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BG Единство в многообразието BG

Въпрос с искане за устен отговор O-0000/2012
до Комисията
Член 115 от Правилника за дейността
Pervenche Berès
от името на комисията по заетост и социални въпроси

Относно: Свързани със заетостта аспекти на минимизирането на регулаторния товар 
за МСП, адаптиране на нормативната уредба на ЕС към нуждите на 
микропредприятията

Малките и средни предприятия (МСП) и микропредприятията съставляват 99,8% от всички 
предприятия в ЕС и предоставят 87,5 милиона работни места, което се равнява на две 
трети от общата заетост в ЕС. МСП са отговорни и за огромното мнозинство от 
новосъздадени работни места и по този начин дават ключов принос за дългосрочния 
икономически растеж. Понастоящем обаче МСП и микропредприятията понасят 
изключително високи разходи  за съблюдаване на законодателството, което ограничава 
техния потенциал за растеж и създаване на работни места.

1. По какъв начин Комисията възнамерява да гарантира, че намаляването на 
административния товар по отношение на МСП и микропредприятията няма да доведат до 
намаляване на социалната закрила на работниците, включително здравето и безопасността 
на работното място и задълженията за социално осигуряване? Комисията съгласна ли е, че 
намаляването на административната тежест за тези предприятия не трябва в никакъв 
случай да подкопава изпълнението на стандартите на МОТ и нейната Програма за достоен 
труд?

2. По какъв начин Комисията смята да насърчи МСП и микропредприятията да създадат 
независими, представителни органи, за гарантиране на по-ефективно участие в социалния 
диалог на европейско равнище? По какъв начин Комисията ще подкрепя държавите членки 
в насърчаването на подобни представителни органи?

3. Какви мерки е предприела Комисията за наблюдение на достъпа на МСП и 
микропредприятията до финансиране от Общността и за докладване на съответните 
резултати на Парламента?

4. Съгласна ли е Комисията, че самостоятелно заетите лица трябва да бъдат включени в 
обхвата на законодателството, имащо за цел намаляването на регулаторния товар по 
отношение на МСП? Какви мерки предвижда Комисията за насърчаване на 
предприемачеството, включително социалното предприемачество, и новосъздадените 
предприятия?
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