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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите приканва водещата комисия 
по икономически и парични въпроси да включи в предложението за резолюция, което 
ще приеме, следните предложения:

1. приветства плана за действие на Комисията и взетите мерки за улесняване на 
достъпа на МСП до финансиране;

2. признава огромния принос на МСП за създаването на заетост, устойчив растеж и 
иновации;

3. отбелязва, че финансовата криза в ЕС е довела до редица фалити на европейски 
банки и в резултат на това кредиторите не са толкова склонни да отпускат кредити 
на МСП, затруднявайки по този начин достъпа на МСП до финансиране; 

4. призовава държавите членки да създадат ускорени процедури и да въведат 
практиката на „обслужване на едно гише“, за да насърчат създаването на нови 
дружества и също така да улеснят техния достъп до международните пазари; 

5. призовава Комисията да подкрепи развитието на национални инвестиционни банки 
за МСП и да предприеме действия, с които да позволи на съществуващите 
инвестиционни банки за МСП да разширят дейностите си в други държави членки, 
съобразно условията в тези държави членки 

6. призовава Комисията и държавите членки да предоставят на предприемачите пълна 
и валидна информация, достъпна на всички езици на ЕС и с полезни препратки, 
относно достъпа до адекватно финансиране; 

7. призовава държавите членки да намалят административната тежест и да опростят 
процедурите, които възпрепятстват основаването на нови дружества и създават 
трудности за МСП при развиването на тяхната дейност;

8. призовава държавите членки да транспонират Директивата относно борбата със 
забавяне на плащането във възможно най-кратък срок;

9. настоятелно призовава Комисията и държавите членки да вземат мерки за 
опростяване на данъчното облагане на МСП, което да насърчи инвестициите, 
включително презграничните инвестиции, както и производителността и растежа;

10. подчертава, че една честна и прозрачна регулаторна рамка на ЕС за обществените 
поръчки е задължителна, за да може МСП да получат по-добър достъп до 
обществени поръчки.


