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КРАТКА ОБОСНОВКА

Докладчикът приветства Програмата за конкурентоспособност на предприятията и за 
малките и средните предприятия (COSME), предложена от Комисията за периода 
2014—2020 г., която цели да укрепи конкурентоспособността и устойчивостта на 
предприятията от Съюза и е предназначена да подкрепя прилагането на стратегията 
„Европа 2020“ и да допринесе за постигане на целта за интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж. Докладчикът счита, че тя наистина трябва да се съсредоточи 
върху насърчаването на конкурентоспособността и растежа на предприятията от ЕС, и 
по-специално на МСП. Тя следва също да има за цел да улеснява подобрения достъп до 
финансиране и да насърчава предприемачеството, включително сред целевите групи, 
като младежите и жените. Улесняването на достъпа до пазари, по-специално в рамките 
на Съюза, но също и в световен мащаб, е друга ключова цел.

Докладчикът счита, че самостоятелната заетост и развиването на предприятия са важни 
източници на растеж и създаване на работни места на равнище ЕС. Поради това 
условията за предприемачите, особено за МСП, и за гражданите, които искат да 
създадат предприятие, трябва да бъдат подобрени. При изготвяне на настоящото 
становище докладчикът се съсредоточи върху няколко ключови сфери, които биха 
могли да допринесат за тази цел:

 насърчаване на въвеждането на нови конкурентоспособни бизнес модели и на 
сътрудничеството между МСП в рамките на нови вериги на стойността и нови 
пазари;

 подобряване на достъпа на МСП до финансиране в началния етап и етапа на 
разрастване;

 намаляване и опростяване на отнемащите време пречки пред МСП;

 засилване на промоцията от страна на програмите и фондовете за 
конкурентоспособност на предприятията и за малките и средните предприятия 
пред МСП относно финансовите възможности, от които МСП могат да се 
възползват; 

 финансиране на мрежата „Enterprise Europe“, по-специално за определяне на 
програмите на ЕС, които биха могли да подобрят конкурентоспособността и 
растежа на предприятията в рамките на единния пазар;

 подкрепяне на МСП чрез предоставяне на консултации и информация относно 
въпроси като бариери пред навлизането на пазара, стопанските възможности, 
стандартите и правата върху интелектуалната собственост в приоритетни трети 
държави;

 насърчаване предоставянето на информация по отношение на цифровите услуги;
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 създаване на система за мониторинг с цел да се гарантира, че банките използват 
фондовете и гаранциите за увеличаване на възможностите за отпускане на заеми 
за МСП.

Докладчикът счита, че Европейският съюз не следва да дублира мерките, които вече са 
предприети от държавите членки. Следователно докладчикът очаква с интерес 
резултатите от прегледа на съответните политики, който Комисията извършва 
понастоящем. От съществено значение е COSME да носи добавена стойност, а 
средствата, които се разходват за тази програма, да бъдат насочени към мерки, 
създаващи растеж.

По отношение на мерките за подкрепа и опростяването докладчикът подчертава 
важността на интелигентното регулиране, включващо проверки за „пригодност“ на 
действащото законодателство и оценки на въздействието на мерки на Съюза, които са 
от особено значение за конкурентоспособността и растежа на предприятията. С оглед 
предоставяне на свобода на предприятията и насърчаване на растежа, когато е 
необходимо, законодателството следва да бъде опростено или отменено, а тежестите 
върху предприятията следва да бъдат сведени до минимум в бъдещото 
законодателство.

Докладчикът споделя подхода на Комисията, че законодателството на ЕС не следва да 
се прилага за микропредприятията, освен ако не съществуват основания в полза на 
противното. Насърчаването на използването на теста за МСП и тестовете за 
конкурентоспособност, които също следва да бъдат провеждани от държавите членки, е 
от решаващо значение за намаляване на тежестите.

По отношение на туризма докладчикът изразява опасения дали този сектор следва 
специално да се посочи, при положение че това не е направено за други сектори, които 
са от решаващо значение за растежа, като например възлагането на обществени 
поръчки и услуги. Според докладчика е от съществено значение да се извърши оценка 
на COSME, включваща въздействието върху създаването на работни места и растеж, за 
да се извърши мониторинг на това, в каква степен са постигнати целите на програмата.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите приканва водещата комисия 
по промишленост, изследвания и енергетика да включи следните предложения в своя 
доклад:

Изменение 1
Предложение за регламент
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) За да се гарантира, че предприятията (2) За да се гарантира, че предприятията 
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имат централна роля за икономическия 
растеж в Европа, през октомври 2010 г. 
Комисията прие съобщение, озаглавено 
„Интегрирана индустриална политика за 
ерата на глобализацията. Извеждане на 
преден план на конкурентоспособността 
и устойчивото развитие“12, което бе 
одобрено от Европейския съвет в 
неговите заключения от декември 
2010 г. Това е водеща инициатива на 
стратегията „Европа 2020“. В 
съобщението е начертана стратегия, 
която има за цел да стимулира растежа и 
създаването на работни места чрез 
поддържане и подкрепа на силна, 
диверсифицирана и конкурентна 
промишлена база в Европа, по-
специално чрез подобряване на 
рамковите условия за предприятията, 
както и чрез укрепване на няколко 
аспекта на единния пазар, включително 
бизнес услугите.

имат централна роля за икономическия 
растеж в Европа, който представлява 
висш приоритет, през октомври 
2010 г. Комисията прие съобщение, 
озаглавено „Интегрирана индустриална 
политика за ерата на глобализацията. 
Извеждане на преден план на 
конкурентоспособността и устойчивото 
развитие“, което бе одобрено от 
Европейския съвет в неговите 
заключения от декември 2010 г. Това е 
водеща инициатива на стратегията 
„Европа 2020“. В съобщението е 
начертана стратегия, която има за цел да 
стимулира растежа и създаването на 
работни места чрез поддържане и 
подкрепа на силна, диверсифицирана и 
конкурентна промишлена база в Европа, 
по-специално чрез подобряване на 
рамковите условия за предприятията, 
както и чрез укрепване на няколко 
аспекта на единния пазар, включително 
бизнес услугите.

Or. en

Изменение 2
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 

(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 също така 
да се обърне внимание на специфичните 
характеристики и изисквания на
специфичните целеви групи, като 
например младите, новите и 
потенциалните предприемачи и на 
жените предприемачи. Програмата 
следва да насърчава също така по-
възрастните граждани да започнат или 
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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.

продължат своята предприемаческа 
дейност и да съдейства за
прехвърлянето на предприятия, 
отделянето от съществуващи 
структури на нови предприятия и
втори шанс за предприемачите.

Or. en

Изменение 3
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 създадените нови 
предприятия и върху техния растеж. 
Добавената стойност на Съюза в 
предложените финансови инструменти 
се изразява, inter alia, в укрепване 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 

(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 създадените нови 
предприятия и върху техния растеж. 
Добавената стойност на Съюза в 
предложените финансови инструменти
се изразява, inter alia, в укрепване на 
единния пазар за рисков капитал и в 
разработване на общоевропейски пазар 
за финансиране на МСП. Действията и 
програмите на Съюза следва да бъдат 
съгласувани, последователни и да 
допълват използваните от държавите-
членки финансови инструменти за 
МСП. Правните субекти, на които е 
възложено изпълнението на действията, 
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допускат двойното финансиране с 
ресурси на ЕС.

следва да гарантират допълняемостта и 
да не допускат двойното финансиране с 
ресурси на ЕС.

Or. en

Изменение 4
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 е 
получавала 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“
трябва да продължи да доказва своята 
добавена стойност за европейските 
МСП, като им посочва подходящи 
програми на Съюза за подкрепа на 
бизнеса с оглед 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 от Съюза, 
както и във връзка с интелектуалната 
собственост и относно програмите на 
Съюза за насърчаване на еко-
иновацията и устойчивото 
производство. Също така тя е 
получавала 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.
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Or. en

Изменение 5
Предложение за регламент
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) За да се подобри 
конкурентоспособността на 
европейските предприятия, 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, по-
специално на МСП, държавите-членки и 
Комисията трябва да създадат 
благоприятна бизнес среда, като 
намалят регулаторната тежест. 
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. Цифровите услуги 
могат да бъдат особено разходно-
ефективни в тази сфера.

Or. en

Изменение 6
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 

(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 
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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.

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

Or. en

Изменение 7
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.
Договорът за функционирането на 
Европейския съюз посочва 
подпомагаща компетентност на 
Съюза в тази област. 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, както в мнозинството 
стопански сектори, работят основно 
МСП.
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Or. en

Изменение 8
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, общият
финансов пакет за постигането на тези 
цели, начинът, по който би могъл да 
се опрости достъпът до финансиране, 
начинът, по който би могла да се 
увеличи прозрачността, различните 
видове мерки за изпълнение и условията 
и реда за мониторинг и оценка и за 
защита на финансовите интереси на 
Съюза.

Or. en

Изменение 9
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

a) укрепване на 
конкурентоспособността и 
устойчивостта на предприятията на 
Съюза, по-специално на МСП;

Or. en

Изменение 10
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква б)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 11
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) промяна в административната тежест 
върху МСП;

в) намаляване на административната и 
регулаторната тежест върху МСП;

Or. en

Изменение 12
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, особено на 
МСП, включително в сектора на 
услугите и поръчките;

Or. en

Изменение 13
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

включително сред специфични целеви 
групи, като например младежи и 
жени;

Or. en

Изменение 14
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 
рисков капитал;

Or. en

Изменение 15
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) подобряване на достъпа до пазарите в 
рамките на Съюза и в световен мащаб.

г) подобряване на достъпа до пазарите, 
по-специално в рамките на Съюза, а 
също и в световен мащаб.

Or. en

Изменение 16
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 

a) мерки за подобряване на 
разработването, прилагането и 
оценяването на политиките, които имат 
отражение върху 
конкурентоспособността и 
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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;

устойчивостта на предприятията, чрез 
които да се споделят най-добри 
практики относно клъстери, бизнес 
мрежи и рамкови условия от световно 
равнище, и които да насърчат 
развитието на устойчиви продукти, 
услуги и процеси;

Or. en

Изменение 17
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 на 
производителността, ефикасното 
използване на ресурси, устойчивостта и 
корпоративната социална отговорност.

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
въвеждането 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.

Or. en

Изменение 18
Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

на предприемаческия дух, като 
подобрява рамковите условия, които 
имат отражение върху неговото 
развитие. Комисията подкрепя бизнес 
климат, който благоприятства 
развитието и растежа на предприятията.

Or. en

Изменение 19
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, както и 
намаляване и опростяване на 
отнемащите време пречки пред 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.

Or. en

Изменение 20
Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. За да продължи да подобрява 
конкурентоспособността и достъпа до 

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

пазари на предприятията на Съюза,
Комисията финансира мрежата 
„Enterprise Europe“ с цел установяване 
на подходящи програми на Съюза, 
които биха могли да способстват за 
подобряване на тяхната 
конкурентоспособност и проучване на 
бизнес възможности, особено в 
рамките на единния пазар, като 
същевременно се избягва дублирането 
на усилия от страна на държавите 
членки.

Or. en

Изменение 21
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),
повишаване на осведомеността и 
стремеж към премахване на 
съществуващите правни и 
регулаторни бариери.

Or. en

Изменение 22
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 

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 
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подкрепа по програмата във връзка със
стандарти и права върху 
интелектуалната собственост в 
приоритетни трети държави.

подкрепа, консултации и информация
по програмата относно, наред с 
другото, бариери пред навлизането на 
пазара, стопанските възможности, 
стандартите и правата върху 
интелектуалната собственост в 
приоритетни трети държави. Тези мерки 
допълват, но не дублират основни 
дейности на държавите членки за 
насърчаване на търговията.

Or. en

Изменение 23
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 области, в които е 
необходимо да бъдат предложени нови 
законодателни мерки;

в) 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, с оглед набелязване на 
области от действащото 
законодателство, които трябва да бъдат 
опростени или отменени, и 
гарантиране, че тежестите върху 
МСП са сведени до минимум в области, 
в които са предложени нови 
законодателни мерки;

Or. en

Изменение 24
Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Комисията изготвя годишен 
мониторингов доклад, в който 
разглежда ефикасността и 

2. Комисията изготвя годишен 
мониторингов доклад, в който 
разглежда ефикасността и 
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ефективността на получилите подкрепа 
действия от гледна точка на 
финансовото им изпълнение, 
резултатите и, когато е възможно,
въздействието им. Докладът включва 
информация за размера на разходите, 
свързани с климата, и въздействието на 
подкрепата върху целите в областта на 
изменението на климата, доколкото 
събирането на тази информация не води 
до неоправдана административна тежест 
за МСП.

ефективността на получилите подкрепа 
действия от гледна точка на 
финансовото им изпълнение, 
резултатите и въздействието, 
включително по-специално 
създаването на работни места и 
растеж. Докладът включва 
информация за размера на разходите, 
свързани с климата, и въздействието на 
подкрепата върху целите в областта на 
изменението на климата, доколкото 
събирането на тази информация не води 
до неоправдана административна тежест 
за МСП.

Or. en

Изменение 25
Предложение за регламент
Член 12 – параграф 6а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

6а. 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. Това 
може да включва схеми за докладване 
и кодекс за поведение за банките, 
които отпускат заеми за МСП.

Or. en

Изменение 26
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 

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

за МСП, които се намират във фазите 
си на започване на дейност и на 
растеж. Финансовите инструменти 
включват капиталов механизъм и 
механизъм за гарантиране на заеми.

Or. en

Изменение 27
Предложение за регламент
Приложение 1 – 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

Изменение 28
Предложение за регламент
Приложение 1 – 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 административните и 
регулаторните тежести върху МСП 
(брой дни за създаване на ново 
предприятие)

Or. en

Изменение 29
Предложение за регламент
Приложение 1 – специфична цел 1 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

конкурентоспособност и устойчивост на 
предприятията на ЕС 

Or. en

Изменение 30
Предложение за регламент
Приложение 1 – специфична цел 1 – Дейности за подобряване на 
конкурентоспособността – Средносрочна цел (резултат) 2017 г. 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Подходът за получаване на информация 
чрез проверки за „пригодност“ ще се 
прилага и за други политики и ще 
доведе до положително въздействие на 
опростяването върху промишлеността. 
Предвиждат се до дванадесет проверки 
за „пригодност“ с цел по-добро 
законотворчество.

Подходът за получаване на информация 
чрез проверки за „пригодност“ ще се 
прилага и за други политики и ще 
доведе до положително въздействие на 
опростяването върху промишлеността. 
Предвиждат се най-малко до 
дванадесет проверки за „пригодност“ с 
цел по-добро законотворчество.

Or. en

Изменение 31
Предложение за регламент
Приложение 1 – специфична цел 1 – Разработване на политика за МСП –
показател за резултата 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Брой на държавите членки, които 
използват тест за МСП

Брой на държавите членки, които 
използват тест за МСП и тест за 
въздействието върху 
конкурентоспособността

Or. en

Изменение 32
Предложение за регламент
Приложение 1 – специфична цел 1 – Туризъм – показател за резултата 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Брой субекти, приели европейския 
знак за качество в туризма

заличава се

Or. en

Изменение 33
Предложение за регламент
Приложение 1 – специфична цел 1 – Туризъм – показател за резултата 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Брой дестинации, приели моделите за 
устойчиво развитие на туризма, 
насърчавани от най-добрите 
европейски дестинации

заличава се

Or. en

Изменение 34
Предложение за регламент
Приложение 1 – специфична цел 1 – Туризъм – Последен известен резултат 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Към настоящата дата нито един 
субект не е приел европейския знак за 
качество в туризма (действие в 
процес на разработване)

заличава се

Or. en

Изменение 35
Предложение за регламент
Приложение 1 – специфична цел 1 – Туризъм – Последен известен резултат 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Общ брой наградени най-добри заличава се
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европейски дестинации – 98 (средно 20 
годишно: през 2007 г. - 10, през 2008 г. 
– 20, през 2009 г. – 22, през 2010 г. – 25, 
през 2011 – 21) 

Or. en

Изменение 36
Предложение за регламент
Приложение 1 – специфична цел 1 – Туризъм – Средносрочна цел (резултат) 2017 
г. 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Обхванати са 50 % от схемите за 
оценка, които отговарят на 
условията за участие в 
инициативата за европейски знак за 
качество в туризма

заличава се

Or. en

Изменение 37
Предложение за регламент
Приложение 1 – специфична цел 1 – Туризъм – Средносрочна цел (резултат) 2017 
г. 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

200 или повече дестинации са приели 
моделите за устойчиво развитие на 
туризма, насърчавани от най-добрите 
европейски дестинации (до 30 
годишно).

заличава се

Or. en

Изменение 38
Предложение за регламент
Приложение 1 – специфична цел 2 – Подкрепа за предприемачеството –
Средносрочна цел (резултат) 2017 г. 5



PE488.046v01-00 22/23 PA\900937BG.doc

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

Около 7 мерки за опростяване на година Поне 7 мерки за опростяване, приети 
на година 

Or. en

Изменение 39
Предложение за регламент
Приложение 2 – параграф 2 – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. КМР е насочен към фондове, които 
предоставят рисков капитал и 
финансиране тип „мецанин“, като 
например подчинени заеми и заеми с 
участие в печалбата, на предприятия в 
процес на разширяване или в етап на 
растеж, и по-специално на 
извършващите трансгранична дейност, 
като същевременно има възможност за 
инвестиции в предприятия на по-ранни 
етапи от развитието им в съчетание с 
капиталовия механизъм за 
научноизследователска, развойна и 
иновационна дейност по „Хоризонт 
2020“. Във втория случай инвестициите 
от КМР не надвишават 20 % от общия 
размер на инвестициите на ЕС, с 
изключение на случаите на многоетапни 
фондове, при които финансирането от 
КМР и от капиталовия механизъм за 
научноизследователска, развойна и 
иновационна дейност ще се предоставя 
пропорционално в зависимост от 
инвестиционната политика на 
фондовете. КМР избягва изкупуване 
или заместващ капитал, предназначен за 
прекратяване на дейността на 
придобито дружество. Комисията може 
да реши да измени 20-процентния праг в 
зависимост от променящите се пазарни 
условия.

1. КМР е насочен към фондове, които 
предоставят рисков капитал и 
финансиране тип „мецанин“, като 
например подчинени заеми и заеми с 
участие в печалбата, на предприятия в 
процес на разширяване или в етап на 
растеж (което включва новаторски 
предприятия в процес на разширяване 
или в етап на растеж), и по-специално 
на извършващите трансгранична 
дейност, като същевременно има 
възможност за инвестиции в 
предприятия на по-ранни етапи от 
развитието им в съчетание с 
капиталовия механизъм за 
научноизследователска, развойна и 
иновационна дейност по „Хоризонт 
2020“. Във втория случай инвестициите 
от КМР не надвишават 20 % от общия 
размер на инвестициите на ЕС, с 
изключение на случаите на многоетапни 
фондове, при които финансирането от 
КМР и от капиталовия механизъм за 
научноизследователска, развойна и 
иновационна дейност ще се предоставя 
пропорционално в зависимост от 
инвестиционната политика на 
фондовете. КМР избягва изкупуване 
или заместващ капитал, предназначен за 
прекратяване на дейността на 
придобито дружество. Комисията може 
да реши да измени 20-процентния праг в 
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зависимост от променящите се пазарни 
условия.

Or. en


