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Резолюция на Европейския парламент относно свързаните със заетостта аспекти 
на минимизирането на регулаторната тежест за МСП — Адаптиране на 
законодателството на ЕС спрямо нуждите на микропредприятията 
(0000/2012(RSP))

Европейският парламент,

– като взе предвид доклада на Комисията от 23 ноември 2011 г., озаглавен 
„Минимизиране на регулаторната тежест за МСП — Адаптиране на 
законодателството на ЕС спрямо нуждите на микропредприятията“ 
(COM(2011)0803),

– като взе предвид съобщението на Комисията от 3 март 2010 г., озаглавено „Европа 
2020 – Стратегия за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж“ 
(COM(2010)2020),

– като взе предвид съобщението на Комисията от 23 февруари 2011 г., озаглавено 
„Преглед на „Small Business Act“ за Европа“ (COM(2011)0078), и своята резолюция
по този въпрос от 12 май 2011 г. ,

– като взе предвид своята резолюция от 6 април 2011 г. относно единния пазар за 
предприятията и растежа,

– като взе предвид резолюцията на Европейския парламент от 30 ноември 2006 г. 
относно изпълнението на Лисабонската програма на Общността: политиката по 
отношение на малките и средни предприятия (МСП) за растеж и трудова заетост ,

– като взе предвид своята резолюция от 7 септември 2010 г. относно развиване на 
потенциала за разкриване на нови работни места в нова устойчива икономика,

– като взе предвид съобщението на Комисията от 23 ноември 2010 г., озаглавено 
„Програма за нови умения и работни места: европейският принос за постигане на 
пълна заетост“ (COM(2010)0682), и своята резолюция от 4 октомври 2011 г. по този 
въпрос,

– като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) и по-
специално член 9 от него,

– като взе предвид въпроса от 26 април 2012 г. до Комисията относно свързаните със 
заетостта аспекти на минимизирането на регулаторната тежест за МСП —
Адаптиране на законодателството на ЕС спрямо нуждите на микропредприятията 
(O-000000/2012 – B7-0000/2012),

– като взе предвид 115, параграф 5, и член 110, параграф 2 от своя правилник,

A. като има предвид, че в ЕС съществуват почти 20,8 милиона МСП, което отговаря на 
99.8 % от всички предприятия, и като има предвид, че 19,2 милиона от тези МСП са 
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микропредприятия с по-малко от десет служители;

Б. като има предвид, че през 2010 г. МСП и микропредприятията заедно предоставяха 
87, 5 милиона работни места, което е равно на две трети от всички работни места в 
частния сектор в ЕС 27;

В. като има предвид, че МСП, и по-специално новите предприятия, са в основата на 
голямото мнозинство нови работни места, създадени в ЕС, което представлява 85% 
от новото търсене на работна сила за периода 2002-2010 г.;

Г. като има предвид, че МСП допринесоха за 58,4 % от общата брутна добавена 
стойност на частните предприятия в ЕС през 2010 г. и поради това са ключови 
фактори за дългосрочен икономически растеж на ЕС, както и за създаването на 
устойчиви и качествени работни места и предоставянето на места за професионални 
стажове;

Д. като има предвид, че капацитетът на ЕС за изграждане на потенциала за растеж и 
иновации на МСП ще бъде от решаващо значение за бъдещия просперитет на ЕС, и 
по-специално за постигането на целите на стратегията „Европа 2020“;

Е. като има предвид, че МСП играят също така основна роля благодарение на 
съществения си принос за иновациите, социалната стабилност, социалното 
сближаване и интеграция, което означава, че подкрепата за МСП създава 
благоприятна среда също така и за работниците, гарантира доходи за препитание, 
предотвратява обезлюдяването, засилва местните общности и облекчава бедността;

Ж. като има предвид, че тези предприятия в широка и непропорционална степен 
понасят тежестта на продължаващите да съществуват препятствия в рамките на 
единния пазар и не се възползват пълноценно от трансграничните дейности на 
равнище ЕС и че са необходими по-големи усилия да подобряване на достъпа на 
МСП до единния пазар и участието им в него;

З. като има предвид, че тези предприятия заплащат също така най-високата цена за 
изпълнение на законодателството, както на национално равнище, така и на равнище 
ЕС, в допълнение към ограниченията, пред които са изправени по отношение на 
достъпа до капитали;

И. като има предвид, че член 137, параграф 2, буква б) от Договора за ЕО постановява, 
че директивите, приемани в областта на социалната закрила и закрилата на 
работниците „избягват налагането на административни, финансови и правни 
ограничения по начин, който би попречил на създаването и развитието на малки и 
средни предприятия“;

Й. като има предвид, че въздействието на финансовата и икономическа криза върху 
икономиката на ЕС е тежко и с широк обхват, не само по отношение на 
икономическия растеж, но също така и по отношение на равнището на заетост, по-
специално в случая на МСП;

К. като има предвид, че е необходимо ЕС да засили своята конкурентоспособност и 
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потенциален растеж чрез насърчаване на социална пазарна икономика, активно 
подкрепяща иновациите, инвестициите, професионалното обучение, обучението 
през целия живот, предаването на познанията и уменията и създаването на 
качествени работни места в нови области;

1. приветства инициативата на Комисията за задълбочаване на принципа „Мисли 
първо за малките предприятия!“ и придружаващите го предложения, насочени към 
свеждане до минимум на регулаторните цени за МСП и микропредприятията;

2. отново подчертава, че МСП играят основна роля в европейската икономика и 
насърчават социалната стабилност, както и че те са от решаващо значение за 
постигането на устойчив растеж, създаването на достойни работни места и места за 
професионални стажове; припомня също така, че МСП осигуряват жизненоважна 
местна опора за производството, с цел възпрепятстване на делокализацията, която 
създава безработица и насърчава социалния дъмпинг;

3. препоръчва държавите членки да се стремят да създават законодателна среда, която 
предоставя известна гъвкавост по отношение на заетостта при МСП, без да се 
засягат правата на социална сигурност;

4. изразява съжаление, че само няколко държави членки са интегрирали тест за 
въздействието върху МСП в своя процес за вземане на решения на национално 
равнище; призовава Комисията да представи минималните изисквания за 
систематично прилагане на тестове за въздействието върху МСП на национално 
равнище;

5. счита, че предложението на Комисията микропредприятията да се изключват от 
обхвата на бъдещото предлагано законодателство, освен ако не е необходимо да 
попадат в приложното му поле, може да представлява по-подходящ подход; 
призовава обаче за въвеждането на предпазна клауза в действащото социално 
законодателство за защита на работниците и служителите;

6. подчертава, че намаляването на административната тежест за МСП и 
микропредприятията не трябва да води до по-слаба закрила на работниците и 
служителите, до намаляване на правата им, особено в случаи на преструктуриране, 
или до по-ниски изисквания към предприятията по отношение на здравословните и 
безопасни условия на труд;

7. посочва, че намаляването на административната тежест за тези предприятия не 
трябва да застрашава ефективното изпълнение на стандартите на МОТ и нейната 
Програма за достоен труд;

8. приветства предложението на Комисията за създаване на специална уеб страница, 
на която да се посочват десетте законодателни акта на ЕС, които поставят най-
голяма тежест върху МСП, и призовава Комисията без забавяне да представи 
конкретни предложения за преразглеждане на тези актове;

9. призовава Комисията да гарантира, че националните организации на МСП, като 
част от новосъздадената мрежа от национални представители на МСП и Събранието 
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на МСП, са добре информирани относно инициативите и политическите 
предложения на ЕС; подчертава в този контекст еднакво важната роля на 
европейските информационни центрове, които до настоящия момент не са успели 
да предоставят услуги, отговарящи на очакванията и нуждите на европейските 
предприятия;

10. приветства предложението за създаване на форум, като част от прегледа на 
Законодателния акт за малкия бизнес в Европа, с цел предоставяне на възможност 
за обмен на добри практики относно осигуряването на благоприятно за МСП 
законодателство на равнище държави членки, тъй като намаляването на 
бюрократичните процедури до голяма степен е въпрос на национално равнище, и 
насърчава Комисията да предприеме повече действия с оглед на това държавите 
членки да осъзнаят необходимостта от мерки за дерегулиране, като посочва 
примери за прилагани и изпитани процедури и съпоставими данни;

11. призовава държавите членки да насърчават МСП и микропредприятията да създават 
независими представителни органи с цел осигуряване на по-голямо и по-активно 
участие в европейския социален диалог;

12. приветства опростяването на начините за възстановяване на средства като част от 
предложението на Комисията за регламент с общи разпоредби относно 
структурните фондове, предвид важната роля, която тези инструменти имат в много 
региони за насърчаването на предприемачеството и уменията; отправя искане към 
Комисията да наблюдава достъпа на МСП до общностните фондове и да докладва 
на Парламента за това;

13. счита, че растежът на МСП е свързан с предприемачеството, включително 
социалното предприемачество; подчертава, че създаването на нови предприятия и 
самостоятелната заетост създават възможности за работни места, спомагат за 
изграждането на силен промишлен сектор и силен сектор на услугите в дългосрочен 
план и за намаляване на социалното изключване; в тази връзка призовава държавите 
членки да насърчават предприемаческата култура и умения на различните 
образователни нива, както и професионалната помощ за предприемачите и 
развиването на необходимите умения на персонала на МСП; 

14. призовава държавите членки да насърчават езиковото обучение посредством 
ученето през целия живот (професионално обучение), по-специално за работещите в 
МСП и микропредприятията, като средство за засилване на достъпа до единния 
пазар на тези предприятия и участието им в него;

15. посочва, че всички мерки в подкрепа на МСП следва да са приложими към 
самостоятелно заетите лица, по-специално по отношение на различните форми на 
социалноосигурителни системи, ползите, които предоставят, и превенцията на 
професионалните рискове;

16. призовава за системното прилагане във всички законодателни предложения на член 
9 от Договора за функционирането на Европейския съюз, по-специално по 
отношение на насърчаването на високо равнище на заетост, гарантирането на 
подходяща социална закрила и борбата срещу социалната изолация, както и на 
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целите на Съюза по отношение на растежа и работните места;

17. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Комисията и 
Съвета.


