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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

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

1. подчертава, че МСП осигуряват около 90 милиона работни места в ЕС, като 30% 
произлизат от микропредприятия, като 85% от всички нови работни места между 
2002 г. и 2012 г. са създадени от МСП, в частност от нови фирми1;

2. отбелязва, че рисков капитал се използва само от 7% от европейските МСП и че 
60% от предприятията твърдят, че рисковият капитал се е приложим спрямо тях; 
отбелязва също така, че още 22% не се чувстват сигурни да работят с фондове от 
рисков капитал2;

3. отбелязва, че достъпът до финанси е съществен за финансирането на инвестициите 
в предприятия, гарантирането на това, че предприятията достигат своя потенциал за 
растеж, и улесняването на създаването на нови предприятия, като по този начин 
допринася за бъдещия растеж и създаване на работни места;

4. приветства подкрепата за МСП и микропредприятия 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 създават възможности за служителите в МСП и 
сектора на микропредприятията да развият своите умения и база от знания;

5. изтъква, че въпреки успешни инициативи на ЕС, като например Директивата за 
просрочените плащания, сериозни пречки съществуват пред създаването и 
развитието на МСП, като например ограничен достъп до финанси и цената на 
финансирането, които могат да въздействат върху способността на МСП да 
създават работни места и да запазват персонала си;

6. отбелязва, че ползите от нови форми на финансиране чрез иновативни схеми и 
методи, които не включват банките, като например схеми за предоставяне на кредит 
от едно предприятие на друго, микрокредитиране, облигации на МСП и фактури;

7. отбелязва, че липсата на знание и информация може да повлияе върху 
предоставянето на заеми и собствени средства на МСП, което води до това, 
потенциално стабилни предприятия да не получават финансиране, което пречи на 
развитието или създаването на стабилни МСП и микропредприятия;

8. приветства МСП теста,3 който гарантира, че нито една нова мярка не носи 
непропорционална тежест за МСП; 

                                               
1 Европейска комисия, ‘Резултати и политики на държавите членки в областта на 

конкурентоспособността: засилване на конкурентоспособността, 
издание 2011 г.’

2 ЕЦБ и Европейска комисия, „Достъпът до финанси на МСП”, проучвания, 2009-2011 г.
3 COM (2011) 0803.
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9. призовава Комисията и държавите членки да отчетат силните социални и 
икономически аргументи в полза на използването на съществуващи инициативи на 
ЕС за предоставяне на потенциални и настоящи собственици на МСП на 
подходящите умения, инструменти и знания, необходими за успешното управление 
на финансите.


