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КРАТКА ОБОСНОВКА

Предвид икономическата криза в целия ЕС е жизненоважно да се използват нашите 
ресурси добре и възможно най-рационално. Най-ценни за дружествата са техните 
служители, както и предприемачите, които създават иновативни и неиновативни малки 
и средни предприятия (МСП). Тези служители и МСП, които те създават, са живецът на 
европейската икономика.

Приносът на жените в МСП все още не е достигнал пълния си потенциал1 и ние трябва 
да се стремим към увеличаване на участието им в тази област, като същевременно 
подкрепяме практическите препоръки, които отчитат реалността на стопанската 
дейност и икономическия живот в условията на конкурентна пазарна среда.

Всички стопански сектори следва да имат равен достъп до бъдещата програма за 
конкурентоспособност на предприятията и за малките и средните предприятия (2014—
2020 г.) (COSME), но следва също да гарантираме, че в рамките на тези дружества се 
обръща особено внимание на необходимостта от равенство между половете, като в 
предложението се включат аспектите на тази проблематика.

Освен това е важно да спазваме моралния ангажимент да се съдейства за намаляването 
на риска от бедност и социално изключване в рамките на ЕС, тъй като 16 % от 
населението на 27-те държави членки бяха изложени на риск от бедност през 2010 г. 
поради факта, че наличните им доходи са били под съответния праг2. Тази статистика 
ясно подчертава колко е ценно и важно да се увеличи броят на жените предприемачи, 
които формират хетерогенна група по отношение на своята възраст, произход и 
образование.

Тъй като европейската икономическа криза продължава, е от изключително значение 
всички инициативи на ЕС да постигат икономически изгодни резултати, с оглед на 
факта, че те са важни инструменти в подкрепа на икономическия и социалния растеж 
на работното място. Като възприема тази отправна точка, докладчикът цели да 
привлече вниманието към използването на съществуващите възможности за 
финансиране като например микрофинансирането, специалните помощи и рисковия 
капитал с акцент върху пола.

Докладчикът по становище счита, че една тромава нормативна уредба в 
законодателството на ЕС не е най-практичният начин за постигане на напредък, 
особено предвид факта, че „заетостта“ е в правомощията на държавите членки. 
Докладчикът счита, че споделянето на препоръки за най-добри практики е най-
ефективният начин за насърчаване на устойчива конкуренция и предприемачество. По 
този начин се извлича двойна полза, тъй като на жените предприемачи се осигурява 
подкрепа, финансовите разходи за която са относително ниски.

                                               
1 В ЕС една от всеки десет жени е предприемач в сравнение с един от всеки четирима мъже. Резолюция 
на Европейския парламент от 13 септември 2011 г. относно предприемаческата дейност на жените в 
малките и средните предприятия, докладчик Marina Yannakoudakis, член на ЕП.
2 Евростат, 8 февруари 2012 г.



PE491.366v02-00 4/20 AD\913358BG.doc

BG

Препоръки за най-добри практики

За придобиването на истинска представа за проблема е необходимо да се съберат ясни, 
точни и актуални данни в съответствие с правилата за защита на данните. 
Информацията от данните следва да се разграничи по пол, етническа принадлежност, 
възраст, сфера на дейност, размер и продължителност на стопанската дейност. По този 
начин ще се гарантира, че средствата се насочват към правилните и най-ефективни 
области, за да се създават условия за растеж и да се осигурява подкрепа за жените в 
МСП.

В допълнение към това в становището се признава, че равенство между половете се 
постига най-добре чрез стабилно образование, което поощрява справедливостта и 
насърчава жените да достигат пълния си потенциал във всички области на заетост. 
Докладчикът приветства схемите за подкрепа на наставничеството в образованието, 
като Европейската мрежа на посланици за женско предприемачество (ENFEA) на 
Комисията, но изтъква, че за да се укрепи тази инициатива е необходимо държавите 
членки да използват съществуващите механизми на ЕС, за да приемат и прилагат 
схемата.

Развитието на информационните и комуникационните технологии (ИКТ) също може да 
допринесе за безпроблемното функциониране на МСП, като осигурява гъвкавост на 
работното място. Държавите членки следва да бъдат насърчавани да използват ИКТ, 
така че да бъдат в състояние да спомагат за повишаване на осведомеността на жените и 
да им съдействат при изграждането на мрежи чрез използването на интернет портали и 
блогове, които могат да предоставят връзки към съответните контакти, представители и 
мероприятия на жени предприемачи. Интернет и онлайн подкрепата могат също да 
осигурят на жените, които работят от дома си или които се намират в отдалечени 
райони, различни възможности. Подкрепата трябва да бъде с национален и регионален 
обхват и да бъде достъпна чрез различни средства за комуникация.

Обобщение

Увеличаването на равенството между половете в стопанската дейност изисква 
многостранен подход, който осигурява препоръки за най-добри практики, предлагащи 
избор, гъвкавост и възможности за жените. За постигането на тази цел са необходими 
ясни, точни и актуални данни, достъп до микрофинансиране, стабилно образование, 
схеми за подпомагане, модели за подражание и информационни и комуникационни 
технологии (ИКТ), като всички те трябва да водят до икономически изгодни резултати. 
В основата на необходимостта от такива мерки е изпълнението на моралния 
ангажимент да се спомогне за намаляването на риска от бедност и социално 
изключване в рамките на ЕС.

Програмата COSME е надеждна пътна карта за следващите пет години и докладчикът 
желае в окончателния текст да се вземе предвид уникалният принос, който могат да 
осигурят жените в стопанския живот за подпомагане и поощряване на растежа, което 
ще бъде от решаващо значение с оглед на смекчаването на тежката икономическа 
криза, пред които са изправени в момента Европа и световната икономика.
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ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по правата на жените и равенството между половете приканва водещата 
комисия по промишленост, изследвания и енергетика да включи в доклада си следните 
изменения:

Изменение 1

Предложение за регламент
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Комисията прие съобщението
„Европа 2020 – стратегия за 
интелигентен, устойчив и приобщаващ 
растеж“ през март 2010 г. (по-долу
„стратегията „Европа 2020“).
Съобщението бе одобрено от 
Европейския съвет през юни 2010 г.
Стратегията „Европа 2020“ 
представлява отговор на 
икономическата криза и е 
предназначена да подготви Европа за 
следващото десетилетие. В нея се 
определят пет амбициозни цели по 
отношение на климата и енергетиката, 
заетостта, иновациите, образованието и 
социалното приобщаване, които да 
бъдат постигнати до 2020 г., и се 
посочват основните движещи сили за 
растежа, които целят да направят 
Европа по-динамична и 
конкурентоспособна. В нея също така се 
подчертава значението на засилване на 
растежа на европейската икономика, 
като същевременно се постигат високи 
нива на заетост, икономика с ниски 
емисии на въглероден двуокис и 
ефикасно използване на ресурсите и 
енергията и социално сближаване.

(1) Комисията прие съобщението
„Европа 2020 – стратегия за 
интелигентен, устойчив и приобщаващ 
растеж“ през март 2010 г. (по-долу
„стратегията „Европа 2020“).
Съобщението беше одобрено от 
Европейския съвет през юни 2010 г.
Стратегията „Европа 2020“ 
представлява отговор на 
икономическата криза и е 
предназначена да подготви Европа за 
следващото десетилетие. В нея се 
определят пет амбициозни цели по 
отношение на климата и енергетиката, 
заетостта, иновациите, образованието и 
социалното приобщаване, които да 
бъдат постигнати до 2020 г., и се 
посочват основните движещи сили за 
растежа, които целят да направят 
Европа по-динамична и 
конкурентоспособна. В нея също така се 
подчертава значението на засилване на 
растежа на европейската икономика, 
като същевременно се постигат високи 
нива на заетост, икономика с ниски 
емисии на въглероден двуокис и 
ефикасно използване на ресурсите и 
енергията и социално сближаване, в 
еднаква степен за жените и мъжете.

Изменение 2
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Предложение за регламент
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) През юни 2008 г. Комисията прие 
съобщението „Мисли първо за 
малките!“ „Small Business Act“ за 
Европа“, което бе одобрено от 
Европейския съвет през декември 
2008 г. В „Small Business Act“ („SBA“) 
се предвижда всеобхватна рамка на 
политиката за малките и средни
предприятия („МСП“), насърчава се 
предприемачеството и принципът
„Мисли първо за малките!“ се залага в 
законодателството и политиката с цел 
да се засили конкурентоспособността на 
МСП. Със SBA се установяват 10 
принципа и се очертават политиката и 
законодателните действия за 
насърчаване на потенциала на МСП за 
растеж и създаване на работни места.
Изпълнението на SBA допринася за 
постигането на целите на стратегията
„Европа 2020“. Във водещите 
инициативи вече бяха включени редица 
действия за МСП.

(3) През юни 2008 г. Комисията прие 
съобщението „Мисли първо за 
малките!“ „Small Business Act“ за 
Европа“, което беше одобрено от 
Европейския съвет през декември 
2008 г. В „Small Business Act“ („SBA“) 
се предвижда всеобхватна рамка на 
политиката за малките и средните
предприятия („МСП“), насърчава се 
предприемачеството, цели се по-добро 
използване на потенциала на 
предприемачеството сред младите 
хора и жените и принципът „Мисли 
първо за малките!“ се залага в 
законодателството и политиката с цел 
да се засили конкурентоспособността на 
МСП. Със SBA се установяват 10 
принципа и се очертават политиката и 
законодателните действия за 
насърчаване на потенциала на МСП за 
растеж и създаване на работни места.
Изпълнението на SBA допринася за 
постигането на целите на стратегията
„Европа 2020“. Във водещите 
инициативи вече бяха включени редица 
действия за МСП.

Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) С предложението за Регламент на 
Съвета за определяне на 
многогодишната финансова рамка за 
годините 2014—2020, прието на 29 юни 
2011 г., Комисията формулира пакет от 
законодателни предложения и 
документи за бюджета на Съюза за 
периода 2014—2020 г. В 

(5) С предложението за Регламент на 
Съвета за определяне на 
многогодишната финансова рамка за 
годините 2014—2020, прието на 29 юни 
2011 г., Комисията формулира пакет от 
законодателни предложения и 
документи за бюджета на Съюза за 
периода 2014—2020 г. В 
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многогодишната финансова рамка се 
описва как ще се постигнат целите на 
политиката за увеличаване на растежа и 
разкриване на повече работни места в 
Европа, за създаване на икономика с 
ниски емисии на въглероден двуокис, 
която зачита повече околната среда, и за 
извеждане на Европа на челни позиции 
в световен мащаб.

многогодишната финансова рамка се 
описва как ще се постигнат целите на 
политиката за увеличаване на растежа и 
разкриване на повече работни места в 
Европа, в еднаква степен за мъжете и 
жените, за създаване на икономика с 
ниски емисии на въглероден двуокис, 
която зачита повече околната среда, и за 
извеждане на Европа на челни позиции 
в световен мащаб.

Изменение 4

Предложение за регламент
Съображение 11 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11а) Предприемачеството сред 
жените и създадените от жени МСП 
са основен източник на увеличаване 
на заетостта сред жените и по този 
начин за извличане на по-големи ползи 
от образованието на жените. 
Предприемачеството сред жените 
осигурява също стопанска динамика и 
иновации, чийто потенциал далеч не 
се използва в Съюза, като 
увеличаването на броя на жените 
предприемачи води до положително 
въздействие върху икономиката като 
цяло и незабавен принос в нейна полза. 
Жените показват особено висока 
мотивация за започването на 
самостоятелна стопанска дейност, 
тъй като посредством ръководенето 
на собствено предприятие получават 
възможност сами да определят 
работното си време и по този начин 
по-добре да съвместяват 
професионален и личен живот. В 
условията на нестабилен 
икономически климат мерките за 
подпомагане на предприемачеството 
сред жените често се пренебрегват.
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Изменение 5

Предложение за регламент
Съображение 11 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11б) Като се има предвид ниският 
процент на жените предприемачи 
(само 30 % в Европа), програмата 
следва да насърчава и улеснява 
предприемачеството сред жените, 
тъй като жените предприемачи
оказват значително влияние върху 
икономиката, не само поради своята 
способност да създават работни 
места за себе си, но също така и 
поради способността си да създават 
работни места за други хора. 
Икономическите условия в света 
понастоящем силно подчертават 
значимото измерение на 
предприемачеството сред жените 
като бързоразвиваща се икономическа 
сила, както и необходимостта то да 
се насърчава.

Изменение 6

Предложение за регламент
Съображение 11 в (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11в) Програмата следва да 
подчертава колко е важно да се 
насърчава неразграничаването по 
полов признак на собствеността на 
предприятия, образованието, 
обучението, научните изследвания и 
застъпничеството, чрез включване на 
съответната информация в цялата 
система за всички заинтересовани 
лица, както и чрез стартирането на 
кампании и мрежи на социалните 
медии. Чрез университети, 
институциите на ЕС, министерства 
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на образованието и лица, определящи 
политиките в държавите членки, тя 
следва да насърчава в еднаква степен 
както предприемачеството сред 
жените, като област на интерес и за 
двата пола още в ранните етапи на 
образованието, така и образа на 
жените предприемачи, като модели 
за подражание.

Изменение 7

Предложение за регламент
Съображение 12 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12а) Като има предвид, че 
микрокредитите (т.е. заемите под 
25 000 EUR) се предоставят от 
финансовите посредници съгласно 
схемата за гарантиране. Програмата 
не предвижда конкретен раздел за 
микрофинансиране, тъй като това би 
довело до припокриване с 
„Програмата за социална промяна и 
социални иновации“, предложена от 
Комисията на 6 октомври 2011 г., 
която обхваща конкретно 
микрокредитите.

Изменение 8

Предложение за регламент
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Друг фактор, който влияе върху 
конкурентоспособността, е сравнително 
слабият предприемаческия дух в Съюза.
Едва 45 % от гражданите на Съюза (и 
по-малко от 40 % от жените) биха 
желали да извършват дейност като 
самостоятелно заети лица, в сравнение с 
55 % от населението в САЩ и 71 % в 
Китай. Демонстрационният ефект и 

(16) Друг фактор, който влияе върху 
конкурентоспособността, е сравнително 
слабият предприемаческия дух в Съюза, 
който трябва да бъде поощрен чрез 
новаторски и различни подходи, 
насочени към специфични целеви 
групи, и по-специално към младите
хора и жените. Едва 45 % от 
гражданите на Съюза (и по-малко от 
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ефектът на ускорител, например 
европейските награди и конференциите, 
както и мерките за осигуряване на 
последователност и съгласуваност, като 
сравнителния анализ и обмена на най-
добри практики осигуряват висока 
европейска добавена стойност.

40 % от жените) биха желали да 
извършват дейност като самостоятелно 
заети лица, в сравнение с 55 % от 
населението в САЩ и 71 % в Китай.
Демонстрационният ефект и ефектът на 
ускорител, например европейските 
награди и конференциите, проектите, 
работните семинари и програмите за 
наставничество в областта на 
предприемачеството, както и мерките 
за осигуряване на последователност и 
съгласуваност, като сравнителния 
анализ и обмена на най-добри практики 
осигуряват висока европейска добавена 
стойност. Преодоляването на 
контекстуалните пречки, 
традиционните виждания и 
стереотипите, свързани с жените, и 
повишаването на доверието у 
жените като предприемачи е 
извънредно важно за насочване на 
жените по пътя на 
предприемачеството, за запазване на 
кариерата им като предприемачи, 
както и по отношение на 
повишаването на значението им като 
модели за подражание.

Изменение 9

Предложение за регламент
Съображение 19 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

С помощта на Европейската 
фондация за подобряване на 
условията на живот и труд и 
Европейския институт за равенство 
между половете следва да бъдат 
събирани данни, които да служат 
като показатели за измерване на 
постигането на целите – когато това 
е практически възможно, като тези 
данни следва да бъдат разграничавани 
по пол, етническа принадлежност, 
възраст, сфера на дейност, размер и 
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продължителност на стопанската 
дейност, като освен това се спазват 
правилата на държавите членки 
относно защитата на личните 
данни. Когато е възможно, подобни 
данни следва да бъдат събирани по 
начин, който не създава 
допълнителна тежест за МСП, и 
следва да съдействат за улесняване на 
вземането на решения относно 
конкретните проблеми, пред които са 
изправени жените предприемачи.

Изменение 10

Предложение за регламент
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) Програмата следва да допълва 
други програми на Съюза, като 
същевременно се признава, че всеки 
инструмент следва да работи в 
съответствие със своите собствени 
специфични процедури. Съответно едни 
и същи допустими разходи не следва да 
получават двойно финансиране. С цел 
да се постигне добавена стойност и 
съществено въздействие от 
финансирането от Съюза следва да се 
установи тясно взаимодействие между 
програмата, други програми на Съюза и 
структурните фондове.

(20) Програмата следва да допълва 
други програми на Съюза, като 
същевременно се признава, че всеки 
инструмент следва да работи в 
съответствие със своите собствени 
специфични процедури. Съответно едни 
и същи допустими разходи не следва да 
получават двойно финансиране. С цел 
да се постигне добавена стойност и 
съществено въздействие от 
финансирането от Съюза следва да се 
установи тясно взаимодействие между 
програмата, други програми на Съюза и 
структурните фондове. Необходими са 
конкретни мерки, благодарение на 
които жените по-лесно да получават 
финансирането, необходимо за 
започването и развитието на 
стопанска дейност.

Изменение 11

Предложение за регламент
Съображение 20 a (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(20а) Програмата следва да улеснява 
достъпа на жените предприемачи до 
финансирането, което ще се 
предоставя, с цел насърчаване и 
увеличаване на предприемачеството 
сред жените чрез предоставянето на 
специални помощи и рисков капитал.

Изменение 12

Предложение за регламент
Съображение 20 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20б) Програмата следва да 
предоставя помощ на жените 
предприемачи, които имат по-слаби 
знания относно възможностите за 
финансиране и по-малко опит във 
финансовото управление вследствие 
на различни обществени фактори и 
които се нуждаят от подкрепа не 
само по време на началния етап, но и 
през целия стопански цикъл на 
дружеството и евентуалното при 
приключването на неговата дейност.

Изменение 13

Предложение за регламент
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) Всички съответни инициативи и 
действия, обхванати от програмата, 
следва да са съобразени с принципите 
на прозрачност и равни възможности 
на половете. Зачитането на правата на 
човека и основните свободи за всички 
граждани също следва да бъдат взети 
предвид в тези инициативи и дейности.

(21) Всички съответни инициативи и 
действия, обхванати от програмата, 
следва да са съобразени с принципите 
на прозрачност и да насърчават
равенството между мъжете и 
жените, както и допълнителните 
фактори и пречките, които 
превръщат предприемачеството в 
още по-малко привлекателна или 



AD\913358BG.doc 13/20 PE491.366v02-00

BG

осъществима алтернатива за 
жените, като например дисбаланса 
между личен и професионален живот, 
липсата на модели за подражание и 
наставници, социалните стереотипи 
и образователните умения в сферата 
на предприемачеството. Зачитането на 
правата на човека и основните свободи 
за всички граждани също следва да 
бъдат взети предвид в тези инициативи 
и дейности.

Изменение 14

Предложение за регламент
Съображение 21 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21а) Програмата следва да цели 
улесняване на достъпа до технически, 
научни и делови мрежи и мрежи за 
подпомагане и следва да осигурява 
подходящи насоки относно 
обучението, програмите за подкрепа и 
схемите за наставничество за всички 
лица, които проявяват интерес към 
създаването на МСП – особено за 
младите хора и жените, с цел 
развитието на предприемачески 
умения, знания, дух и увереност, като 
например Европейската мрежа на 
посланици за женско 
предприемачество (ENFEA), която 
подчертава ролята, която жените 
могат да изпълняват при създаването 
на работни места и насърчаването на 
конкурентоспособността, като 
стимулира жените и девойките да 
създадат собствено предприятие чрез 
дейности в училищата, 
университетите, общностните групи 
и медиите.

Изменение 15
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Предложение за регламент
Съображение 21 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21б) Както на жените, така и на 
мъжете предприемачи следва да се 
предлагат възможности за лично 
развитие и повишаване на 
квалификацията в областта на ИТ и 
подобряване на езиковите умения, 
като по този начин, наред с другото, 
се създадат умения, приложими на 
международния пазар.

Изменение 16

Предложение за регламент
Съображение 21 в (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21в) Като има предвид, че жените 
може да се сблъскат с пречки в 
селските райони по отношение на 
достъпа до информация, подкрепа, 
финансови и технологични 
инструменти и услуги, което може 
сериозно да ограничи тяхната 
способност да започнат или 
разширят своята стопанска дейност. 
Ето защо настоящото предложение 
следва да бъде приобщаващо от 
географска гледна точка като 
„изпраща своето послание“ 
посредством проактивни 
маркетингови кампании, способни да 
осигурят по-добро съотношение 
между качество и изразходвани 
средства за европейските 
данъкоплатци, както и да влеят 
свежи сили в западащи селски 
общности.

Изменение 17
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Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква a а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) принос за постигането на 
първостепенния приоритет за 
равенство между половете и напредък 
и овластяване на жените и 
предприемане на действия за борба 
срещу съществуващите пречки пред 
жените предприемачи, включително 
липсата на достъп до финансиране, 
обучение и информационни 
технологии, трудно постижимото 
равновесие между професионален и 
личен живот и отрицателните, 
свързани с културата виждания и 
стереотипи относно жените 
предприемачи;

Изменение 18

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) насърчаване на култура на 
предприемачество и стимулиране на 
създаването и растежа на МСП.

б) насърчаване на неоснована на 
свързани с пола предубеждения
култура на предприемачество и 
стимулиране на създаването и растежа 
на МСП, в това число сред 
специфични целеви групи като 
например младите хора, жените и 
маргинализираните общности.

Изменение 19

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) растеж на МСП като добавена 
стойност и брой служители;

г) растеж на МСП като добавена 
стойност и брой служители, с разбивка 
по пол, етническа принадлежност, 
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възраст, сфера на дейност, размер и 
продължителност на стопанската 
дейност, като освен това се спазват 
правилата на държавите членки 
относно защитата на личните 
данни;

Изменение 20

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – буква г а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

гa) положително нарастване на броя 
на заетите жени, по-специално в 
управлението и стратегическото 
ръководство на МСП;

Изменение 21

Предложение за регламент
Член 2 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Програмата подпомага изпълнението 
на стратегията „Европа 2020“ и 
допринася за постигането на целта за
„интелигентен, устойчив и приобщаващ 
растеж“. По-специално програмата 
допринася за водещата цел относно 
заетостта.

3. Програмата подпомага изпълнението 
на стратегията „Европа 2020“ и 
допринася за постигането на целта за
„интелигентен, устойчив и приобщаващ 
растеж“. По-специално програмата 
допринася за водещата цел относно 
заетостта, като се стреми към 
заетост от 75 % както при мъжете, 
така и при жените.

Изменение 22

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) насърчаване на предприемачеството, 
включително сред специфични целеви 
групи;

б) насърчаване на предприемачеството, 
включително сред специфични целеви 
групи, като например младите хора, 
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жените и маргинализираните 
общности;

Изменение 23

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) подобряване на достъпа до 
финансиране за МСП под формата на 
капиталови и дългови инструменти;

в) подобряване на достъпа до 
финансиране за МСП под формата на 
капиталови и дългови инструменти и 
предоставяне на информация и 
повишаване на осведомеността на 
потенциалните бенефициенти, в 
това число на специфични групи като 
младите хора, жените и 
маргинализираните общности;

Изменение 24

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) мерки за подобряване на 
разработването, прилагането и 
оценяването на политиките, които имат 
отражение върху 
конкурентоспособността и 
устойчивостта на предприятията, 
включително устойчивост на бедствия, 
и за осигуряване на развитието на 
подходящи инфраструктури, клъстери и 
бизнес мрежи от световно равнище, 
рамкови условия и развитие на 
устойчиви продукти, услуги и процеси;

a) мерки за подобряване на 
разработването, прилагането и 
оценяването на политиките, които имат 
отражение върху 
конкурентоспособността и
устойчивостта на предприятията, 
включително устойчивост на бедствия, 
и за осигуряване на развитието на 
подходящи инфраструктури, както в 
градските, така и в селските райони,
клъстери и бизнес мрежи от световно 
равнище, рамкови условия и развитие на 
устойчиви продукти, услуги и процеси;

Изменение 25

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Обръща се специално внимание на 
младите предприемачи, новите и 
потенциалните предприемачи и
жените предприемачи, както и на 
специфични целеви групи.

2. Обръща се специално внимание на 
младите предприемачи,
предприемачите от 
маргинализираните общности, както 
и новите и потенциалните 
предприемачи, жени и мъже, а също и 
на специфични целеви групи като 
например младите хора и жените.

Изменение 26

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Комисията може да подкрепя мерките 
на държавите членки за засилване на 
обученията за предприемачи и на 
предприемаческите умения и нагласи, и 
по-специално сред потенциалните и 
новите предприемачи.

3. Комисията може да подкрепя мерките 
на държавите членки за засилване на 
обученията за предприемачи и на 
предприемаческите умения и нагласи, и 
по-специално сред потенциалните и 
новите жени и мъже предприемачи. 
Следва да се осигурява особено голяма 
подкрепа за жените в селските 
райони.

Изменение 27

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията се подпомага от комитет. 
Този комитет е комитет по смисъла на 
Регламент (ЕС) № 182/2011.

1. Комисията се подпомага от комитет. 
Този комитет е комитет по смисъла на 
Регламент (ЕС) № 182/2011. Съставът 
на комитета следва да отразява 
принципа на равновесие в 
представителството на мъжете и 
жените чрез прилагането на квоти 
по полов признак.
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Изменение 28
Предложение за регламент
Приложение І – Специфична цел: Насърчаване на предприемачеството, 
включително сред специфични целеви групи – колона 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Увеличаване на дела на гражданите на 
ЕС, които желаят да бъдат 
самостоятелно заети, до 50 %.

Увеличаване на дела на гражданите на 
ЕС, които желаят да бъдат 
самостоятелно заети, до 50 % (както 
сред мъжете, така и сред жените).
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