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Изменение 40
Olle Schmidt

Предложение за регламент
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) През март 2010 г. Комисията прие 
съобщение, озаглавено ë „Европа 2020 
— Стратегия за интелигентен, устойчив 
и приобщаващ растеж“ (по-долу 
ë „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) През март 2010 г. Комисията прие 
съобщение, озаглавено ë „Европа 2020 
— Стратегия за интелигентен, устойчив 
и приобщаващ растеж“ (по-долу 
ë „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, 
например чрез МСП, които играят 
важна роля при постигането на тези 
цели.

Or. en

Обосновка

За важната роля на МСП при постигането на целите на „Европа 2020“ свидетелства
фактът, че МСП са посочени в шест от седемте водещи инициативи. Следователно в 



PE491.171v01-00 4/44 AM\904692BG.doc

BG

описанието на програмата се подчертава значението на МСП.

Изменение 41
Louis Grech

Предложение за регламент
Съображение 3a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3a) Пропуските, фрагментацията и 
ненужната бюрокрация в рамките на 
единния пазар възпрепятстват 
гражданите, потребителите и 
предприятията, по-специално МСП, 
да извлекат максимални ползи. Много 
МСП например са изправени пред 
постоянни трудности, когато се 
опитват да търгуват през граници. 
Следователно е необходимо да бъде 
положено съгласувано усилие от 
страна на Комисията, Европейския 
парламент и държавите членки за 
разглеждане на изпълнението, 
законодателните и информационни 
недостатъци. В съответствие с 
принципа на пропорционалност, 
Комисията и държавите членки си 
сътрудничат също така с оглед 
намаляване на прекомерната
административна, финансова и 
регулаторна тежест върху МСП.

Or. en

Изменение 42
Cornelis de Jong

Предложение за регламент
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) За да се допринесе за укрепването на (6) За да се допринесе за укрепването на 



AM\904692BG.doc 5/44 PE491.171v01-00

BG

конкурентоспособността и 
устойчивостта на предприятията на 
Съюза, и по-специално на МСП, за 
напредъка на основаното на знанието 
общество и за развитието на базата на 
балансиран икономически растеж, 
следва да бъде създадена Програма за 
конкурентоспособност на 
предприятията и за МСП (по-долу 
ë „Програмата“).

конкурентоспособността и 
устойчивостта на предприятията на 
Съюза, и по-специално на МСП, за 
напредъка на основаното на знанието 
общество и за развитието на базата на 
балансиран икономически растеж, 
следва да бъде създадена Програма за 
конкурентоспособност на 
предприятията и за МСП (по-долу 
ë „Програмата“). Без да дублира
програми на равнище държава членка, 
програмата трябва по-специално да 
бъде леснодостъпна за 
предприемачите на малки 
предприятия и на микропредприятия.

Or. en

Изменение 43
Olle Schmidt

Предложение за регламент
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Политиката на Съюза в областта на 
конкурентоспособността има за цел да 
се установи институционалната и 
политическата уредба, с която да се 
създадат условия за устойчив растеж на 
предприятията. Подобрената 
производителност е най-големият 
източник на устойчив растеж на 
приходите, което от своя страна 
допринася за подобряване на жизнения 
стандарт. Конкурентоспособността 
зависи и от възможностите на 
дружествата да се възползват от пълния 
потенциал на възможности като 
единния европейски пазар например. 
Това е от особено значение за МСП, 
които представляват 99 % от 
предприятията в Съюза, осигуряват две 
от всеки три съществуващи работни 
места в частния сектор и 80 % от 

(8) Политиката на Съюза в областта на 
конкурентоспособността има за цел да 
се установи институционалната и 
политическата уредба, с която да се 
създадат условия за създаване и 
устойчив растеж на предприятията. 
Подобрената производителност е най-
големият източник на устойчив растеж 
на приходите, което от своя страна 
допринася за подобряване на жизнения 
стандарт. Конкурентоспособността 
зависи и от възможностите на 
дружествата да се възползват от пълния 
потенциал на възможности като 
единния европейски пазар например. 
Това е от особено значение за МСП, 
които представляват 99 % от 
предприятията в Съюза, осигуряват две 
от всеки три съществуващи работни 
места в частния сектор и 80 % от 



PE491.171v01-00 6/44 AM\904692BG.doc

BG

новосъздадените работни места и са 
източник на повече от половината от 
общата добавена стойност, създавана от 
предприятията в Съюза. МСП 
представляват ключова движеща сила за 
икономическия растеж, заетостта и 
социалната интеграция.

новосъздадените работни места и са 
източник на повече от половината от 
общата добавена стойност, създавана от 
предприятията в Съюза. МСП 
представляват ключова движеща сила за 
икономическия растеж, заетостта и 
социалната интеграция.

Or. en

Изменение 44
Emma McClarkin, Raffaele Baldassarre

Предложение за регламент
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) Програмата следва да е насочена 
по-специално към МСП, така както са 
определени в Препоръка 2003/361/ЕО на 
Комисията от 6 май 2003 г. относно 
определението на микро-, малки и 
средни предприятия. Следва да се 
обърне особено внимание на 
микропредприятията, предприятията, 
осъществяващи занаятчийска дейност, и 
на социалните предприятия. Следва 
също така да се обърне внимание на 
специфичните характеристики и 
изисквания на младите, новите и 
потенциалните предприемачи и на 
жените предприемачи, както и на 
специфичните целеви групи, като 
например мигранти и предприемачи, 
принадлежащи към социално уязвими 
групи или групи в неравностойно 
положение като например лица с 
увреждания. Програмата следва да 
насърчава също така по-възрастните 
граждани да започнат или продължат 
своята предприемаческа дейност и 
съдейства за втори шанс за 
предприемачите.

(11) Програмата следва да е насочена 
по-специално към МСП, така както са 
определени в Препоръка 2003/361/ЕО на 
Комисията от 6 май 2003 г. относно 
определението на микро-, малки и 
средни предприятия. Следва да се 
обърне особено внимание на 
микропредприятията и предприятията, 
осъществяващи занаятчийска дейност. 
Следва също така да се обърне 
внимание на специфичните 
характеристики на целевите групи, 
като младите, новите и потенциалните 
предприемачи и на жените 
предприемачи. Програмата следва да 
насърчава също така по-възрастните 
граждани да започнат или продължат 
своята предприемаческа дейност и 
съдейства за прехвърлянето на 
предприятия, отделянето от 
съществуващи структури на нови 
предприятия и втори шанс за 
предприемачите.

Or. en
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Изменение 45
Olle Schmidt

Предложение за регламент
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) Програмата следва да е насочена 
по-специално към МСП, така както са 
определени в Препоръка 2003/361/ЕО на 
Комисията от 6 май 2003 г. относно 
определението на микро-, малки и 
средни предприятия. Следва да се 
обърне особено внимание на 
микропредприятията, предприятията, 
осъществяващи занаятчийска дейност, и 
на социалните предприятия. Следва 
също така да се обърне внимание на 
специфичните характеристики и 
изисквания на младите, новите и 
потенциалните предприемачи и на 
жените предприемачи, както и на 
специфичните целеви групи, като 
например мигранти и предприемачи, 
принадлежащи към социално уязвими 
групи или групи в неравностойно 
положение като например лица с 
увреждания. Програмата следва да 
насърчава също така по-възрастните 
граждани да започнат или продължат 
своята предприемаческа дейност и 
съдейства за втори шанс за 
предприемачите.

(11) Програмата следва да е насочена 
по-специално към МСП, така както са 
определени в Препоръка 2003/361/ЕО на 
Комисията от 6 май 2003 г. относно 
определението на микро-, малки и 
средни предприятия. Следва да се 
обърне особено внимание на 
микропредприятията, предприятията, 
осъществяващи занаятчийска дейност, и 
на социалните предприятия. Следва 
също така да се обърне внимание на 
специфичните характеристики и 
изисквания на младите, новите и 
потенциалните предприемачи и на 
жените предприемачи, както и на 
втория шанс за предприемачи. Целева 
информация се предоставя също така 
за специфичните групи като мигранти и 
лица с увреждания. Програмата следва 
да насърчава също така по-възрастните 
граждани да започнат или продължат 
своята предприемаческа дейност.

Or. en

Обосновка

Определението за уязвимост не е достатъчно ясно, когато се посочват специфичните 
групи предприемачи.

Изменение 46
Emma McClarkin, Raffaele Baldassarre
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Предложение за регламент
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Много от проблемите, свързани с 
конкурентоспособността на Съюза, се 
отнасят до трудностите на МСП при 
получаването на достъп до 
финансиране, тъй като за тях 
доказването на тяхната 
кредитоспособност нелека задача, а 
достъпът до рисков капитал е 
съпътстван с трудности. Това има 
отрицателен ефект върху нивото и 
качеството на новосъздадените 
предприятия и върху растежа на 
предприятията. Добавената стойност за 
Съюза на предложените финансови 
инструменти се изразява, inter alia, в 
укрепването на единния пазар за рисков 
капитал и в разработване на 
общоевропейски пазар за финансиране 
на МСП. Действията на Съюза следва да 
допълват използваните от държавите
членки финансови инструменти за 
МСП. Правните субекти, на които е 
възложено изпълнението на действията, 
следва да гарантират допълняемостта и 
да не допускат двойното финансиране с 
ресурси на ЕС.

(12) Много от проблемите, свързани с 
конкурентоспособността на Съюза, се 
отнасят до трудностите на МСП при 
получаването на достъп до 
финансиране, тъй като за тях 
доказването на тяхната 
кредитоспособност е нелека задача, а 
достъпът до рисков капитал е 
съпътстван с трудности. Това има 
отрицателен ефект върху нивото и 
качеството на новосъздадените 
предприятия и върху растежа на 
предприятията. Добавената стойност на 
Съюза в предложените финансови 
инструменти се изразява, inter alia, в 
укрепване на единния пазар за рисков 
капитал и в разработване на опростен и 
по-прозрачен общоевропейски пазар за 
финансиране на МСП. Действията на 
Съюза следва да допълват използваните 
от държавите членки финансови 
инструменти за МСП. Правните 
субекти, на които е възложено 
изпълнението на действията, следва да 
гарантират допълняемостта и да не 
допускат двойното финансиране с 
ресурси на ЕС.

Or. en

Изменение 47
Mitro Repo

Предложение за регламент
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Много от проблемите, свързани с 
конкурентоспособността на Съюза, се 

(12) Много от проблемите, свързани с 
конкурентоспособността на Съюза, се 
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отнасят до трудностите на МСП при 
получаването на достъп до 
финансиране, тъй като за тях 
доказването на тяхната 
кредитоспособност нелека задача, а 
достъпът до рисков капитал е 
съпътстван с трудности. Това има 
отрицателен ефект върху нивото и 
качеството на създадените нови 
предприятия и върху техния растеж. 
Добавената стойност за Съюза на 
предложените финансови инструменти 
се изразява, inter alia, в укрепването на 
единния пазар за рисков капитал и в 
разработване на общоевропейски пазар 
за финансиране на МСП. Действията на 
Съюза следва да допълват използваните 
от държавите членки финансови 
инструменти за МСП. Правните 
субекти, на които е възложено 
изпълнението на действията, следва да 
гарантират допълняемостта и да не 
допускат двойното финансиране с 
ресурси на ЕС.

отнасят до трудностите на МСП при 
получаването на достъп до 
финансиране, тъй като за тях 
доказването на тяхната 
кредитоспособност е нелека задача, а 
достъпът до рисков капитал е 
съпътстван с трудности. Това има 
отрицателен ефект върху нивото и 
качеството на създадените нови 
предприятия, върху техния растеж и 
върху успешното прехвърляне на 
собственост или смените на 
поколенията. Добавената стойност за 
Съюза на предложените финансови 
инструменти се изразява, inter alia, в 
укрепването на единния пазар за рисков 
капитал и в разработване на 
общоевропейски пазар за финансиране 
на МСП. Действията на Съюза следва да 
допълват използваните от държавите
членки финансови инструменти за 
МСП. Правните субекти, на които е 
възложено изпълнението на действията, 
следва да гарантират допълняемостта и 
да не допускат двойното финансиране с 
ресурси на ЕС.

Or. fi

Обосновка

Осигуряването на условия за прехвърлянето на предприятия е много важен елемент за 
наличието на финансиране. Наличието на капитал, когато се прави смяна на 
собствеността, е едно от основните предизвикателства пред политиката в 
областта на предприемачеството.

Изменение 48
Olle Schmidt

Предложение за регламент
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Мрежата „Enterprise Europe“ е 
доказала своята добавена стойност за 

(13) Мрежата „Enterprise Europe“ е 
доказала своята добавена стойност за 
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европейските МСП като служба „на 
едно гише“ за подкрепа на бизнеса чрез 
помощта, която оказва на 
предприятията за подобряване на 
тяхната конкурентоспособност и 
проучване на бизнес възможностите в 
рамките на единния пазар и извън него. 
Рационализирането на методологиите и 
на методите на работа и осигуряването 
на европейско измерение на услугите в 
подкрепа на бизнеса може да бъде 
постигнато само на равнището на 
Съюза. По-специално мрежата 
„Enterprise Europe“ е помагала на МСП 
да намерят партньори за сътрудничество 
или трансфер на технологии и да 
получат консултации относно 
източници на финансиране, както и във 
връзка с интелектуалната собственост, 
еко-иновацията и устойчивото 
производство. Също така тя получава 
обратна информация относно 
законодателството и стандартите на 
Съюза. Нейният единствен по рода си 
експертен опит е особено важен за 
преодоляване на информационната 
асиметрия и за облекчаване на 
разходите за операции при 
трансгранична дейност.

европейските МСП като служба „на 
едно гише“ за подкрепа на бизнеса чрез 
помощта, която оказва на 
предприятията за подобряване на 
тяхната конкурентоспособност и 
проучване на бизнес възможностите в 
рамките на единния пазар и извън него. 
Рационализирането на методологиите и 
на методите на работа и осигуряването 
на европейско измерение на услугите в 
подкрепа на бизнеса може да бъде 
постигнато само на равнището на 
Съюза. По-специално мрежата 
„Enterprise Europe“ е помагала на МСП 
да намерят партньори за сътрудничество 
или трансфер на технологии и да 
получат консултации относно 
източници на финансиране, както и във 
връзка с интелектуалната собственост, 
еко-иновацията и устойчивото 
производство. Също така тя получава 
обратна информация относно 
законодателството и стандартите на 
Съюза. Нейният единствен по рода си 
експертен опит е особено важен за 
преодоляване на информационната 
асиметрия и за облекчаване на 
разходите за операции при 
трансгранична дейност. Където е 
възможно, Мрежата следва да бъде 
допълнително оптимизирана чрез 
повече контакти с националните 
точки за контакт и по-голяма 
популярност в държавите членки.

Or. en

Обосновка

За да се улесни навлизането на програми в държавите членки и да се избегне 
дублирането на дейности, предприети от държавите членки, добрата комуникация с 
националните точки за контакт е от особено важно значение.

Изменение 49
Raffaele Baldassarre
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Предложение за регламент
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Мрежата „Enterprise Europe“ е 
доказала своята добавена стойност за 
европейските МСП като служба „на 
едно гише“ за подкрепа на бизнеса чрез 
помощта, която оказва на 
предприятията за подобряване на 
тяхната конкурентоспособност и 
проучване на бизнес възможностите в 
рамките на единния пазар и извън него. 
Рационализирането на методологиите и 
на методите на работа и осигуряването 
на европейско измерение на услугите в 
подкрепа на бизнеса може да бъде 
постигнато само на равнището на 
Съюза. По-специално мрежата 
„Enterprise Europe“ е помагала на МСП 
да намерят партньори за сътрудничество 
или трансфер на технологии и да 
получат консултации относно 
източници на финансиране, както и във 
връзка с интелектуалната собственост, 
еко-иновацията и устойчивото 
производство. Също така тя получава 
обратна информация относно 
законодателството и стандартите на 
Съюза. Нейният единствен по рода си 
експертен опит е особено важен за 
преодоляване на информационната 
асиметрия и за облекчаване на 
разходите за операции при 
трансгранична дейност.

(13) Мрежата „Enterprise Europe“ е 
доказала своята добавена стойност за 
европейските МСП като служба „на 
едно гише“ за услуги за подкрепа на 
бизнеса чрез помощта, която оказва на 
предприятията за подобряване на 
тяхната конкурентоспособност и 
проучване на бизнес възможностите в 
рамките на единния пазар и в трети 
държави. Рационализирането на 
методологиите и на методите на работа 
и осигуряването на европейско 
измерение на услугите в подкрепа на 
бизнеса може да бъде постигнато само 
на равнището на Съюза. По-специално 
мрежата „Enterprise Europe“ е помагала 
на МСП да намерят партньори за 
сътрудничество или трансфер на 
технологии, също така в други 
държави, и да получат консултации 
относно източници на финансиране, 
както и във връзка с интелектуалната 
собственост, еко-иновацията и 
устойчивото производство. Също така 
тя получава обратна информация 
относно законодателството и 
стандартите на Съюза. Нейният 
единствен по рода си експертен опит е 
особено важен за преодоляване на 
информационната асиметрия и за 
облекчаване на разходите за операции 
при трансгранична дейност. Мрежата 
също така успешно насърчава 
участието на МСП в програми за 
финансиране на ЕС като 7 РП.

Or. en

Изменение 50
Raffaele Baldassarre
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Предложение за регламент
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Мрежата „Enterprise Europe“ е 
доказала своята добавена стойност за 
европейските МСП като служба „на 
едно гише“ за подкрепа на бизнеса чрез
помощта, която оказва на 
предприятията за подобряване на 
тяхната конкурентоспособност и 
проучване на бизнес възможностите в 
рамките на единния пазар и извън него. 
Рационализирането на методологиите и 
на методите на работа и осигуряването 
на европейско измерение на услугите в 
подкрепа на бизнеса може да бъде 
постигнато само на равнището на 
Съюза. По-специално мрежата 
„Enterprise Europe“ е помагала на МСП 
да намерят партньори за сътрудничество 
или трансфер на технологии и да 
получат консултации относно 
източници на финансиране, както и във 
връзка с интелектуалната собственост, 
еко-иновацията и устойчивото 
производство. Също така тя получава 
обратна информация относно 
законодателството и стандартите на 
Съюза. Нейният единствен по рода си 
експертен опит е особено важен за 
преодоляване на информационната 
асиметрия и за облекчаване на 
разходите за операции при 
трансгранична дейност.

(13) Мрежата „Enterprise Europe“ е 
доказала своята добавена стойност за 
европейските МСП като служба „на 
едно гише“ за подкрепа на бизнеса, 
като има за задача подходящото 
идентифициране на програмите за 
подкрепа на бизнеса на ЕС и по този 
начин подпомага предприятията за 
подобряване на тяхната 
конкурентоспособност и проучване на 
бизнес възможностите в рамките на 
единния пазар и извън него. 
Рационализирането на методологиите и 
на методите на работа и осигуряването 
на европейско измерение на услугите в 
подкрепа на бизнеса може да бъде 
постигнато само на равнището на 
Съюза. По-специално мрежата 
„Enterprise Europe“ е помагала на МСП 
да намерят партньори за сътрудничество 
или трансфер на технологии и да 
получат консултации относно 
източници на финансиране, както и във 
връзка с интелектуалната собственост, 
еко-иновацията и устойчивото 
производство. Също така тя получава 
обратна информация относно 
законодателството и стандартите на 
Съюза. Нейният единствен по рода си 
експертен опит е особено важен за 
преодоляване на информационната 
асиметрия и за облекчаване на 
разходите за операции при 
трансгранична дейност.

Or. it

Изменение 51
Raffaele Baldassarre
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Предложение за регламент
Съображение 14a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14a) Дейностите в тази област 
могат да създадат еднакви условия за 
МСП, които планират да станат 
активни извън своята държава. Тези 
дейности, наред с другото, включват 
информация относно правата на 
интелектуална собственост и 
техническите стандарти.

Or. en

Изменение 52
Olle Schmidt

Предложение за регламент
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) За да се подобри 
конкурентоспособността на 
европейските предприятия, и по-
специално на МСП, държавите членки и 
Комисията трябва да създадат 
благоприятна бизнес среда. Интересите 
на МСП и секторите, в които те са 
най-активни, се нуждаят от особено 
внимание. Необходими са инициативи 
на равнището на ЕС, за да се създадат 
условия на равнопоставеност за МСП и
да се осигури обмен на информация и 
знания в европейски мащаб.

(15) За да се подобри 
конкурентоспособността на 
европейските предприятия, и по-
специално на МСП, държавите членки и 
Комисията трябва да създадат 
благоприятна бизнес среда. Интересите 
на МСП се нуждаят от особено 
внимание. Необходими са инициативи 
на равнището на ЕС, за да се създадат 
условия на равнопоставеност за МСП,
да се осигури обмен на информация и 
знания в европейски мащаб и да се 
подкрепи развитието на обща 
европейска политика за МСП с 
европейска добавена стойност.

Or. en

Изменение 53
Louis Grech



PE491.171v01-00 14/44 AM\904692BG.doc

BG

Предложение за регламент
Съображение 15a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15a) Подходящото изпълнение, 
прилагане и контрол на процедурите 
за алтернативно разрешаване на 
спорове относно потребителски 
спорове от Комисията и държавите 
членки ще направи разрешаването на 
спорове по-бързо, по-евтино и по-
малко бюрократично както за 
потребителите, така и за 
търговците, и следователно ще 
насърчи МСП да участват по-
пълноценно в единния пазар и да 
повишат своята 
конкурентоспособност.

Or. en

Изменение 54
Olle Schmidt

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 
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 

(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 
ефектът на ускорител, както и мерките 
за осигуряване на последователност и 
съгласуваност, като сравнителния 
анализ и обмена на най-добри практики 
осигуряват висока европейска добавена 
стойност.
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осигуряват висока европейска добавена 
стойност.

Or. en

Изменение 55
Louis Grech

Предложение за регламент
Съображение 16a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16a) Достъпът на МСП до пазарите 
на обществени поръчки често е 
възпрепятстван от прекомерна
административна тежест в 
поканите за участие в тръжни 
процедури. Комисията и държавите 
членки опростяват тези изисквания, 
за да насърчат 
конкурентоспособността и за да 
създадат равни условия за МСП.

Or. en

Изменение 56
Robert Rochefort

Предложение за регламент
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) Световната конкуренция, 
демографските промени, ограничените 
ресурси и новите социални тенденции 
създават предизвикателства и 
възможности за някои сектори. 
Например, секторите на защитените с 
промишлен дизайн стоки, които са 
изправени пред глобални 
предизвикателства и се характеризират 
с голям дял на МСП, трябва да се 

(17) Световната конкуренция, 
демографските промени, ограниченото 
естество на природните ресурси, по-
специално на изкопаемите ресурси, и 
новите социални тенденции създават 
предизвикателства и възможности за 
някои сектори. Например, секторите на 
защитените с промишлен дизайн стоки, 
които са изправени пред глобални 
предизвикателства и се характеризират 
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адаптират, за да се извлекат ползите и 
почерпят от неразработения потенциал 
на високото търсене на 
персонализирани продукти, способни да
удовлетворят широк кръг потребители. 
Тъй като тези предизвикателства стоят 
пред всички МСП в Съюза в посочените 
сектори, необходими са съгласувани 
усилия на равнището на Съюза.

с голям дял на МСП, трябва да се 
адаптират, за да се извлекат ползите и 
почерпят от неразработения потенциал 
на високото търсене на 
персонализирани продукти, способни да 
удовлетворят широк кръг потребители. 
Тъй като тези предизвикателства стоят 
пред всички МСП в Съюза в посочените 
сектори, необходими са съгласувани 
усилия на равнището на Съюза.

Or. fr

Изменение 57
Raffaele Baldassarre

Предложение за регламент
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) Световната конкуренция, 
демографските промени, ограничените 
ресурси и новите социални тенденции 
създават предизвикателства и 
възможности за някои сектори. 
Например, секторите на защитените 
с промишлен дизайн стоки,  които са 
изправени пред глобални 
предизвикателства и се характеризират 
с голям дял на МСП, трябва да се 
адаптират, за да се извлекат ползите и 
почерпят от неразработения 
потенциал на високото търсене на 
персонализирани продукти, способни да 
удовлетворят широк кръг потребители. 
Тъй като тези предизвикателства стоят 
пред всички МСП в Съюза в посочените 
сектори, необходими са съгласувани 
усилия на равнището на Съюза.

(17) Световната конкуренция, 
демографските промени, ограничените 
ресурси и новите социални тенденции 
създават предизвикателства и 
възможности за много сектори, които са 
изправени пред глобални 
предизвикателства и се характеризират 
с голям дял на МСП. Например 
секторите на защитените с 
промишлен дизайн стоки трябва да се 
адаптират, за да се възползват от 
неразработения потенциал на високото 
търсене на персонализирани продукти, 
способни да удовлетворят широк кръг 
потребители. Защитените с 
промишлен дизайн потребителски 
стоки представляват важен 
икономически сектор в Съюза и 
неговите предприятия допринасят 
значително за растежа и работните 
места. Тъй като тези предизвикателства 
стоят пред всички МСП в Съюза в 
много сектори за създаване на 
допълнителен растеж, са необходими 
съгласувани усилия на равнището на 
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Съюза.

Or. en

Изменение 58
Olle Schmidt

Предложение за регламент
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) Както е посочено в съобщението на 
Комисията от 30 юни 2010 г., озаглавено 
ë „Европа — водеща световна 
туристическа дестинация — нова 
политическа рамка за европейския 
туризъм“, което бе одобрено в 
заключенията на Европейския съвет от 
октомври 2010 г., туризмът е важен 
сектор на икономиката на Съюза. 
Предприятията в този сектор имат 
съществен принос към брутния 
вътрешен продукт (БВП) на Съюза и 
създаването на работни места и 
разполагат със значителен потенциал за 
развитие на предприемаческа дейност, 
тъй като в него работят основно МСП. 
Договорът от Лисабон признава 
значението на туризма и очертава 
специфичната компетентност на Съюза 
в тази област, която допълва действията 
на държавите членки. Инициативите в 
областта на туризма на равнището на 
Съюза имат ясна добавена стойност, 
особено при предоставянето на данни 
и анализи, разработването на 
транснационални рекламни 
стратегии и обмена на най-добри 
практики.

(18) Както е посочено в съобщението на 
Комисията от 30 юни 2010 г., озаглавено 
ë „Европа — водеща световна 
туристическа дестинация — нова 
политическа рамка за европейския 
туризъм“, което бе одобрено в 
заключенията на Европейския съвет от 
октомври 2010 г., туризмът е важен 
сектор на икономиката на Съюза. 
Предприятията в този сектор имат 
съществен принос към брутния 
вътрешен продукт (БВП) на Съюза и 
създаването на работни места и 
разполагат със значителен потенциал за 
развитие на предприемаческа дейност, 
тъй като в него работят основно МСП. 
Договорът от Лисабон признава 
значението на туризма и очертава 
специфичната компетентност на Съюза 
в тази област, която допълва действията 
на държавите членки. Инициативите в
сектора на туризма следва да бъдат 
подкрепяни от Програмата, когато на 
равнището на Съюза е налице ясна 
добавена стойност.

Or. en
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Изменение 59
Konstantinos Poupakis

Предложение за регламент
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) Както е посочено в съобщението на 
Комисията от 30 юни 2010 г., озаглавено 
„Европа — водеща световна 
туристическа дестинация — нова 
политическа рамка за европейския 
туризъм“, което бе одобрено в 
заключенията на Европейския съвет от 
октомври 2010 г., туризмът е важен 
сектор на икономиката на Съюза. 
Предприятията в този сектор имат
съществен принос към брутния 
вътрешен продукт (БВП) на Съюза и 
създаването на работни места и 
разполагат със значителен
потенциал за развитие на 
предприемаческа дейност, тъй като в 
него работят основно МСП. Договорът 
от Лисабон признава значението на 
туризма и очертава специфичната 
компетентност на Съюза в тази 
област, която допълва действията на 
държавите членки. Инициативите в 
областта на туризма на равнището 
на Съюза имат ясна добавена 
стойност, особено при 
предоставянето на данни и анализи, 
разработването на транснационални 
рекламни стратегии и обмена на най-
добри практики.

(18) Както е посочено в съобщението на 
Комисията от 30 юни 2010 г., озаглавено 
„Европа — водеща световна 
туристическа дестинация — нова 
политическа рамка за европейския 
туризъм“, което бе одобрено в 
заключенията на Европейския съвет от 
октомври 2010 г., туризмът е важен 
сектор на икономиката на Съюза.
Предприятията в този сектор 
допринасят съществено с над 5 % от 
брутния вътрешен продукт (БВП) на 
Съюза, стойност, която осигурява 
стабилен растеж. Секторът също 
така допринася за предприемаческата 
дейност, която е в състояние да 
създава растеж и заетост в Съюза, 
тъй като в него работят основно МСП,
като допринася също така за 
растежа и икономическата и 
социална интеграция най-вече в 
селските, планинските, 
крайбрежните, островните и 
отдалечените и периферни райони 
или райони, които са в процес на 
сближаване.

Or. el

Изменение 60
Raffaele Baldassarre

Предложение за регламент
Съображение 18
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) Както е посочено в съобщението на 
Комисията от 30 юни 2010 г., озаглавено 
ë „Европа — водеща световна 
туристическа дестинация — нова 
политическа рамка за европейския 
туризъм“18, което бе одобрено в 
заключенията на Европейския съвет от 
октомври 2010 г., туризмът е важен 
сектор на икономиката на Съюза. 
Предприятията в този сектор имат 
съществен принос към брутния 
вътрешен продукт (БВП) на Съюза и 
създаването на работни места и 
разполагат със значителен потенциал за 
развитие на предприемаческа дейност, 
тъй като в него работят основно МСП. 
Договорът от Лисабон признава 
значението на туризма и очертава 
специфичната компетентност на 
Съюза в тази област, която допълва 
действията на държавите членки. 
Инициативите в областта на 
туризма на равнището на Съюза 
имат ясна добавена стойност, 
особено при предоставянето на данни 
и анализи, разработването на 
транснационални рекламни 
стратегии и обмена на най-добри 
практики.

(18) Както е посочено в съобщението на 
Комисията от 30 юни 2010 г., озаглавено 
ë „Европа — водеща световна 
туристическа дестинация — нова 
политическа рамка за европейския 
туризъм“, което бе одобрено в 
заключенията на Европейския съвет от 
октомври 2010 г., туризмът е важен 
сектор на икономиката на Съюза. 
Предприятията в този сектор имат 
съществен принос с 10 % от брутния 
вътрешен продукт (БВП) на Съюза и с 
12 % от общата заетост, като това 
ги прави третата най-важна 
социалноикономическа дейност в 
Съюза, и разполагат със значителен 
потенциал за развитие на 
предприемаческа дейност, тъй като в 
него работят основно МСП.

Or. en

Изменение 61
Raffaele Baldassarre

Предложение за регламент
Съображение 18a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18a) Договорът от Лисабон признава 
значението на туризма и очертава 
специфичната компетентност на 
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Съюза в тази област, която допълва 
действията на държавите членки. 
Този сектор играе ключова роля в 
икономическото развитие на Съюза и 
при постигането на целите на 
стратегията „ЕС 2020“. 
Следователно туризмът следва да 
фигурира в общите и специфични 
цели на програмата. Инициативите в 
областта на туризма на равнището 
на Съюза имат ясна добавена 
стойност, особено по отношение на
усъвършенстването на базата от 
познания в областта на туризма чрез 
предоставяне на данни и анализи, 
разработването на транснационални 
рекламни стратегии и обмена на най-
добри практики.

Or. en

Изменение 62
Konstantinos Poupakis

Предложение за регламент
Съображение 18б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18б) Съгласно Договора от Лисабон, 
основната цел на политиката на ЕС в 
туристическия сектор е да го направи 
по-конкурентоспособен като има 
предвид, че в дългосрочен план, това 
зависи пряко от неговото устойчиво 
развитие. Договорът от Лисабон 
признава също така значението на 
туризма във връзка със специалната 
компетентност на ЕС в областта, 
която допълва действията на 
държавите членки. Подобна 
инициатива в този сектор има ясна 
добавена стойност на равнището на 
Съюза, особено по отношение на 
предоставянето и анализа на данни, 
развитието на трансгранични 
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стратегии за насърчаване и обмен на 
най-добри практики.

Or. el

Изменение 63
Raffaele Baldassarre

Предложение за регламент
Съображение 18в (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18в) Европейският съюз е водещата 
световна туристическа дестинация
по отношение на чуждестранните 
посещения и тази водеща позиция 
следва да бъде подсилена чрез справяне 
с предизвикателствата, създадени от 
по-голямата конкуренция в световен 
мащаб и непрекъснато променящото 
се пазарно търсене, на първо място, и 
на второ място, от необходимостта 
да се гарантира по-голяма и по-
дълготрайна устойчивост.

Or. en

Изменение 64
Raffaele Baldassarre

Предложение за регламент
Съображение 18г (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18г)Туризмът в Европа е изправен 
пред много предизвикателства: 
световната икономическа криза, 
конкуренцията от други дестинации 
извън ЕС и разнообразието на 
предлаганите туристически 
атракции, последиците от 
изменението на климата и сезонните 
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колебания в туристическата 
активност, демографските промени в 
Европа, нарастващото въздействие 
на информационните и 
комуникационните технологии и 
много непредвидени събития, които 
понякога оказват въздействие върху 
туристическата индустрия. 
Следователно Европейският съюз 
следва да гарантира условия за 
туризма, така че той да се превърне 
във водещ сектор.

Or. en

Изменение 65
Olle Schmidt

Предложение за регламент
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) В програмата следва да се посочват 
действия за отделните цели, общия 
финансов пакет за постигането на тези 
цели, различните видове мерки за 
изпълнение и условията и реда за 
мониторинг и оценка и за защита на 
финансовите интереси на Съюза.

(19) В програмата следва да се посочват 
действия за отделните цели, общия 
финансов пакет за постигането на тези 
цели, различните видове мерки за 
изпълнение и прозрачни условия и ред
за мониторинг и оценка и за защита на 
финансовите интереси на Съюза.

Or. en

Изменение 66
Olle Schmidt

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 

(20) Програмата следва да допълва 
други програми на Съюза, като 
същевременно се признава, че всеки 
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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.

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 и други програми на Съюза,
като „Хоризонт 2020“, и структурните 
фондове.

Or. en

Изменение 67
Olle Schmidt

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) укрепване на 
конкурентоспособността и 
устойчивостта на предприятията на 
Съюза, включително в туристическия 
сектор;

а) укрепване на 
конкурентоспособността и 
устойчивостта на предприятията на 
Съюза и по-специално в МСП;

Or. en

Обосновка

Програмата следва да бъде междусекторна и да не дискриминира предприятия извън 
туристическия сектор. Следователно в описанието на програмата следва да бъде
подчертано значението на МСП.

Изменение 68
Konstantinos Poupakis

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква а)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

а) укрепване на 
конкурентоспособността и 
устойчивостта на предприятията на 
Съюза, включително в туристическия 
сектор;

а) укрепване на 
конкурентоспособността и 
устойчивостта на предприятията на 
Съюза, по-специално на МСП, 
включително в туристическия сектор, 
като се има предвид, че голяма част 
от туристическите компании са 
малки и средни предприятия;

Or. el

Изменение 69
Mitro Repo

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, растежа и безпроблемното
прехвърляне на собственост на МСП.

Or. fi

Обосновка

Прехвърлянията на предприятия са предизвикателство, което оказва значително 
въздействие върху разработването на рамкови условия за предприемачество и 
предприемачески дух. Следователно, в допълнение към създаването и растежа на 
МСП, трябва да се обърне внимание на управлението на смените на поколенията и 
промените на собствеността.

Изменение 70
Olle Schmidt

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



AM\904692BG.doc 25/44 PE491.171v01-00

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) промяна в административната тежест 
върху МСП;

в) намаляване на административната 
тежест върху МСП;

Or. en

Изменение 71
Olle Schmidt

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) и динамика на МСП. д) и създаване, растеж и намаляване 
на броя на фалитите на МСП.

Or. en

Изменение 72
Olle Schmidt

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) подобряване на рамковите условия за 
конкурентоспособност и устойчивост на 
предприятията на Съюза, включително
в туристическия сектор;

а) подобряване на рамковите условия за 
конкурентоспособност и устойчивост на 
предприятията на Съюза, по-специално 
на МСП;

Or. en

Обосновка

Програмата следва да бъде междусекторна и да не дискриминира предприятия извън 
туристическия сектор. Следователно в описанието на програмата следва да бъде 
подчертано значението на МСП.
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Изменение 73
Mitro Repo

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) подобряване на рамковите условия за 
конкурентоспособност и устойчивост на 
предприятията на Съюза, включително 
в туристическия сектор;

а) подобряване на рамковите условия за 
конкурентоспособност – включително 
новите предприемачество, растеж и 
промени на собствеността – и 
устойчивост на предприятията на 
Съюза;

Or. fi

Обосновка

Най-важните характеристики на конкурентоспособността следва да бъдат 
споменати в конкретна цел на програмата. Тези функции включват осигуряване на 
условия за предприемачество, растеж и промени на собствеността.

Изменение 74
Konstantinos Poupakis

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) подобряване на рамковите условия за 
конкурентоспособност и устойчивост на 
предприятията на Съюза, включително в 
туристическия сектор;

а) подобряване на рамковите условия за 
конкурентоспособност, растеж, 
интернационализация и устойчивост 
на предприятията на Съюза, по-
специално на МСП, включително в 
туристическия сектор, и по отношение 
на услугите и обществените поръчки;

Or. el

Изменение 75
Emma McClarkin, Raffaele Baldassarre
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Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) 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;

а) 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 споделянето на 
най-добри практики относно 
развитието на подходящи 
инфраструктури, клъстери и бизнес 
мрежи от световно равнище, рамкови 
условия и насърчаване на развитие на 
устойчиви продукти, услуги и процеси;

Or. en

Изменение 76
Olle Schmidt

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) 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;

а) мерки за подобряване на 
разработването, прилагането и 
оценяването на политиките, които имат 
отражение върху 
конкурентоспособността и 
устойчивостта на предприятията, 
клъстери и бизнес мрежи от световно 
равнище, развитие на устойчиви 
продукти, услуги и процеси;

Or. en
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Изменение 77
Olle Schmidt

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) подкрепа за развитието на политиката 
за МСП и сътрудничеството между 
създателите на политиките, по-
специално с оглед повишаване на 
степента, в която различните програми 
и мерки могат лесно да бъдат 
използвани от МСП.

в) подкрепа за развитието на политиката 
за МСП и сътрудничеството между 
създателите на политиките, по-
специално с оглед повишаване на 
степента, в която различните програми,
мерки и намаляването на 
административната тежест могат 
лесно да бъдат използвани от МСП.

Or. en

Изменение 78
Emma McClarkin, Malcolm Harbour

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2 – буква ва) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

вa) мерки за насърчаване на достъпа 
на МСП до обществени поръчки, по-
специално чрез подобрена информация 
и насоки относно възлагането на 
обществени поръчки и относно 
новите възможности, предлагани от 
осъвременената правна рамка на ЕС, 
обмена на най-добри практики и 
организацията на обучението и 
събитията, включващи обществени 
поръчки и МСП;

Or. en

Обосновка

Механизмите за провеждане на публичната политика следва да бъдат адаптирани
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към нуждите на МСП. Те следва да използват Кодекса на най-добрите практики, в 
който се предвиждат насоки за възлагащите органи относно прилагането на 
рамката в областта на обществените поръчки по начин, който улеснява участието 
на МСП в процедурите по възлагане на обществени поръчки. С оглед прилагане на
принципа V на SBA „Да се приспособят механизмите за провеждане на публичната 
политика към нуждите на МСП: да се улесни участието на МСП в процедури по 
възлагане на обществени поръчки и да се използват по-добре възможностите за 
държавна помощ по отношение на МСП“, Програмата за конкурентоспособност на 
предприятията и за МСП (COSME) финансира мерки за насърчаване на достъпа на 
МСП до обществени поръчки.

Изменение 79
Raffaele Baldassarre

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2 – буква ва) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

вa) мерки за насърчаване на 
конкурентоспособността и 
устойчивостта на МСП в 
туристическия сектор чрез 
насърчаване на създаването на 
благоприятна среда за развитието на 
предприятията в този сектор и чрез 
насърчаване на сътрудничеството 
между държавите членки.

Or. en

Изменение 80
Emma McClarkin

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Комисията може да подкрепя 
инициативи за ускоряване на развитието 
на конкурентни сектори въз основа на 
междусекторни инициативи в области, 
които се характеризират с висок дял на 

3. Комисията може да подкрепя 
инициативи за ускоряване на развитието 
на конкурентни сектори въз основа на 
междусекторни инициативи в области, 
които се характеризират с висок дял на 
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МСП и с голямо участие в БВП на 
Съюза. Тези инициативи стимулират 
разработването на нови пазари и 
доставката на стоки и услуги въз 
основа на най-конкурентоспособните 
бизнес модели или на изменени вериги 
на стойността. Те включват 
инициативи за увеличаване на 
производителността, ефикасното 
използване на ресурси, устойчивостта и 
корпоративната социална отговорност.

МСП и с голямо участие в БВП на 
Съюза. Тези инициативи стимулират 
навлизането на нови 
конкурентоспособни бизнес модели,
сътрудничеството между МСП в 
рамките на нови вериги на 
стойността и разработването на 
нови пазари; Те могат да включват 
инициативи за увеличаване на 
производителността, ефикасното 
използване на ресурси, устойчивостта и 
корпоративната социална отговорност.
Комисията може също така да 
подкрепя специфичните за сектора 
дейности за тези цели в областите, 
характеризиращи се с висок дял на 
МСП и с висок принос за БВП на 
Съюза, като например сектора на 
туризма, в случаите, където 
добавената стойност на равнището 
на Съюза може да се докаже в 
достатъчна степен.

Or. en

Изменение 81
Raffaele Baldassarre

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Комисията може да подкрепя 
инициативи за ускоряване на развитието 
на конкурентни сектори  въз основа на 
междусекторни инициативи в 
области, които се характеризират с 
висок дял на МСП и с голямо участие 
в БВП на Съюза.. Тези инициативи 
стимулират разработването на нови 
пазари и доставката на стоки и услуги 
въз основа на най-
конкурентоспособните бизнес модели 
или на изменени вериги на стойността. 
Те включват инициативи за увеличаване 

3. Комисията следва да подкрепя 
инициативи за ускоряване на развитието 
на конкурентни сектори. Тези 
инициативи стимулират разработването 
на нови пазари и доставката на стоки и 
услуги въз основа на най-
конкурентоспособните бизнес модели, 
подобрени продукти и процеси, 
гъвкави организационни структури
или изменени вериги на стойността. Те 
включват инициативи за увеличаване на 
производителността, устойчивостта, и 
по-специално ефикасното използване на 
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на производителността, ефикасното 
използване на ресурси, устойчивостта
и корпоративната социална отговорност.

ресурси и енергия и корпоративната 
социална отговорност. Дейностите 
насърчават приемането на нови 
бизнес модели, както и употребата с 
търговска цел на съответни идеи за 
нови продукти и услуги.

Or. en

Изменение 82
Raffaele Baldassarre

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 3 – буква а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Комисията може също така да 
подкрепя специфичните за сектора 
дейности за тези цели в областите, 
характеризиращи се с висок дял на 
МСП и с висок принос за БВП на 
Съюза, като например сектора на 
туризма и секторите на 
потребителски стоки, защитени с 
промишлен дизайн.

Or. en

Изменение 83
Louis Grech

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Комисията подкрепя усилията за 
подобряване на 
конкурентоспособността и 
координацията на туристическия 
сектор, който е съставен най-вече от 
МСП. Тези действия могат да 
включват координиране на обмена на 
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информация и най-добри практики 
между държавите членки и 
подпомагане на разработването на 
съвместни транснационални 
рекламни стратегии.

Or. en

Изменение 84
Robert Rochefort

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията допринася за насърчаване 
на предприемачеството, като подобрява 
рамковите условия, които имат 
отражение върху неговото развитие. 
Комисията подкрепя бизнес климат, 
който благоприятства развитието и 
растежа на предприятията.

1. Комисията допринася за насърчаване 
на предприемачеството, като подобрява 
рамковите условия, които имат 
отражение върху неговото развитие. 
Комисията подкрепя бизнес климат, 
който благоприятства създаването,
развитието и прехвърлянето и растежа 
на предприятията.

Or. fr

Изменение 85
Olle Schmidt

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията допринася за насърчаване 
на предприемачеството, като подобрява 
рамковите условия, които имат 
отражение върху неговото развитие. 
Комисията подкрепя бизнес климат, 
който благоприятства развитието и 
растежа на предприятията.

1. Комисията допринася за насърчаване 
на предприемачеството, като подобрява 
рамковите условия, които имат 
отражение върху неговото развитие. 
Комисията подкрепя бизнес климат, 
който благоприятства създаването,
развитието, растежа и втория шанс 
на предприятията.
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Or. en

Обосновка

МСП са чувствителни на бързо променящите се пазарни условия и е важно да се 
поддържа определена степен на гъвкавост, когато се предоставят средства.

Изменение 86
Olle Schmidt

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. Обръща се специално внимание на 
младите предприемачи, новите и 
потенциалните предприемачи и жените 
предприемачи.

Or. en

Обосновка

Предвид ограничените ресурси на Програмата, тя трябва да се концентрира върху 
най-важните категории предприемачи.

Изменение 87
Mitro Repo

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2

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 с имигрантски 
произход, новите и потенциалните 
предприемачи и жените предприемачи, 
както и на специфични целеви групи.

Or. fi
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Обосновка

За имигрантите създаването на свой собствен бизнес е един от начините на работа, 
по-специално ако обучението, получено в тяхната страна на произход, не се признава 
в приемащата страна или ако недостатъците в областта на езиковите умения или 
предразсъдъците на работодателите са пречка за намирането на работа.

Изменение 88
Olle Schmidt

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията подкрепя действия, които 
имат за цел подобряване на достъпа до 
финансиране за МСП във фазите им на 
започване на дейност и на растеж и 
които допълват използването от 
държавите членки на национално и 
регионално равнище на финансови 
инструменти за МСП. За да се гарантира 
допълване посочените действия ще се 
координират тясно с действията, 
предприети в рамките на политиката на 
сближаване и на национално равнище. С 
тези действия се цели стимулиране на 
предоставянето на финансиране под 
формата на капиталови и дългови 
инструменти.

1. Комисията подкрепя действия, които 
имат за цел подобряване на достъпа до 
финансиране за МСП във фазите им на 
започване на дейност и на растеж и 
прехвърляне, без да се налага 
допълнителна административна 
тежест, и които допълват 
използването от държавите членки на 
национално и регионално равнище на 
финансови инструменти за МСП. За да 
се гарантира допълване посочените 
действия ще се координират тясно с 
действията, предприети в рамките на 
политиката на сближаване и на 
национално равнище. С тези действия се 
цели стимулиране на предоставянето на 
финансиране под формата на 
капиталови и дългови инструменти.

Or. en

Изменение 89
Raffaele Baldassarre

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. За да продължи да подобрява 1. За да продължи да подобрява 
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конкурентоспособността и достъпа до 
пазари на предприятията на Съюза 
Комисията запазва подкрепата си за 
мрежата „Enterprise Europe“.

конкурентоспособността и достъпа до 
пазари на предприятията на Съюза 
Комисията запазва подкрепата си за 
мрежата „Enterprise Europe“ като 
служба „на едно гише“ за подкрепа на 
бизнеса. Бъдещите дейности на 
Мрежата следва да продължат да 
съществуват, да изграждат и 
подобряват текущите си дейности.

Or. en

Изменение 90
Robert Rochefort

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Комисията може да подкрепя 
действия за подобряване на достъпа на 
МСП до единния пазар, включително 
предоставяне на информация и 
повишаване на осведомеността.

2. Комисията може да подкрепя 
действия за подобряване на достъпа на 
МСП до единния пазар, включително 
предоставяне на информация 
(включително чрез цифрови услуги) и 
повишаване на осведомеността, по-
специално по отношение на 
стандартизацията и обществените 
поръчки. Тези действия могат също 
така да имат за цел премахването на 
съществуващите правни и 
регулаторни пречки.

Or. fr

Изменение 91
Olle Schmidt

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Комисията може да подкрепя 2. Комисията следва да подкрепя 
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действия за подобряване на достъпа на 
МСП до единния пазар, включително 
предоставяне на информация и 
повишаване на осведомеността.

действия за подобряване на достъпа на 
МСП до единния пазар, включително 
предоставяне на информация, 
повишаване на осведомеността и 
цифровизация на единния пазар.

Or. en

Изменение 92
Raffaele Baldassarre

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Комисията може да подкрепя 
действия за подобряване на достъпа на 
МСП до единния пазар, включително 
предоставяне на информация и 
повишаване на осведомеността.

2. Комисията подкрепя действия за 
подобряване на достъпа на МСП до 
единния пазар, включително 
предоставяне на информация и 
повишаване на осведомеността по теми
като бизнес възможности.

Or. en

Изменение 93
Louis Grech

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Комисията може да подкрепя 
действия за подобряване на достъпа на 
МСП до единния пазар, включително 
предоставяне на информация и 
повишаване на осведомеността.

2. Комисията може да подкрепя 
действия за подобряване на достъпа на 
МСП до единния пазар, включително 
предоставяне на информация и 
повишаване на осведомеността.
Мерките могат да включват 
предоставяне на гаранции, че на 
точките за контакт на мрежата 
„Enterprise Europe“ и службата 
„Europe Direct“ е предоставена 
адекватна информация и ако е 
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необходимо, обучение, което предлага 
висок стандарт на обслужване на 
МСП и изместване на акцента на 
мрежата „Enterprise Europe“, който 
предвижда целева, специално 
приспособена подкрепа за МСП.

Or. en

Изменение 94
Raffaele Baldassarre

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Специфичните мерки имат за цел 
улесняване на достъпа на МСП до 
пазари извън Съюза и укрепване на 
съществуващите услуги за подкрепа на 
тези пазари. МСП могат да получават 
подкрепа по програмата във връзка със 
стандарти и права върху 
интелектуалната собственост в 
приоритетни трети държави.

3. Специфичните мерки имат за цел 
улесняване на достъпа на МСП до 
пазари извън Съюза и укрепване на 
съществуващите услуги за подкрепа на 
тези пазари. МСП следва да получават 
подкрепа по програмата, по-специално 
чрез предоставяне на информация 
относно пречките за навлизане на 
пазара и бизнес възможностите и 
чрез предоставяне на услуги за 
подкрепа във връзка със стандарти и 
права върху интелектуалната 
собственост в приоритетни трети 
държави.

Or. en

Изменение 95
Olle Schmidt

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. За целите на изпълнението на 
програмата Комисията приема годишна 

1. За целите на изпълнението на 
програмата Комисията приема годишна 
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работна програма в съответствие с 
процедурата по разглеждане, посочена в 
член 16, параграф 2. В годишните 
работни програми се определят 
преследваните цели, очакваните 
резултати, методът на изпълнение и 
общият размер на средствата. В тях 
също така се включва описание на 
действията, които ще бъдат 
финансирани, посочва се сумата, 
разпределена за всяко действие, и 
ориентировъчен график на 
изпълнението, както и подходящи 
показатели за мониторинг на 
ефективността при постигането на 
резултатите и изпълнението на целите. 
По отношение на безвъзмездните 
средства в тях се посочват 
приоритетите, основните критерии за 
оценяване и максималното ниво на 
съфинансиране.

работна програма в съответствие с 
процедурата по разглеждане, посочена в 
член 16, параграф 2. В годишните 
работни програми се определят 
преследваните цели, основани на 
предварителни консултации, 
очакваните резултати, методът на 
изпълнение и общият размер на 
средствата. В тях също така се включва 
описание на действията, които ще бъдат 
финансирани, посочва се сумата, 
разпределена за всяко действие, и 
ориентировъчен график на 
изпълнението, както и подходящи 
показатели за мониторинг на 
ефективността при постигането на 
резултатите и изпълнението на целите. 
По отношение на безвъзмездните 
средства в тях се посочват 
приоритетите, основните критерии за 
оценяване и максималното ниво на 
съфинансиране.

Or. en

Изменение 96
Olle Schmidt

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) оценки на въздействието на мерките 
на Съюза, които са от особено значение 
за конкурентоспособността на 
предприятията, с оглед набелязване на 
области от действащото 
законодателство, които трябва да бъдат 
опростени, или на области, в които 
трябва да бъдат предложени нови 
законодателни мерки;

в) оценки на въздействието на мерките 
на Съюза, които са от особено значение 
за конкурентоспособността на 
предприятията, по-специално на МСП, 
с оглед набелязване на области от 
действащото законодателство, които 
трябва да бъдат опростени, или на 
области, в които трябва да бъдат 
предложени нови законодателни мерки;

Or. en
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Обосновка

Следователно в описанието на програмата следва да се подчертае значението на 
МСП.

Изменение 97
Robert Rochefort

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) оценки на въздействието на мерките 
на Съюза, които са от особено значение 
за конкурентоспособността на 
предприятията, с оглед набелязване на 
области от действащото 
законодателство, които трябва да бъдат 
опростени, или на области, в които 
трябва да бъдат предложени нови 
законодателни мерки;

в) ë „проверки на пригодността“ на 
действащото законодателство и
оценки на въздействието на мерките на 
Съюза, които са от особено значение за 
конкурентоспособността и растежа на 
предприятията, и по-специално на 
МСП и микропредприятията, с оглед 
набелязване на области от действащото 
законодателство, които трябва да бъдат 
опростени или отменени и да се 
гарантира, че тежестта върху МСП 
е сведена до минимум в области, в 
които са предложени нови 
законодателни мерки;

Or. fr

Изменение 98
Olle Schmidt

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) оценяване на законодателството, 
което засяга предприятията, специфична 
промишлена политика и мерки, 
свързани с конкурентоспособността.

г) оценяване на законодателството, 
което засяга предприятията, и по-
специално МСП, специфична 
промишлена политика и мерки, 
свързани с конкурентоспособността.
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Or. en

Обосновка

Следователно в описанието на програмата следва да бъде подчертано значението на 
МСП.

Изменение 99
Emma McClarkin, Raffaele Baldassarre

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Най-късно до 2018 г. Комисията 
изготвя доклад за оценка относно 
постигането на целите на всички 
действия, получили подкрепа по 
програмата, на равнище резултати и 
въздействие, ефективност на 
използването на средствата и 
европейска добавена стойност с оглед 
вземането на решение за подновяване, 
изменение или прекратяване на мерките. 
В доклада за оценка се разглеждат и 
възможността за опростяване, 
вътрешната и външната съгласуваност, 
релевантността на всички поставени 
цели, както и приносът на мерките към 
приоритетите на Съюза за интелигентен, 
устойчив и приобщаващ растеж. В него 
се вземат предвид резултатите от 
оценката на дългосрочното въздействие 
на предишните мерки;

3. Не по-късно от 2018 г. Комисията 
изготвя доклад, който се публикува на 
всеки три години, за оценка относно 
постигането на целите на всички 
действия, получили подкрепа по 
програмата, на равнище резултати и 
въздействие, по-специално относно 
създаване на работни места и 
икономически растеж, ефективност на 
използването на средствата и 
европейска добавена стойност с оглед 
вземането на решение за подновяване, 
изменение или прекратяване на мерките. 
В доклада за оценка се разглеждат и 
възможността за опростяване, 
вътрешната и външната съгласуваност, 
релевантността на всички поставени 
цели, както и приносът на мерките към 
приоритетите на Съюза за интелигентен, 
устойчив и приобщаващ растеж. В него 
се вземат предвид резултатите от 
оценката на дългосрочното въздействие 
на предишните мерки;

Or. en

Изменение 100
Cornelis de Jong
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Предложение за регламент
Член 12 – параграф 6а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

6a. С цел средствата да достигат до 
МСП, се създава система за 
мониторинг, която да гарантира, че 
банките използват средствата и 
гаранциите за увеличаване на 
отпускането на заеми за МСП. Тази 
система може да включва схеми за 
докладване и кодекс за поведение за 
банките, които отпускат заеми за 
МСП. Системата за контрол 
гарантира също така, че не само 
средни предприятия, но също така и 
малки и микропредприятия 
получават заеми от фондовете на 
Съюза.

Or. en

Изменение 101
Olle Schmidt

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. С използването на финансови 
инструменти по програмата се цели 
улесняване на достъпа до финансиране 
за ориентирани към растеж МСП. 
Финансовите инструменти включват 
капиталов механизъм и механизъм за 
гарантиране на заеми.

1. С използването на финансови 
инструменти по програмата се цели 
улесняване на достъпа до финансиране 
за МСП, които се намират в своите 
фази на започване на дейност, 
растеж и прехвърляне. Финансовите 
инструменти включват капиталов 
механизъм и механизъм за гарантиране 
на заеми.

Or. en

Обосновка

МСП са чувствителни на бързо променящите се пазарни условия и е важно да се 



PE491.171v01-00 42/44 AM\904692BG.doc

BG

поддържа определена степен на гъвкавост, когато се предоставят средства.

Изменение 102
Raffaele Baldassarre

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. С използването на финансови 
инструменти по програмата се цели 
улесняване на достъпа до финансиране 
за ориентирани към растеж МСП. 
Финансовите инструменти включват 
капиталов механизъм и механизъм за 
гарантиране на заеми.

1. 1. С използването на финансови 
инструменти по програмата се цели 
улесняване на достъпа до финансиране 
за ориентирани към растеж и към 
международния пазар МСП, като се 
насърчават бизнес клъстери и мрежи, 
както и консорциуми за износ, и като 
се признава тяхната роля. 
Финансовите инструменти включват 
капиталов механизъм и механизъм за 
гарантиране на заеми.

Or. it

Изменение 103
Olle Schmidt

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Когато е целесъобразно, финансовите 
инструменти за ориентирани към 
растеж МСП могат да се комбинират с 
други финансови инструменти, 
създадени от държавите членки и 
техните управляващи органи в 
съответствие с [член 33, параграф 1, 
буква а) от Регламент (ЕС) 
№ ХХХ/201Х [новия Регламент за 
структурните фондове]], и с 
безвъзмездни средства, предоставени от 
Съюза, включително съгласно 

2. Когато е целесъобразно, финансовите 
инструменти за МСП могат да се 
комбинират с други финансови 
инструменти, създадени от държавите
членки и техните управляващи органи в 
съответствие с [член 33, параграф 1, 
буква а) от Регламент (ЕС) 
№ ХХХ/201Х [новия Регламент за 
структурните фондове]], и с 
безвъзмездни средства, предоставени от 
Съюза, включително съгласно 
настоящия регламент.
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настоящия регламент.

Or. en

Изменение 104
Raffaele Baldassarre

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Когато е целесъобразно, финансовите 
инструменти за ориентирани към растеж 
МСП могат да се комбинират с други 
финансови инструменти, създадени от 
държавите членки и техните 
управляващи органи в съответствие с 
[член 33, параграф 1, буква а) от 
Регламент (ЕС) № ХХХ/201Х [новия 
Регламент за структурните фондове]], и 
с безвъзмездни средства, предоставени 
от Съюза, включително съгласно 
настоящия регламент.

2. Когато е целесъобразно, финансовите 
инструменти за ориентирани към растеж 
и международен пазар МСП могат да 
се комбинират с други финансови 
инструменти и специални програми за 
подкрепа, създадени от държавите
членки и техните управляващи органи в 
съответствие с [член 33, параграф 1, 
буква а) от Регламент (ЕС) 
№ ХХХ/201Х [новия Регламент за 
структурните фондове]], и с 
безвъзмездни средства, предоставени от 
Съюза, включително съгласно 
настоящия регламент.

Or. it

Изменение 105
Olle Schmidt

Предложение за регламент
Приложение І – обща цел 1 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Укрепване на 
конкурентоспособността и 
устойчивостта на предприятията на 
Съюза, включително в туристическия 
сектор

1. Укрепване на 
конкурентоспособността и 
устойчивостта на предприятията на 
Съюза

Or. en
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Обосновка

Програмата следва да бъде междусекторна и да не дискриминира предприятия извън 
туристическия сектор.

Изменение 106
Olle Schmidt

Предложение за регламент
Приложение I - обща цел 1 – показател за въздействието 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Промяна на административната тежест 
върху МСП (брой дни за създаване на 
ново предприятие)

Намаляване на административната 
тежест върху МСП (брой дни за 
създаване на ново предприятие)

Or. en

Изменение 107
Olle Schmidt

Предложение за регламент
Приложение І – обща цел 1 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Подобряване на рамковите условия за 
конкурентоспособност и устойчивост на 
предприятията на ЕС, включително в 
туристическия сектор

Подобряване на рамковите условия за 
конкурентоспособност и устойчивост на 
предприятията на ЕС

Or. en

Обосновка

Програмата следва да бъде междусекторна и да не дискриминира предприятия извън 
туристическия сектор.


