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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 гръбнакът на европейската икономика, като осигуряват почти 
59 % от добавената стойност, която се създава в ЕС; 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;

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

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;

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;

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;

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;

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

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;

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 
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налични възможности като изключване от приложното поле, индивидуални 
разпоредби, удължени преходни периоди или облекчени режими.


