниските и 
средните доходи и др.;

Or. en

Изменение 23
Konstantinos Poupakis

Проектостановище
Параграф 3a (нов)

Проектостановище Изменение

3a. призовава Комисията и 
държавите членки да предприемат 
конкретни мерки с цел улесняване на 
достъпа на МСП до финансиране; 
МСП са основната движеща сила за 
постигане на растеж и създаване на 
работни места, особено в държави, 
които като Гърция са засегнати от 
дълбока рецесия;

Or. el
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Изменение 24
Paul Murphy

Проектостановище
Параграф 3б (нов)

Проектостановище Изменение

3б. отново заявява твърдата си 
ангажираност по отношение на 
всички синдикални права, 
включително правото на признаване 
на синдиката и правото на стачка, за 
всички работници, независимо от 
размера на предприятието, в което 
работят, тъй като това е най-
добрата гаранция за спазване на 
условията на труд и заплащане;

Or. en

Изменение 25
Konstantinos Poupakis

Проектостановище
Параграф 3б (нов)

Проектостановище Изменение

3б. призовава държавите членки да 
предприемат инициативи за 
намаляване на бюрократичната 
тежест, която спъва развитието на 
МСП; посочва обаче, че това не 
трябва да се отразява отрицателно 
върху гарантирането на минимални 
стандарти за условия на труд, по-
специално по отношение на опазване 
на здравето и безопасността;

Or. el
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Изменение 26
Konstantinos Poupakis

Проектостановище
Параграф 3в (нов)

Проектостановище Изменение

3в. подчертава, че е важно 
провеждането на консултации със 
социалните партньори при 
планирането на национални мерки за 
укрепване и насърчаване на МСП;

Or. el

Изменение 27
Elisabeth Schroedter

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. 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“; 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;

4. 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“, както и бъдещия Регламент 
относно ЕСФ; подчертава, че 
държавите членки не трябва да
създават допълнителна бюрокрация с 
цел да направят възможен достъпа до 
подходящи инструменти за 
финансиране преди всичко за лица от 
групи в неравностойно социално 
положение, стартиращи 
микропредприятия и предприятия на 
социалната икономика; в тази връзка 
призовава Комисията да приеме 
специални указания за кооперации в 
управляваните от Европейския 
инвестиционен фонд финансови 
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инструменти;

Or. de

Изменение 28
Anthea McIntyre

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. 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“; 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;

4. 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;

Or. en

Изменение 29
Nadja Hirsch

Проектостановище
Параграф 4a (нов)

Проектостановище Изменение

4a. изисква от държавите членки да 
предприемат необходимите 
действия, за да получат достъп до 
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структурните фондове и до 
Кохезионния фонд и да използват 
получените средства за програми, 
свързани с професионалното обучение, 
така че МСП да бъдат допълнително 
подкрепени;

Or. de

Изменение 30
Ramona Nicole Mănescu

Проектостановище
Параграф 4a (нов)

Проектостановище Изменение

4a. 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;

Or. en

Изменение 31
Licia Ronzulli

Проектостановище
Параграф 4a (нов)

Проектостановище Изменение

4a. подчертава необходимостта от 
предприемане на мерки с цел 
насърчаване на инвестиции в 
иновативни проекти, създаване на 
благоприятна среда за трансгранично 
сътрудничество, както и от подкрепа 
на иновациите и културата на 
предприемаческо мислене;
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Or. it

Изменение 32
Licia Ronzulli

Проектостановище
Параграф 4б (нов)

Проектостановище Изменение

4б. изтъква постоянната 
необходимост МСП да се справят с 
нарастващите предизвикателства на 
вътрешния пазар и да бъдат 
конкурентоспособни на 
международния пазар; подчертава 
освен това необходимостта от 
предприемане на мерки за насърчаване 
на достъпа на МСП до нови пазари и 
до обществени поръчки;

Or. it

Изменение 33
Evelyn Regner, Jutta Steinruck

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. 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;

5. насочва вниманието към 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; пояснява, че този принцип 
не означава отреждане на 
второстепенна роля за гражданите, 
работниците и потребителите в 
Европа, чиито интереси са 
равнопоставени с интересите на 
МСП;
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Or. de

Изменение 34
Elisabeth Schroedter

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. 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;

5. 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 наблюденията си и 
предприятията на социалната 
икономика;

Or. de

Изменение 35
Mara Bizzotto

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. 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;

5. изтъква отново значението на
принципа „Мисли първо за малките 
предприятия“; признава евентуалните 
ползи от електронната търговия за 
осигуряване на възможности за достъп 
на МСП до единния пазар и за 
намаляване на разходите;

Or. it
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Изменение 36
Philippe Boulland

Проектостановище
Параграф 5a (нов)

Проектостановище Изменение

5a. припомня, че ЕС и държавите 
членки трябва да засилят подкрепата 
си за МСП, за да направят по-лесен 
достъпа им до пазари в трети страни 
и до пазарите за обществени поръчки, 
особено в бързо развиващите се 
държави;

Or. fr

Изменение 37
Ramona Nicole Mănescu

Проектостановище
Параграф 5 a (нов)

Проектостановище Изменение

5a. подчертава необходимостта от 
насърчаване и подкрепа на 
икономическите дейности на МСП на 
чуждестранните пазари както в 
рамките на, така и извън ЕС, с цел 
създаване на нови устойчиви работни 
места;

Or. en

Изменение 38
Elisabeth Schroedter

Проектостановище
Параграф 6
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Проектостановище Изменение

6. отбелязва, че развитието на 
електронното управление и принципът 
на обслужване на едно гише намаляват 
административните процедури и 
създават 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;

6. отбелязва, че развитието на 
електронното управление и принципът 
на обслужване на едно гише намаляват 
административните процедури и 
създават нови възможности за развиване 
на стопанска дейност, както се 
установява от пилотни проекти, по-
специално при трансграничните 
услуги, когато тези „единни звена за 
контакт“ в тясно сътрудничество 
със социалните партньори 
предоставят също подробна 
информация относно действащите 
условия на труд в страната, където 
се предлагат услугите; отбелязва, че 
подобреният достъп до пазарите за 
обществени поръчки може да спомогне 
за разгръщането на потенциала на МСП 
за създаване на работни места;

Or. de

Изменение 39
Phil Bennion, Fiona Hall, Philippe De Backer, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Marian 
Harkin

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. отбелязва, че развитието на 
електронното управление и принципът 
на обслужване на едно гише намаляват 
административните процедури и 
създават 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;

6. отбелязва, че развитието на 
електронното управление и принципът 
на обслужване на едно гише намаляват 
административните процедури и 
създават 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;
отбелязва, че електронното 
управление би могло да се използва за 
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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;

Or. en

Изменение 40
Anthea McIntyre

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. отбелязва, че развитието на 
електронното управление и принципът 
на обслужване на едно гише 
намаляват административните 
процедури и създават 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;

6. отбелязва, че развитието на 
електронното управление би позволило 
на МСП да отделят по-малко време за 
административните процедури и да се 
сдобият с нови възможности за 
развиване на стопанска дейност и че 
подобреният достъп до пазарите за 
обществени поръчки може да спомогне 
за разгръщането на потенциала на МСП 
за създаване на работни места и 
растеж;

Or. en

Изменение 41
Mara Bizzotto

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. отбелязва, че развитието на 
електронното управление и принципът 

6. отбелязва необходимостта от 
безусловно намаляване на 
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на обслужване на едно гише намаляват
административните процедури и
създават 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;

административните разходи и загуба 
на време за МСП: развитието на 
електронното управление и принципът 
на обслужване на едно гише са важна 
цел с оглед намаляването на
административните процедури и 
създаването на нови възможности за 
развиване на стопанска дейност; 
отбелязва, че подобреният достъп до 
пазарите за обществени поръчки ще
спомогне за разгръщането на 
потенциала на МСП за създаване на 
работни места;

Or. it

Изменение 42
Evelyn Regner, Jutta Steinruck

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. отбелязва, че развитието на 
електронното управление и принципът 
на обслужване на едно гише намаляват 
административните процедури и 
създават 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;

6. отбелязва, че развитието на 
електронното управление и принципът 
на обслужване на едно гише намаляват 
административните процедури и 
създават 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 с оглед 
постигане на заложената в „Европа 
2020“ цел за пълна заетост;

Or. de

Изменение 43
Phil Bennion, Fiona Hall, Philippe De Backer, Marian Harkin

Проектостановище
Параграф 6a (нов)
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Проектостановище Изменение

6a. 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, които 
иначе биха могли да се възползват от 
населено място извън големите 
градове и районите с високи наеми;

Or. en

Изменение 44
Anthea McIntyre

Проектостановище
Параграф 6a (нов)

Проектостановище Изменение

6a. отбелязва доклада на Комисията 
относно най-добрите практики в 
държавите членки при прилагане на 
законодателството на ЕС по най-
ненатоварващ начин и подкрепя 
принципа за обслужване „на едно 
гише“ и капацитета за неговото 
реализиране;

Or. en

Изменение 45
Evelyn Regner, Jutta Steinruck

Проектостановище
Параграф 7
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Проектостановище Изменение

7. отбелязва, че разходите във връзка 
със съответствието имат 
непропорционално въздействие върху 
МСП, и най-вече върху
микропредприятията;

7. отбелязва, че разходите във връзка 
със съответствието могат да имат 
наистина непропорционално 
въздействие върху МСП и 
микропредприятията в някои сфери;
настоятелно подчертава, че 
икономическите и управленските 
ползи винаги трябва да се съотнасят 
към разходите, свързани с тях; 
трябва да се вземат под внимание по-
специално намаляването на 
разходите в сферата на 
здравеопазването, по-малкият брой 
отсъствия от работа поради трудови 
злополуки и професионални 
заболявания или инвалидност, които 
могат да се отразят и върху 
системите за социално осигуряване, 
както и по-високата 
производителност и отбелязването 
на растеж вследствие на по-
качествената работна среда и по-
качествените работни места в 
Европа;

Or. de

Изменение 46
Phil Bennion, Fiona Hall, Philippe De Backer, Филиз Хакъева Хюсменова,
Marian Harkin

Проектостановище
Параграф 7

Проектостановище Изменение

7. отбелязва, че разходите във връзка 
със съответствието имат 
непропорционално въздействие върху 
МСП, и най-вече върху 
микропредприятията;

7. отбелязва, че разходите във връзка 
със съответствието имат 
непропорционално въздействие върху 
МСП, и най-вече върху 
микропредприятията; както и че тези 
разходи могат да представляват 
сериозна пречка за разширяването на 
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тези предприятия и техния 
капацитет за наемане и задържане на 
персонал; насърчава държавите 
членки да вземат това под внимание 
при прегледа на своите национални 
данъчни и социалноосигурителни 
режими;

Or. en

Изменение 47
Ramona Nicole Mănescu

Проектостановище
Параграф 7

Проектостановище Изменение

7. отбелязва, че разходите във връзка 
със съответствието имат 
непропорционално въздействие върху 
МСП, и най-вече върху 
микропредприятията;

7. отбелязва, че разходите във връзка 
със съответствието имат 
непропорционално въздействие върху 
МСП, и най-вече върху 
микропредприятията и техния 
капацитет за наемане и задържане на 
персонал;

Or. en

Изменение 48
Ole Christensen, Olle Ludvigsson

Проектостановище
Параграф 8

Проектостановище Изменение

8. в рамките на „проверките за 
целесъобразност“, призовава за 
определяне на областите, в които 
съществува прекомерна тежест, 
несъответствия или неефективно 
законодателство в областта на заетостта, 
оказващи неблагоприятно въздействие 
върху МСП; призовава Комисията да 

8. в рамките на „проверките за 
целесъобразност“, призовава за 
определяне на областите, в които 
съществува прекомерна тежест, 
несъответствия или неефективно 
законодателство в областта на заетостта, 
оказващи неблагоприятно въздействие 
върху МСП;
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вземе предвид правилото „един в сила, 
един отменен“, което дава 
възможност за запазване на целите 
на разпоредбите относно здравето, 
безопасността и равенството и за 
спазване на принципа на солидарност;

Or. en

Изменение 49
Elisabeth Schroedter

Проектостановище
Параграф 8

Проектостановище Изменение

8. в рамките на „проверките за 
целесъобразност“, призовава за 
определяне на областите, в които 
съществува прекомерна тежест, 
несъответствия или неефективно 
законодателство в областта на 
заетостта, оказващи неблагоприятно 
въздействие върху МСП; призовава 
Комисията да вземе предвид правилото 
„един в сила, един отменен“, което 
дава възможност за запазване на 
целите на разпоредбите относно
здравето, безопасността и 
равенството и за спазване на 
принципа на солидарност;

8. в рамките на „проверките за 
целесъобразност“, призовава за 
определяне на областите, в които 
съществува прекомерна тежест, 
несъответствия или неефективно 
законодателство, оказващи 
неблагоприятно въздействие върху 
МСП; призовава обаче Комисията да
гарантира, че подобни мерки няма да 
доведат до снижаване на 
изискванията за безопасност и 
здравословни условия на труд на 
работното място и че ще бъдат 
запазени в пълна степен правата на 
работниците и правата, отнасящи се 
до равнопоставеността между 
мъжете и жените;

Or. de

Изменение 50
Evelyn Regner, Jutta Steinruck

Проектостановище
Параграф 8
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Проектостановище Изменение

8. в рамките на „проверките за 
целесъобразност“, призовава за 
определяне на областите, в които 
съществува прекомерна тежест, 
несъответствия или неефективно 
законодателство в областта на 
заетостта, оказващи неблагоприятно 
въздействие върху МСП; призовава 
Комисията да вземе предвид правилото 
„един в сила, един отменен“, което 
дава възможност за запазване на 
целите на разпоредбите относно 
здравето, безопасността и равенството и 
за спазване на принципа на 
солидарност;

8. в рамките 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 запазването на целите на 
разпоредбите относно здравето, 
безопасността и равенството и за 
спазване на принципа на солидарност;

Or. en

Изменение 51
Anthea McIntyre

Проектостановище
Параграф 8

Проектостановище Изменение

8. в рамките на „проверките за 
целесъобразност“, призовава за 
определяне на областите, в които 
съществува прекомерна тежест, 
несъответствия или неефективно 
законодателство в областта на заетостта, 
оказващи неблагоприятно въздействие 
върху МСП; призовава Комисията да 
вземе предвид правилото „един в сила, 
един отменен“, което дава възможност 
за запазване на целите на разпоредбите 
относно здравето, безопасността и 
равенството и за спазване на принципа 
на солидарност;

8. в рамките на „проверките за 
целесъобразност“, призовава за 
определяне на областите, в които 
съществува прекомерна тежест, 
несъответствия или неефективно 
законодателство в областта на заетостта, 
оказващи неблагоприятно въздействие 
върху МСП; призовава Комисията да 
вземе предвид правилото „един в сила, 
един отменен“, което дава възможност 
за запазване и поддържане изцяло на 
целите на разпоредбите относно 
здравето, безопасността и равенството, 
като същевременно се гарантира 
пълното спазване на принципа на 
солидарност;
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Or. en

Изменение 52
Evelyn Regner, Jutta Steinruck

Проектостановище
Параграф 8a (нов)

Проектостановище Изменение

8a. настоятелно изтъква, че са 
недопустими всякакви изключения от 
директивите, които установяват 
минимални стандарти, като 
Директивата относно 
командироването на работници в 
рамките на предоставянето на услуги 
или Директивата относно условията 
за влизане и пребиваване на граждани 
на трети държави за целите на 
сезонната заетост;

Or. de

Изменение 53
Elisabeth Schroedter

Проектостановище
Параграф 8a (нов)

Проектостановище Изменение

8a. 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;

Or. de
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Изменение 54
Elisabeth Schroedter

Проектостановище
Параграф 8б (нов)

Проектостановище Изменение

8б. подчертава, че е недопустимо 
прилагането на подход, основан на 
принципа „спазване или обяснение“, 
по подобие на нормите за управление 
на предприятията, отнасящи се до 
административната тежест; 
държавите членки не трябва да 
бъдат възпирани да прилагат на 
национално равнище по-високи 
стандарти, които надхвърлят 
минималните стандарти, договорени 
на равнище ЕС;

Or. de

Изменение 55
Phil Bennion, Fiona Hall, Philippe De Backer, Филиз Хакъева Хюсменова, Marian 
Harkin

Проектостановище
Параграф 9

Проектостановище Изменение

9. отбелязва и твърдо подкрепя акцента 
върху 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.

9. отбелязва и твърдо подкрепя акцента 
върху 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-
проста форма, създавайки възможно 
най-малката административна 
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тежест за постигане на своята 
функционална цел и спазвайки 
принципа на субсидиарност; 
призовава държавите членки 
внимателно да преценят очакваната 
цел на социалното законодателство и 
да го приложат без свръхрегулиране 
национално равнище или въвеждане 
на допълнителни разпоредби, които 
не се изискват изрично съгласно 
законодателството на ЕС.

Or. en

Изменение 56
Elisabeth Schroedter

Проектостановище
Параграф 9

Проектостановище Изменение

9. отбелязва и твърдо подкрепя акцента 
върху 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.

9. отбелязва и твърдо подкрепя акцента 
върху микропредприятията в един по-
строг „МСП тест“ (COM(2011)0803), 
призовава обаче действието на 
директивите на ЕС, уреждащи 
основните задължения във връзка с 
безопасните и здравословни условия 
на труд и основната закрила за 
сезонните и за командированите 
работници, да се запази и по 
отношение на МСП и 
микропредприятията с цел да се 
гарантира честна конкуренция на 
европейския вътрешен пазар.

Or. de

Изменение 57
Evelyn Regner, Jutta Steinruck

Проектостановище
Параграф 9
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Проектостановище Изменение

9. отбелязва и твърдо подкрепя акцента 
върху 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.

9. отбелязва и подкрепя акцента върху 
микропредприятията в един по-строг 
„МСП тест“ (COM(2011)0803), чрез 
който се извършва системна оценка на 
всички налични възможности; изрично 
посочва, че „МСП тестът“ не следва 
да се прилага по отношение на 
разпоредбите за безопасност на 
работниците, по-специално по 
отношение на здравословните и 
безопасни условия на труд за 
работниците, както и на социалното 
законодателство;

Or. de

Изменение 58
Ole Christensen, Olle Ludvigsson

Проектостановище
Параграф 9

Проектостановище Изменение

9. отбелязва и твърдо подкрепя
акцента върху 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.

9. отбелязва въвеждането на елемент 
за микроструктурите в МСП теста 
(COM(2011)0803), чрез който се 
извършва системна оценка на 
индивидуални разпоредби, удължени 
преходни периоди или облекчени 
режими; счита обаче, че МСП 
тестът следва при всяко положение 
да гарантира необходимото 
съответствие с европейското 
законодателство в областта на 
здравето и безопасността на 
работното място.

Or. en
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Изменение 59
Heinz K. Becker

Проектостановище
Параграф 9a (нов)

Проектостановище Изменение

9a. отбелязва, че 
интернационализацията на МСП 
може да допринесе за по-висока 
заетост в ЕС, и подчертава, че 
интернационализацията е процес и че 
за да успеят, МСП имат 
необходимост от спомагателни 
услуги не само на пазари в трети 
страни, но и на местно равнище; 
освен това следва да се избягва 
създаването на административни и 
бюрократични пречки; всички 
инициативи на ЕС трябва да са в 
съответствие с принципа на 
субсидиарност и следва да носят 
определена допълнителна полза;

Or. de

Изменение 60
Anthea McIntyre

Проектостановище
Параграф 9a (нов)

Проектостановище Изменение

9a. подчертава, че създаването на 
един универсален подход спрямо 
трудовото и социалното 
законодателство може да повиши 
риска от неспазването му в 
държавите членки;

Or. en
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Изменение 61
Nadja Hirsch

Проектостановище
Параграф 9б (нов)

Проектостановище Изменение

9б. 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;

Or. de

Изменение 62
Evelyn Regner

Проектостановище
Параграф 9б (нов)

Проектостановище Изменение

9б. подчертава, че подходът „спазване 
или обяснение“, подобен на 
разпоредбите за корпоративно 
управление, не е подходящ в 
контекста на административните 
тежести; държавите членки не 
трябва да бъдат възпрепятствани да 
прилагат по-високи стандарти на 
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национално равнище, които 
надхвърлят минималните 
стандарти, договорени в рамките на 
ЕС;

Or. en


