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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 конкурентната 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 социалните аспекти 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 праг.2 Тази статистика 
ясно подчертава колко е ценно и важно да се увеличи броят на жените предприемачи, 
които формират хетерогенна група по отношение на тяхната 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 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.



PE491.366v01-00 4/11 PA\905854BG.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 задействат 
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) и всички те следва 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 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 както за мъжете, 
така и за жените.

Or. en
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Изменение 2
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 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, 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.

Or. en

Изменение 3
Предложение за регламент
Съображение 11 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11 а) 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 
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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. 
В условията на нестабилен 
икономически климат мерките за 
подпомагане на предприемачеството 
сред жените често се пренебрегват.

Or. en

Изменение 4
Предложение за регламент
Съображение 20 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Изменение 5
Предложение за регламент
Съображение 20 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20 б) Програмата следва да 
предоставя помощ на жените 
предприемачи, които имат по-слаби 
познания относно възможностите за 
финансиране и по-малко опит във 
финансовото управление вследствие 
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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.

Or. en

Изменение 6
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, а равенството между 
мъжете и жените следва да се 
насърчава. Зачитането на правата на 
човека и основните свободи за всички 
граждани също следва да бъдат взети 
предвид в тези инициативи и дейности.

Or. en

Изменение 7
Предложение за регламент
Съображение 21 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21а) Програмата следва да подкрепя 
схемите за наставничество и 
програмите за подкрепа 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 
насърчава жените и девойките да 
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създадат собствено предприятие чрез 
дейности в училищата, 
университетите, общностните групи 
и медиите;

Or. en

Изменение 8
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 култура на 
предприемачество и стимулиране на 
създаването и растежа на МСП в това 
число сред специфични целеви групи 
като например младите хора и 
жените.

Or. en

Изменение 9
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, 
възраст, сфера на дейност, размер и 
продължителност на стопанската 
дейност, като се спазват правилата 
на държавите членки относно 
защитата на личните данни;

Or. en

Изменение 10
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква б)
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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 и 
жените, в това число чрез 
образователни концепции;

Or. en

Изменение 11
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 и жените;

Or. en

Изменение 12
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 отразява принципа на 
равновесие в представителството на 
мъжете и жените.

Or. en
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Изменение 13
Предложение за регламент
Приложение І – Обща цел: 2. Насърчаване на култура на предприемачество и 
стимулиране на създаването и растежа на МСП – колона 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Целево увеличение на брутната 
добавена стойност на МСП в размер на 
4 % годишно; годишен ръст на заетите в 
МСП лица - 1 %

Целево увеличение на брутната 
добавена стойност на МСП в размер на 
4 % годишно; годишен ръст на заетите в 
МСП лица от мъжки или женски пол
- 1 %

Or. en

Изменение 14
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).

Or. en


