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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по заетост и социални въпроси приканва водещата комисия по вътрешния 
пазар и защита на потребителите да включи в предложението за резолюция, което ще 
приеме, следните предложения:

1. счита, че единният пазар може и следва да бъде възстановен, за да предложи по-
голям растеж и повече и по-добри работни места за европейските предприятия, 
работници и потребители;

2. счита, че малките и средните предприятия (МСП) стоят в основата на европейската 
икономика и са основните двигатели на създаването на работни места, заетост, 
икономически растеж и социално сближаване в Европа; изтъква, че трябва да бъдат 
положени  по-големи усилия, за да се подобри достъпът на МСП до eдинния пазар и 
участието им в него, в това число премахването на всички пречки пред развитието 
на електронната търговия, както беше посочено в Програмата в областта на 
цифровите технологии за 2010 г.;

3. заявява, че един от основните проблеми за МСП в период на икономически спад е 
техният достъп до финансиране; изразява силна подкрепа за предложението за план 
за действие, с който да се подобри достъпа на МСП до капиталовите пазари;

4. изтъква, че принципът „Мисли първо за малките!“ все още не е приложен, за да 
бъдат премахнати тежестите, които пречат на МСП; призовава за своевременна 
оценка на „Small Business Act“ с цел привеждането в съответствие със стратегията 
"Европа 2020";

5. изразява силна подкрепа за усилията, положени за продължаване воденето на 
преговори в областта на международната търговия; припомня в тази връзка 
значението на включването на социалните стандарти във всички търговски 
споразумения, сключвани между ЕС и трети държави;

6. приветства преразглеждането на директивите относно счетоводните стандарти с 
оглед опростяване на задълженията за оповестяване на финансова информация и 
намаляване на административната тежест, особено на понасяната от МСП;

7. напомня за необходимостта от създаване на регулаторна среда, която да бъде по-
благодатна за МСП, чрез внимателно оценяване на въздействието на всички нови 
регулаторни или законодателни мерки относно МСП;

8. изтъква значението на по-доброто използване на обществените поръчки за 
подпомагане на заетостта, социалния напредък и иновациите; настоятелно 
призовава Комисията да предприеме инициативи, с които да отвори и улесни 
достъпа на МСП до обществените поръчки.


