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Изменение 1
Marielle de Sarnez

Проектостановище
Параграф 1a (нов)

Проектостановище Изменение

1а. подчертава, че европейските 
малки и средни предприятия (МСП) са 
засегнати в значителна степен от 
световната икономическа и 
финансова криза;

Or. fr

Изменение 2
Iuliu Winkler

Проектостановище
Параграф 1a (нов)

Проектостановище Изменение

1а. припомня, че в сравнение с по-
големите предприятия, МСП имат 
много по-голяма полза от 
интернационализацията чрез 
излагане на най-добри практики, по-
добро усвояване на прекомерното 
производство, подобрено снабдяване 
чрез внос и по този начин – по-добра 
конкурентоспособност до такава 
степен, че МСП, които се занимават 
с износ, неизменно функционират по-
добре от тези, които не се занимават 
с износ, и носят по-големи социални 
печалби за цялата икономика и за 
потребителите;

Or. en
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Изменение 3
Iuliu Winkler

Проектостановище
Параграф 1б (нов)

Проектостановище Изменение

1б. отхвърля становището, че 
предпазването на европейските МСП 
от международната конкуренция 
може да им помогне да се разрастват 
и да имат по-добри резултати на 
международната сцена; по-скоро има 
доверие в прилагането на 
конструктивни мерки по отношение 
на МСП в международните преговори 
на ЕС с оглед на намаляване на 
пречките на реципрочна основа в 
интерес на МСП на световно 
равнище;

Or. en

Изменение 4
Elisabeth Köstinger

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. приветства предложеното 
картографиране на стратегиите на ЕС 
и държавите членки за предоставянето 
на услуги в подкрепа на 
интернационализацията на МСП; 
изразява надежда, че тази 
дългоочаквана инициатива ще бъде 
последвана от действия, гарантиращи 
хармонизиран подход в съответствие с 
принципите на субсидиарност и 
ефективност;

3. приветства предложеното 
картографиране на структурите и 
програмите на ЕС и държавите членки 
за предоставянето на услуги в подкрепа 
на интернационализацията на МСП; 
изразява надежда, че тази 
дългоочаквана инициатива ще бъде 
последвана от действия, гарантиращи 
хармонизиран подход в съответствие с 
принципите на субсидиарност, 
ефикасност и ефективност; 
подчертава, че следва да се избягва 
дублирането на вече съществуващи 
услуги или създаването на структури, 
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които се възприемат от МСП като 
сложни или объркващи, и настоява, 
че за всяка инициатива на ЕС е 
необходимо да се демонстрира 
наличието на ясна добавена 
стойност;

Or. en

Изменение 5
Iuliu Winkler

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. приветства предложеното 
картографиране на стратегиите на ЕС и 
държавите членки за предоставянето на 
услуги в подкрепа на 
интернационализацията на МСП; 
изразява надежда, че тази 
дългоочаквана инициатива ще бъде 
последвана от действия, гарантиращи 
хармонизиран подход в съответствие с 
принципите на субсидиарност и 
ефективност;

3. приветства предложеното 
картографиране на стратегиите на ЕС и 
държавите членки за предоставянето на 
услуги в подкрепа на 
интернационализацията на МСП; 
изразява надежда, че тази 
дългоочаквана инициатива ще бъде 
последвана от действия, гарантиращи 
хармонизиран подход в съответствие с 
принципите на субсидиарност и 
ефективност за насърчаване на 
рационалното поделяне на 
дейностите между обществените 
участници и за предотвратяване на 
възникването на допълнителна 
административна бюрокрация;

Or. en

Изменение 6
Jan Zahradil

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. призовава подкрепата за МСП да бъде 
съобразена с индивидуалните нужди на 

4. призовава подкрепата за МСП да бъде 
съобразена с конкретните нужди на 
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всяко дружество, тъй като МСП се 
характеризират с голямо разнообразие 
по отношение на профила и нуждите
им, отразяващи съответно размера, 
сектора и географското им 
местоположение;

всеки промишлен сектор, тъй като 
МСП от различните сектори на 
промишлеността на ЕС се 
характеризират с голямо разнообразие 
по отношение на профила и 
търговските им нужди, отразяващи 
съответно размера, сферата на 
дейност и географското им 
местоположение;

Or. en

Изменение 7
Elisabeth Köstinger

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. призовава подкрепата за МСП да бъде 
съобразена с индивидуалните нужди
на всяко дружество, тъй като МСП се 
характеризират с голямо разнообразие 
по отношение на профила и нуждите им, 
отразяващи съответно размера, сектора 
и географското им местоположение;

4. призовава подкрепата за МСП да бъде 
мотивирана от търсенето и
нуждите на дружествата, тъй като 
МСП се характеризират с голямо 
разнообразие по отношение на профила 
и нуждите им, отразяващи съответно 
размера, сектора и географското им 
местоположение;

Or. en

Изменение 8
Marielle de Sarnez

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. призовава подкрепата за МСП да 
бъде съобразена с индивидуалните 
нужди на всяко дружество, тъй като 
МСП се характеризират с голямо 
разнообразие по отношение на 

4. призовава подкрепата за МСП да 
бъде съобразена с индивидуалните 
нужди на всяко дружество, тъй като 
МСП се характеризират с голямо 
разнообразие по отношение на 
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профила и нуждите им, отразяващи 
съответно размера, сектора и 
географското им местоположение;

профила и нуждите им, отразяващи 
съответно размера, сектора и 
географското им местоположение; в 
това отношение изисква 
развитието на мрежа между МСП и 
големите европейски предприятия, 
за да могат МСП да използват 
техния експертен опит, техния 
капацитет за износ и за иновации;

Or. fr

Изменение 9
Elisabeth Köstinger

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. призовава Комисията да изготви 
законодателно предложение, което 
предвижда обвързващи задължения от 
страна на държавите членки за 
опростяване на всички национални 
процедури, касаещи политиките в 
подкрепа на интернационализацията на 
МСП;

5. признава, че обслужването на 
отделните дружества на 
чуждестранните пазари е от
компетентността на държавите 
членки; поради това призовава
Комисията да изготви законодателно 
предложение, което предвижда 
обвързващи задължения от страна на 
държавите членки за опростяване на 
всички национални процедури, касаещи 
политиките в подкрепа на 
интернационализацията на МСП;

Or. en

Изменение 10
Jan Zahradil

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. призовава Комисията да изготви 
законодателно предложение, което 
предвижда обвързващи задължения 
от страна на държавите членки за 
опростяване на всички национални 

5. призовава държавите членки и 
Комисията да положат всички усилия, 
за да опростят условията в 
търговската среда за МСП в тясно 
сътрудничество с европейските 
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процедури, касаещи политиките в 
подкрепа на интернационализацията на 
МСП;

сдружения на дребния бизнес, 
търговско-промишлените палати и 
други съответни заинтересовани 
страни в подкрепа на намаляването 
на бюрокрацията и 
интернационализацията на МСП;

Or. en

Изменение 11
Silvana Koch-Mehrin

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. призовава Комисията да изготви
законодателно предложение, което
предвижда обвързващи задължения от 
страна на държавите членки за 
опростяване на всички национални 
процедури, касаещи политиките в 
подкрепа на интернационализацията на 
МСП;

5. призовава Комисията да предложи 
концепция, която предвижда 
задължения от страна на държавите 
членки за създаване на съответните 
структури за подкрепа на МСП и за 
опростяване на всички национални 
процедури, касаещи политиките в 
подкрепа на интернационализацията на 
МСП;

Or. en

Изменение 12
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. призовава Комисията да изготви 
законодателно предложение, което
предвижда обвързващи задължения 
от страна на държавите членки за 
опростяване на всички национални 
процедури, касаещи политиките в 
подкрепа на интернационализацията на 
МСП;

5. призовава Комисията да изготви 
препоръки към държавите членки, 
които да предвиждат предложения за 
опростяване на всички национални 
процедури, касаещи политиките в 
подкрепа на интернационализацията на 
МСП;
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Or. en

Изменение 13
Gianluca Susta

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. призовава Комисията да изготви 
законодателно предложение, което 
предвижда обвързващи задължения от 
страна на държавите членки за 
опростяване на всички национални 
процедури, касаещи политиките в 
подкрепа на интернационализацията 
на МСП;

5. призовава Комисията да изготви 
законодателно предложение, което 
предвижда обвързващи задължения от 
страна на държавите членки за 
опростяване на всички национални 
процедури, касаещи политиките в 
подкрепа на интернационализацията 
на МСП и за укрепване на тяхната 
защита от практиките на нелоялна 
конкуренция на трети пазари;

Or. it

Изменение 14
Iuliu Winkler

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. призовава Комисията да изготви 
законодателно предложение, което 
предвижда обвързващи задължения от 
страна на държавите членки за 
опростяване на всички национални 
процедури, касаещи политиките в 
подкрепа на интернационализацията на 
МСП;

5. призовава Комисията да изготви 
законодателно предложение, което 
предвижда обвързващи задължения от 
страна на държавите членки за 
опростяване на всички национални 
процедури, касаещи политиките в 
подкрепа на интернационализацията на 
МСП; счита, че това предложение 
следва да бъде изпълнено 
приоритетно; признава, че въпросът 
за опростяването може да се реши 
частично чрез изпитване и доказване 
на конкурентоспособността по 
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отношение на МСП на правилата и 
процедурите, предвидени в 
съобщението;

Or. en

Изменение 15
Marielle de Sarnez

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. счита, че разширеният онлайн 
портал за информация и по-добрата 
осведоменост за схемите за 
подпомагане не биха повишили 
съществено броя на МСП в ЕС с 
международна дейност, ако не бъдат 
допълнени със стратегия, насочена към 
онези МСП, които все още не са 
осъзнали своя потенциал за това;

6. счита, че разширеният онлайн 
портал за информация и по-добрата 
осведоменост за схемите за 
подпомагане биха повишили 
съществено броя на МСП в ЕС с 
международна дейност, още повече, 
ако са придружени от стратегия, 
насочена към онези МСП, които все 
още не са осъзнали своя потенциал за 
това;

Or. fr

Изменение 16
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Проектостановище
Параграф 7

Проектостановище Изменение

7. изразява съжаление, че 
съобщението не разглежда 
проблемите, които срещат МСП при 
откриването на бизнес възможности 
в чужбина, както и не предлага 
предоставянето на препоръки 
относно интернационализацията на 
посочени от правителствата МСП; 
счита, че ЕС следва да окаже 

заличава се
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проактивна подкрепа на стимулите 
за развитието на МСП в 
стратегически сектори, особено що 
се касае до производствени дейности с 
висока добавена стойност, 
предоставящи конкурентно 
предимство спрямо развиващите се 
икономики; поради това подчертава 
необходимостта от идентифициране 
на перспективни нишови пазари;

Or. en

Изменение 17
Gianluca Susta

Проектостановище
Параграф 7

Проектостановище Изменение

7. изразява съжаление, че 
съобщението не разглежда 
проблемите, които срещат МСП 
при откриването на бизнес 
възможности в чужбина, както и не 
предлага предоставянето на 
препоръки относно
интернационализацията на 
посочени от правителствата МСП;
счита, че ЕС следва да окаже 
проактивна подкрепа на стимулите 
за развитието на МСП в
стратегически сектори, особено що 
се касае до производствени дейности 
с висока добавена стойност, 
предоставящи конкурентно 
предимство спрямо развиващите се 
икономики; поради това подчертава 
необходимостта от идентифициране на 
перспективни нишови пазари;

7. счита, че ЕС следва да насърчава и 
съгласувано с държавите-членки
стимулиращи дейности преди 
всичко в полза на стратегическите
сектори и на по-напредналото в 
технологично отношение 
производство, за да се засили 
конкурентноспособността на ЕС;
поради това подчертава 
необходимостта от идентифициране на 
перспективни нишови пазари;

Or. it

Изменение 18
Jan Zahradil
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Проектостановище
Параграф 7

Проектостановище Изменение

7. изразява съжаление, че съобщението 
не разглежда проблемите, които срещат 
МСП при откриването на бизнес 
възможности в чужбина, както и не 
предлага предоставянето на 
препоръки относно 
интернационализацията на посочени от 
правителствата МСП; счита, че ЕС 
следва да окаже проактивна подкрепа на 
стимулите за развитието на МСП в 
стратегически сектори, особено що се 
касае до производствени дейности с 
висока добавена стойност, 
предоставящи конкурентно предимство 
спрямо развиващите се икономики; 
поради това подчертава необходимостта 
от идентифициране на перспективни
нишови пазари;

7. изразява съжаление, че съобщението 
не разглежда в достатъчна степен 
проблемите, които срещат МСП при 
откриването на бизнес възможности в 
чужбина; счита, че съществува 
неотложна нужда от цялостна 
стратегия с конкретни препоръки 
относно начините и средствата за 
насърчаване на интернационализацията 
на МСП; счита, че ЕС следва да 
насърчи и окаже проактивна подкрепа 
на стимулите за развитието на МСП в 
стратегически сектори, особено що се 
касае до производствени дейности с 
висока добавена стойност, 
предоставящи конкурентно предимство 
спрямо развиващите се икономики, 
както и висококачествени работни 
места за европейските граждани; 
поради това подчертава необходимостта 
от идентифициране на перспективни 
нишови пазари и от насърчаване на 
тяхното развитие;

Or. en

Изменение 19
Marielle de Sarnez

Проектостановище
Параграф 7

Проектостановище Изменение

7. изразява съжаление, че съобщението 
не разглежда проблемите, които 
срещат МСП при откриването на 
бизнес възможности в чужбина, както 
и не предлага предоставянето на 
препоръки относно 

7. изразява съжаление, че съобщението 
не разглежда проблемите, които 
срещат МСП при откриването на 
бизнес възможности в чужбина, както 
и не предлага предоставянето на 
препоръки относно 
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интернационализацията на посочени от 
правителствата МСП; счита, че ЕС 
следва да окаже проактивна подкрепа 
на стимулите за развитието на МСП в 
стратегически сектори, особено що се 
касае до производствени дейности с 
висока добавена стойност, 
предоставящи конкурентно 
предимство спрямо развиващите се 
икономики; поради това подчертава 
необходимостта от идентифициране на 
перспективни нишови пазари;

интернационализацията на посочени 
от правителствата МСП; счита, че ЕС 
следва да окаже проактивна подкрепа 
на стимулите за развитието на МСП в 
стратегически сектори, особено що се 
касае до производствени дейности с 
висока добавена стойност, 
предоставящи конкурентно 
предимство спрямо развиващите се 
икономики; поради това подчертава 
необходимостта от идентифициране на 
перспективни нишови пазари и 
насърчаване на обмена на добри 
практики в съответствие с 
Хартата на малките и средни 
предприятия;

Or. fr

Изменение 20
Elisabeth Köstinger

Проектостановище
Параграф 7

Проектостановище Изменение

7. изразява съжаление, че съобщението 
не разглежда проблемите, които срещат 
МСП при откриването на бизнес 
възможности в чужбина, както и не 
предлага предоставянето на препоръки 
относно интернационализацията на 
посочени от правителствата МСП; 
счита, че ЕС следва да окаже 
проактивна подкрепа на стимулите за 
развитието на МСП в стратегически 
сектори, особено що се касае до 
производствени дейности с висока 
добавена стойност, предоставящи 
конкурентно предимство спрямо 
развиващите се икономики; поради това 
подчертава необходимостта от 
идентифициране на перспективни 
нишови пазари;

7. изразява съжаление, че съобщението 
не разглежда проблемите, които срещат 
МСП при откриването на бизнес 
възможности в чужбина, както и не 
предлага предоставянето на препоръки 
относно интернационализацията на 
посочени от правителствата МСП; 
счита, че ЕС следва да окаже 
проактивна подкрепа на стимулите за 
развитието на МСП в стратегически 
сектори като осигури добавена 
стойност на вече съществуващи 
инициативи, особено що се касае до 
производствени дейности с висока 
добавена стойност, предоставящи 
конкурентно предимство спрямо 
развиващите се икономики; поради това 
подчертава необходимостта от 
идентифициране на перспективни 
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нишови пазари;

Or. en

Изменение 21
Silvana Koch-Mehrin

Проектостановище
Параграф 7

Проектостановище Изменение

7. изразява съжаление, че съобщението 
не разглежда проблемите, които срещат 
МСП при откриването на бизнес 
възможности в чужбина, както и не 
предлага предоставянето на препоръки 
относно интернационализацията на 
посочени от правителствата МСП; 
счита, че ЕС следва да окаже 
проактивна подкрепа на стимулите за 
развитието на МСП в стратегически 
сектори, особено що се касае до 
производствени дейности с висока 
добавена стойност, предоставящи 
конкурентно предимство спрямо 
развиващите се икономики; поради това 
подчертава необходимостта от 
идентифициране на перспективни 
нишови пазари;

7. изразява съжаление, че съобщението 
не разглежда проблемите, които срещат 
МСП при откриването на бизнес 
възможности в чужбина, както и не 
предлага предоставянето на препоръки 
относно интернационализацията на 
МСП; счита, че ЕС следва да окаже 
проактивна подкрепа на стимулите за 
развитието на МСП в стратегически 
сектори, особено що се касае до 
производствени дейности с висока 
добавена стойност, предоставящи 
конкурентно предимство спрямо 
развиващите се икономики; поради това 
подчертава необходимостта от 
идентифициране на перспективни 
нишови пазари;

Or. en

Изменение 22
Iuliu Winkler

Проектостановище
Параграф 7

Проектостановище Изменение

7. изразява съжаление, че съобщението 
не разглежда проблемите, които срещат 
МСП при откриването на бизнес 
възможности в чужбина, както и не 
предлага предоставянето на препоръки 

7. счита, че въпреки че съобщението се 
опитва да разглежда проблемите, които 
срещат МСП при откриването на бизнес 
възможности в чужбина, то не
подчертава в достатъчна степен, че
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относно интернационализацията на 
посочени от правителствата МСП; 
счита, че ЕС следва да окаже 
проактивна подкрепа на стимулите за 
развитието на МСП в стратегически 
сектори, особено що се касае до 
производствени дейности с висока 
добавена стойност, предоставящи 
конкурентно предимство спрямо 
развиващите се икономики; поради това 
подчертава необходимостта от 
идентифициране на перспективни 
нишови пазари;

предоставянето на насоки и препоръки 
относно интернационализацията на 
посочени от правителствата МСП е 
възможен път за публични действия, 
които могат да попаднат в обхвата 
на отговорностите на държавите 
членки; счита, че ЕС следва да окаже 
проактивна подкрепа на стимулите за 
развитието на МСП в стратегически 
сектори, особено що се касае до 
производствени дейности с висока 
добавена стойност, предоставящи 
конкурентно предимство спрямо 
развиващите се икономики; поради това 
подчертава необходимостта от 
идентифициране на перспективни 
нишови пазари, което вече е започнало 
да става част от други политически 
документи на ЕС като например 
доклада на Групата на високо 
равнище по въпросите на главните 
базови технологии;

Or. en

Изменение 23
Gianluca Susta

Проектостановище
Параграф 8

Проектостановище Изменение

8. настоятелно призовава държавите 
членки да създадат на местно равнище 
единни бюра за помощ при износ, 
които да действат съвместно с 
предприятията, за да могат МСП да 
получават на родния си език и за 
непосредствено използване 
информация относно възможностите за 
износ, пречките и конкуренцията на 
трети пазари;

8. настоятелно призовава държавите 
членки да създадат на местно равнище 
единна мрежа от бюра за помощ при 
износ, които да действат съвместно с 
предприятията, търговските камари, 
университетите и с други 
заинтересовани участници, за да 
могат МСП да имат един лесно 
различим партньор и да получават на 
родния си език и за непосредствено 
използване персонализирани 
консултации и икономически 
анализи относно външните пазари
информация относно възможностите 
за износ, търговските пречки и 
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конкуренцията на трети пазари;

Or. it

Изменение 24
Jan Zahradil

Проектостановище
Параграф 8

Проектостановище Изменение

8. настоятелно призовава държавите 
членки да създадат на местно равнище 
единни бюра за помощ при износ, които 
да действат съвместно с предприятията, 
за да могат МСП да получават на 
родния си език и за непосредствено 
използване информация относно 
възможностите за износ, пречките и 
конкуренцията на трети пазари;

8. настоятелно призовава държавите 
членки да създадат на местно равнище 
единни бюра за помощ при износ, които 
да действат съвместно с предприятията, 
за да могат МСП да получават на 
родния си език и за непосредствено
използване информация относно 
възможностите за износ, пречките пред 
търговията (както тарифните, така 
и нетарифните), защитата на 
инвестициите и действащите 
разпоредби за уреждане на спорове и
конкуренцията на трети пазари;

Or. en

Изменение 25
Marielle de Sarnez

Проектостановище
Параграф 8

Проектостановище Изменение

8. настоятелно призовава държавите 
членки да създадат на местно равнище 
единни бюра за помощ при износ, 
които да действат съвместно с 
предприятията, за да могат МСП да 
получават на родния си език и за 
непосредствено използване 
информация относно възможностите за 
износ, пречките и конкуренцията на 

8. настоятелно призовава държавите 
членки да създадат на местно равнище 
единни бюра за помощ при износ, 
които да действат съвместно с 
предприятията и техните 
представителства (търговски 
камари, занаятчийски камари и др.),
за да могат МСП да получават на 
родния си език и за непосредствено 
използване информация относно 
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трети пазари; възможностите за износ, 
административните процедури,
пречките и конкуренцията на трети 
пазари;

Or. fr

Изменение 26
Iuliu Winkler

Проектостановище
Параграф 8

Проектостановище Изменение

8. настоятелно призовава държавите 
членки да създадат на местно равнище 
единни бюра за помощ при износ, които 
да действат съвместно с предприятията, 
за да могат МСП да получават на 
родния си език и за непосредствено 
използване информация относно 
възможностите за износ, пречките и 
конкуренцията на трети пазари;

8. настоятелно призовава държавите 
членки да създадат на местно и 
регионално равнище единни бюра за 
помощ при износ, които да действат 
съвместно с предприятията, за да могат 
МСП да получават на родния си език и 
за непосредствено използване 
информация относно помощта, 
възможностите за износ, пречките и 
конкуренцията на трети пазари;

Or. en

Изменение 27
Iuliu Winkler

Проектостановище
Параграф 9

Проектостановище Изменение

9. препоръчва да бъде насочена повече 
информация към групата на малките и 
микропредприятията, които са най-
слабо запознати със своя потенциал за 
износ и ползите, които биха могли да 
извлекат от интернационализацията;

9. препоръчва да бъде насочена повече 
информация към групата на малките и 
микропредприятията, които са най-
слабо активни на международно 
равнище и най-слабо запознати със 
своя потенциал за износ и ползите, 
които биха могли да извлекат от 
интернационализацията;
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Or. en

Изменение 28
Iuliu Winkler

Проектостановище
Параграф 9a (нов)

Проектостановище Изменение

9а. подчертава, че съобщението 
следва да признава различията между 
секторите, тъй като 
интернационализацията на МСП в 
областта на услугите е 
фундаментално различна от тази на 
МСП в областта на производството; 
отбелязва, че много от МСП в 
областта на услугите, които 
представляват по-голямата част от 
МСП, често не се налага да достигат 
критичен размер, за да започнат
износ, и биха имали полза най-вече от 
по-открити правила и достъп до ИКТ
в целевите държави, като 
същевременно промишлените МСП 
биха имали по-голяма полза от 
подобряване на условията в 
транспортната логистика и 
подпомагането на търговията;

Or. en

Изменение 29
Iuliu Winkler

Проектостановище
Параграф 9б (нов)

Проектостановище Изменение

9б. отбелязва, че повечето 
обществени политики в подкрепа на 
интернационализацията на МСП са 
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насочени към производството и 
поради това препоръчва те да бъдат 
коригирани, за да вземат предвид 
различните нужди на МСП в 
областта на услугите; подкрепя по-
специално преосмислянето на 
изискванията за минималния размер 
за програмите за търговска подкрепа 
на МСП, които обикновено се 
основават на модела на износ на 
промишлените МСП, в който 
потенциалът за 
интернационализация възниква след 
достигането на критичен размер;

Or. en

Изменение 30
Marielle de Sarnez

Проектостановище
Параграф 10

Проектостановище Изменение

10. настоява наличните в момента 
инструменти за всички дружества –
износители в ЕС, като базата данни за 
достъп до пазари и бюрото за помощ 
при износ, да бъдат адаптирани според 
нуждите на МСП; оценява откриването 
на специализирано бюро за помощ на 
МСП по въпроси, касаещи 
инструментите за търговска защита 
(Бюрото за търговска защита за МСП);

10. настоява наличните в момента 
инструменти за всички дружества –
износители в ЕС, като базата данни за 
достъп до пазари и бюрото за помощ 
при износ, да бъдат адаптирани според 
нуждите на МСП; оценява 
откриването на специализирано бюро 
за помощ на МСП по въпроси, 
касаещи инструментите за търговска 
защита (Бюрото за търговска защита за 
МСП); препоръчва по-голяма 
съгласуваност между различните 
придружаващи структури на 
европейските МСП в трети 
държави;

Or. fr
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Изменение 31
Jan Zahradil

Проектостановище
Параграф 11

Проектостановище Изменение

11. изразява съжаление, че 
съобщението не предвижда решения 
на равнище ЕС за подпомагане на МСП 
при справянето с недостига на работен 
капитал, в частност на капитал за 
осъществяване на необходимите 
първоначални инвестиции и за начално 
финансиране на износа;

11. счита, че е необходимо да се 
разработят и приложат практични и 
ефективни от гледна точка на 
разходите решения за подпомагане на 
МСП при справянето с недостига на 
работен капитал, в частност на капитал 
за осъществяване на необходимите 
първоначални инвестиции и за начално 
финансиране на износа, посредством 
общата търговска политика на ЕС;

Or. en

Изменение 32
Iuliu Winkler

Проектостановище
Параграф 11

Проектостановище Изменение

11. изразява съжаление, че съобщението 
не предвижда решения на равнище ЕС
за подпомагане на МСП при справянето 
с недостига на работен капитал, в 
частност на капитал за осъществяване 
на необходимите първоначални 
инвестиции и за начално финансиране 
на износа;

11. изразява съжаление, че съобщението 
не предвижда решения за подпомагане 
на МСП при справянето с недостига на 
работен капитал, в частност на капитал 
за осъществяване на необходимите 
първоначални инвестиции и за начално 
финансиране на износа, които могат 
да приемат формата на решения на 
ЕС, ако при картографирането това 
се счете за необходимо и изпълнимо;

Or. en

Изменение 33
Elisabeth Köstinger
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Проектостановище
Параграф 12

Проектостановище Изменение

12. счита, че са необходими услуги на 
равнище ЕС за МСП на трети пазари; 
насърчава сътрудничеството между 
експертите в публичната и частната 
сфера, в това число и с екипите за 
достъп до пазара в ЕС; приема, че МСП 
от по-малките и новите държави членки 
се намират в неизгодно положение, 
тъй като не разполагат с 
дипломатическо представителство, 
опитни партньори или и двете на някои 
трети пазари;

12. счита, че са необходими 
инициативи на равнище ЕС на трети 
пазари, където има ясно отчетена 
добавена стойност или пазарен срив; 
насърчава сътрудничеството между 
експертите в публичната и частната 
сфера, в това число и с екипите за 
достъп до пазара в ЕС; приема, че МСП 
от някои от по-малките и новите 
държави членки са изправени пред 
определени предизвикателства, тъй 
като не разполагат с дипломатическо 
представителство, опитни партньори 
или и двете на някои трети пазари;
подчертава, че въпреки това 
инициативите на равнище ЕС следва 
да не нарушават конкуренцията 
между отделните дружества от 
различните държави членки на 
трети пазари, като предоставят 
избирателно преки или непреки 
субсидии в зависимост от произхода 
на дружеството.

Or. en

Изменение 34
Silvana Koch-Mehrin

Проектостановище
Параграф 12

Проектостановище Изменение

12. счита, че са необходими услуги на 
равнище ЕС за МСП на трети пазари; 
насърчава сътрудничеството между 
експертите в публичната и частната 
сфера, в това число и с екипите за 
достъп до пазара в ЕС; приема, че МСП 

12. счита, че, като се има предвид 
ефективното използване на
съществуващите национални 
структури, са необходими услуги на 
равнище ЕС за МСП на трети пазари; 
насърчава сътрудничеството между 



PE489.401v01-00 22/35 AM\901371BG.doc

BG

от по-малките и новите държави членки 
се намират в неизгодно положение, тъй 
като не разполагат с дипломатическо 
представителство, опитни партньори 
или и двете на някои трети пазари;

експертите в публичната и частната 
сфера, в това число и с екипите за 
достъп до пазара в ЕС; приема, че МСП 
от по-малките и новите държави членки 
се намират в неизгодно положение, тъй 
като не разполагат с дипломатическо 
представителство, опитни партньори 
или и двете на някои трети пазари;

Or. en

Изменение 35
Gianluca Susta

Проектостановище
Параграф 12a (нов)

Проектостановище Изменение

12а. счита, че следва да бъде 
реорганизирана и укрепена мрежата 
на услугите и на възможностите, 
предоставяни на МСП на външните 
пазари, които се считат за 
приоритетни и по-защитени; желае 
да бъдат създадени ad hoc служби 
към делегациите на ЕС, които да 
могат да предоставят 
специализирани услуги по 
отношение на спецификата и 
проблемите, съществуващи във 
въпросните държави (зачитане на 
правата върху интелектуалната 
собственост, наличие на нетарифни 
ограничения, местни закони, 
подзаконови стандарти, 
сертифициране и др.), да се 
предоставя правна защита и да се 
улеснява създаването на контакти и 
мрежи между европейските МСП и 
сдружения за износ в трети 
държави;

Or. it
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Изменение 36
Elisabeth Köstinger

Проектостановище
Параграф 12a (нов)

Проектостановище Изменение

12а. подчертава, че 
интернационализацията на МСП е 
процес и за да бъде успешен, МСП се 
нуждаят от услуги за подкрепа на 
местно равнище, а не само на трети 
пазари; признава, че действия на 
трети пазари като общо лобиране на 
равнище ЕС, търговска политика и 
дейности за пазарен достъп, както и 
допълващи програми в случай на 
пазарен срив могат да добавят 
значителна стойност към процеса;

Or. en

Изменение 37
Marielle de Sarnez

Проектостановище
Параграф 13

Проектостановище Изменение

13. препоръчва центровете за МСП на 
ЕС да бъдат разширени и допълнени 
със съвместни бюра за помощ според 
нуждите, и да бъдат разположени в 
близост до местата, където МСП 
развиват реалната си дейност и 
където ще подпомогнат вече 
функциониращите бюра за помощ в 
държавите членки;

13. препоръчва центровете за МСП на 
ЕС да бъдат разширени и допълнени 
със съвместни единични бюра за 
помощ с един административен 
отговорник за връзка с
предприятието, който да го
подпомага, информира за неговите 
права и да предотвратява 
санкциите;

Or. fr

Изменение 38
Godelieve Quisthoudt-Rowohl
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Проектостановище
Параграф 13

Проектостановище Изменение

13. препоръчва центровете за МСП на 
ЕС да бъдат разширени и допълнени 
със съвместни бюра за помощ според 
нуждите, и да бъдат разположени в 
близост до местата, където МСП 
развиват реалната си дейност и 
където ще подпомогнат вече
функциониращите бюра за помощ в
държавите членки;

13. препоръчва новите инициативи на
равнище ЕС в трети държави да 
осигуряват съвместни бюра за помощ 
според нуждите, и да бъдат 
разположени близо до районите, в 
които МСП реално действат; тези 
инициативи на равнище ЕС следва да 
предоставят добавена стойност на 
подобни инициативи в държавите 
членки, които вече действат в трети 
държави и поради това следва да 
бъдат в тясно сътрудничество с 
бюрата за помощ на държавите 
членки;

Or. en

Изменение 39
Elisabeth Köstinger

Проектостановище
Параграф 13

Проектостановище Изменение

13. препоръчва центровете за МСП на 
ЕС да бъдат разширени и допълнени 
със съвместни бюра за помощ според 
нуждите, и да бъдат разположени в 
близост до местата, където МСП 
развиват реалната си дейност и където 
ще подпомогнат вече функциониращите 
бюра за помощ в държавите членки;

13. препоръчва съществуващите 
центрове за МСП на ЕС да бъдат
оценени по отношение на 
ефективността и ефикасността на 
тяхната дейност и според това дали 
съответстват на водещите 
принципи, преди да бъдат 
стартирани каквито и да било нови 
инициативи на ЕС; призовава бюрата 
за помощ на равнище ЕС да бъдат 
разположени в близост до местата, 
където МСП развиват реалната си 
дейност и където ще подпомогнат вече 
функциониращите бюра за помощ в 
държавите членки;
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Or. en

Изменение 40
Gianluca Susta

Проектостановище
Параграф 14

Проектостановище Изменение

14. призовава за по-ясно дефиниране 
на приоритетни пазари за МСП въз 
основа на програмата за търговски 
преговори на ЕС; счита растежа на 
приемащите пазари и пропуските в 
съществуващите структури за 
подкрепа за основен критерий при 
съставянето на списък с приоритетни 
пазари; препоръчва съседните на ЕС
държави да бъдат добавени в списъка, 
тъй като повечето МСП 
първоначално осъществяват износ 
към търговски партньори в съседни 
държави, като например Република 
Молдова и държавите от Западните 
Балкани като Сърбия, на която 
наскоро беше признат статут на 
държава – кандидат за членство в 
ЕС;

14. призовава за по-ясно дефиниране 
на приоритетни пазари за МСП въз 
основа на програмата за търговски 
преговори на ЕС; счита растежа на 
приемащите пазари и пропуските в 
съществуващите структури за 
подкрепа за основен критерий при 
съставянето на списък с приоритетни 
пазари; посочва пазарите на 
съседните държави и на държавите
– кандидати за членство, по-
специално на държавите от 
Западните Балкани и от 
Средиземноморието като 
приоритетни пазари, където МСП 
могат да играят особено важна роля 
за растежа и стабилността на 
регионите;

Or. it

Изменение 41
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Проектостановище
Параграф 14

Проектостановище Изменение

14. призовава за по-ясно дефиниране на 
приоритетни пазари за МСП въз основа 
на програмата за търговски преговори 
на ЕС; счита растежа на приемащите 
пазари и пропуските в съществуващите 
структури за подкрепа за основен 

14. призовава за по-ясно дефиниране на 
приоритетни пазари за МСП въз основа 
на програмата за търговски преговори 
на ЕС; счита растежа на приемащите 
пазари и пропуските в съществуващите 
структури за подкрепа за основен 
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критерий при съставянето на списък с 
приоритетни пазари; препоръчва 
съседните на ЕС държави да бъдат 
добавени в списъка, тъй като повечето 
МСП първоначално осъществяват износ 
към търговски партньори в съседни 
държави, като например Република 
Молдова и държавите от Западните 
Балкани като Сърбия, на която 
наскоро беше признат статут на 
държава – кандидат за членство в ЕС;

критерий при съставянето на списък с 
приоритетни пазари; препоръчва 
съседните на ЕС държави да бъдат 
добавени в списъка, тъй като повечето 
МСП първоначално осъществяват износ 
към търговски партньори в съседни 
държави;

Or. en

Изменение 42
Silvana Koch-Mehrin

Проектостановище
Параграф 14

Проектостановище Изменение

14. призовава за по-ясно дефиниране на 
приоритетни пазари за МСП въз основа 
на програмата за търговски преговори 
на ЕС; счита растежа на приемащите 
пазари и пропуските в съществуващите 
структури за подкрепа за основен 
критерий при съставянето на списък с 
приоритетни пазари; препоръчва 
съседните на ЕС държави да бъдат 
добавени в списъка, тъй като повечето 
МСП първоначално осъществяват износ 
към търговски партньори в съседни 
държави, като например Република 
Молдова и държавите от Западните 
Балкани като Сърбия, на която 
наскоро беше признат статут на 
държава – кандидат за членство в ЕС;

14. призовава за по-ясно дефиниране на 
приоритетни пазари за МСП въз основа 
на програмата за търговски преговори 
на ЕС; счита растежа на приемащите 
пазари и пропуските в съществуващите 
структури за подкрепа за основен 
критерий при съставянето на списък с 
приоритетни пазари; препоръчва 
съседните на ЕС държави да бъдат 
добавени в списъка, тъй като повечето 
МСП първоначално осъществяват износ 
към търговски партньори в съседни 
държави, особено такива със статут 
на кандидати за членство в ЕС;

Or. en

Изменение 43
Iuliu Winkler



AM\901371BG.doc 27/35 PE489.401v01-00

BG

Проектостановище
Параграф 14

Проектостановище Изменение

14. призовава за по-ясно дефиниране на 
приоритетни пазари за МСП въз основа 
на програмата за търговски преговори 
на ЕС; счита растежа на приемащите 
пазари и пропуските в съществуващите 
структури за подкрепа за основен 
критерий при съставянето на списък с 
приоритетни пазари; препоръчва 
съседните на ЕС държави да бъдат 
добавени в списъка, тъй като повечето 
МСП първоначално осъществяват износ 
към търговски партньори в съседни 
държави, като например Република 
Молдова и държавите от Западните 
Балкани като Сърбия, на която наскоро 
беше признат статут на държава –
кандидат за членство в ЕС;

14. призовава за по-ясно дефиниране на 
приоритетни пазари за МСП въз основа 
на програмата за търговски преговори 
на ЕС; припомня, че сред 
приоритетните пазари следва да 
фигурират пазарите с висок ръст, 
като тези на държавите от групата 
BRICS, но следва също така да се 
вземе предвид възприемането от 
страна на МСП на възможностите за 
интернационализация в развитите 
страни и съседните региони; поради 
това счита растежа на приемащите 
пазари и пропуските в съществуващите 
структури за подкрепа за основен 
критерий при съставянето на списък с 
приоритетни пазари; препоръчва 
съседните на ЕС държави да бъдат 
добавени в списъка, тъй като повечето 
МСП първоначално осъществяват износ 
към търговски партньори в съседни 
държави, като например Република 
Молдова и държавите от Западните 
Балкани като Сърбия, на която наскоро 
беше признат статут на държава –
кандидат за членство в ЕС;

Or. en

Изменение 44
Gianluca Susta

Проектостановище
Параграф 15

Проектостановище Изменение

15. настоятелно призовава Комисията 
да гарантира, че специфичните 
нужди и интереси на МСП са 
отразени във всички търговски 

15. настоятелно призовава Комисията 
да предприеме законодателни 
инициативи, насочени към засилване 
на конкурентоспособността на 
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преговори; подкрепя реформата на 
многостранната рамка за включване 
на МСП в СТО и за гарантиране на 
по-бърз арбитраж и уреждане на 
спорове за МСП;

европейската производствена 
система, насочвайки я към 
централизираност, която 
същевременно гарантира дейността 
на МСП. Приканва самата Комисия 
да предприеме допълнителни 
инициативи в рамките на СТО, за да 
бъде защитата на МСП още по-
ефективна и по-добре гарантирана;

Or. it

Изменение 45
Iuliu Winkler

Проектостановище
Параграф 15

Проектостановище Изменение

15. настоятелно призовава Комисията да 
гарантира, че специфичните нужди и 
интереси на МСП са отразени във 
всички търговски преговори; подкрепя 
реформата на многостранната рамка за 
включване на МСП в СТО и за 
гарантиране на по-бърз арбитраж и 
уреждане на спорове за МСП;

15. настоятелно призовава Комисията да 
гарантира, че специфичните нужди и 
интереси на МСП са отразени във 
всички търговски преговори; посочва, 
че това означава определяне на 
областите на преговори, в които 
проблемите засягат в по-голяма 
степен МСП, отколкото други 
категории предприятия, и 
фокусирането върху тях в процеса на 
договаряне на търговски споразумения 
с трети държави; подкрепя реформата 
на многостранната рамка за включване 
на МСП в СТО и за гарантиране на по-
бърз арбитраж и уреждане на спорове за 
МСП;

Or. en

Изменение 46
Iuliu Winkler

Проектостановище
Параграф 15a (нов)
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Проектостановище Изменение

15а. подчертава, че инвестициите в 
чужбина са формата на 
интернационализация, която 
представлява най-голямо 
предизвикателство за МСП; 
препоръчва при бъдещо договаряне на 
двустранни инвестиционни договори 
ЕС да взема предвид нуждите на МСП 
да се ползват с по-голяма сигурност 
при преките си чуждестранни 
инвестиции;

Or. en

Изменение 47
Yannick Jadot

Проектостановище
Параграф 15a (нов)

Проектостановище Изменение

15а. счита, че подпомагането на 
МСП, които желаят да се 
интернационализират, е толкова
важно, колкото и ефективната 
защита на МСП срещу нелоялни 
търговски практики от страна на 
държавите – партньори на ЕС; 
счита, че интернационализация и 
защита са две страни на една и съща 
монета, а именно на процеса на 
глобализация;

Or. en

Изменение 48
Yannick Jadot

Проектостановище
Параграф 15б (нов)
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Проектостановище Изменение

15б. счита, че по-добрият, евтин и 
бърз достъп на МСП до 
антидъмпингови процедури е в 
основата на по-ефективната защита 
на МСП срещу нелоялни търговски 
практики от страна на търговските 
партньори; призовава Комисията да 
обърне подобаващо внимание на този 
въпрос, когато реформира
инструментите за търговска защита 
на ЕС;

Or. en

Изменение 49
Marielle de Sarnez

Проектостановище
Параграф 16

Проектостановище Изменение

16. призовава за конкретни инициативи 
от страна на ЕС с оглед да се подобри 
защитата на правата върху 
интелектуалната собственост (ПИС) на 
МСП в трети държави, което беше 
постигнато с бюрото за помощ за МСП 
по въпросите на ПИС в Китай;

16. изразява съжаление заради 
липсата на средства, предоставяни 
на европейските МСП, за ефективна 
борба срещу нарушенията на 
правата върху интелектуалната 
собственост (ПИС); призовава за 
конкретни инициативи от страна на ЕС 
с оглед да се подобри защитата на 
правата върху интелектуалната 
собственост (ПИС) на МСП в трети 
държави, което беше постигнато с 
бюрото за помощ за МСП по 
въпросите на ПИС в Китай; желае 
бързо развиващите се големи 
икономически сили да продължат да 
транспонират в националното си 
законодателство действащото 
международно право по отношение 
на ПИС и по-специално на борбата
срещу фалшифицирането и 
пиратството; призовава Комисията 
и държавите членки за по-силно 
митническо сътрудничество в ЕС и 
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с трети държави при 
конфискуването на фалшифицирани 
стоки и опростяване на 
митническите процедури;

Or. fr

Изменение 50
Gianluca Susta

Проектостановище
Параграф 16

Проектостановище Изменение

16. призовава за конкретни инициативи 
от страна на ЕС с оглед да се подобри 
защитата на правата върху 
интелектуалната собственост (ПИС) на 
МСП в трети държави, което беше 
постигнато с бюрото за помощ за МСП 
по въпросите на ПИС в Китай;

16. призовава за конкретни 
инициативи от страна на ЕС с оглед да 
се подобри защитата на правата върху 
интелектуалната собственост (ПИС) на 
МСП в трети държави, което беше 
постигнато с бюрото за помощ за 
МСП по въпросите на ПИС в Китай и 
настоятелно призовава Комисията 
да въведе сходни инструменти и в 
други приоритетни пазари;

Or. it

Изменение 51
Elisabeth Köstinger

Проектостановище
Параграф 16

Проектостановище Изменение

16. призовава за конкретни инициативи 
от страна на ЕС с оглед да се подобри 
защитата на правата върху 
интелектуалната собственост (ПИС) на 
МСП в трети държави, което беше 
постигнато с бюрото за помощ за 
МСП по въпросите на ПИС в Китай;

16. призовава за конкретни инициативи 
от страна на ЕС с оглед да се подобри 
защитата на правата върху 
интелектуалната собственост (ПИС) на 
МСП в трети държави; следователно
бюрото за помощ за МСП по въпросите 
на ПИС в Китай би могло да послужи 
за модел, ако бъде оптимизирано по 
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подходящ начин чрез процес на 
оценка;

Or. en

Изменение 52
Iuliu Winkler

Проектостановище
Параграф 16

Проектостановище Изменение

16. призовава за конкретни инициативи 
от страна на ЕС с оглед да се подобри 
защитата на правата върху 
интелектуалната собственост (ПИС) на 
МСП в трети държави, което беше 
постигнато с бюрото за помощ за МСП 
по въпросите на ПИС в Китай;

16. призовава за конкретни инициативи 
от страна на ЕС с оглед да се подобри 
защитата на правата върху 
интелектуалната собственост (ПИС) на 
МСП в трети държави, което беше 
постигнато с бюрото за помощ за МСП 
по въпросите на ПИС в Китай и в 
момента се разширява под формата 
на пилотно изпитване за подбор на 
държави от АСЕАН и от Южна 
Америка;

Or. en

Изменение 53
Marielle de Sarnez

Проектостановище
Параграф 17

Проектостановище Изменение

17. очаква Комисията да предприеме 
инициатива, която да гарантира, че 
МСП от ЕС получават достъп до 
обществени поръчки на трети пазари 
на равноправна основа с други 
дружества;

17. очаква Комисията да предприеме 
инициатива, която да гарантира, че 
МСП от ЕС получават достъп до 
обществени поръчки на трети пазари 
на равноправна основа с други 
дружества; изисква ЕС да разработи 
амбициозна обща индустриална 
политика, основана на 
стимулирането на научните 
изследвания и на иновациите, 
ползваща новаторско финансиране,
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като например облигации за 
проекти и подкрепяща развитието 
на МСП, по-специално чрез достъпа 
до обществените поръчки, за да се 
запази нейната 
конкурентоспособност по 
отношение на нови големи 
участници от промишлеността и 
от научните изследвания; призовава 
ЕС да изтъква предимствата на 
европейската продукция, като 
предоставя по-качествена 
информация на потребителите, по-
специално чрез приемане на 
регламента за маркиране на 
произхода относно посочването на 
страните на произход на внасяните 
в ЕС продукти;

Or. fr

Изменение 54
Iuliu Winkler

Проектостановище
Параграф 17

Проектостановище Изменение

17. очаква Комисията да предприеме 
инициатива, която да гарантира, че 
МСП от ЕС получават достъп до 
обществени поръчки на трети пазари на 
равноправна основа с други дружества;

17. очаква Комисията да предприеме 
инициатива, която да гарантира, че 
МСП от ЕС получават достъп до 
обществени поръчки на трети пазари на 
равноправна основа с други дружества;
изразява надежда, че наскоро
публикуваното предложение за 
регламент относно пазара на 
обществени поръчки на ЕС ще 
насърчи взаимодействието по 
отношение на откритостта, което
ще донесе ползи за европейските
МСП;

Or. en
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Изменение 55
Iuliu Winkler

Проектостановище
Параграф 17a (нов)

Проектостановище Изменение

17а. припомня, че международното 
сътрудничество в определянето на 
правилата и стандартите е особено
полезно за интернационализацията 
на МСП чрез премахване на част от 
предварителните разходи за 
инвестиции на тези предприятия за 
продажба на стоки и услуги на трети 
пазари;

Or. en

Изменение 56
Yannick Jadot

Проектостановище
Параграф 17a (нов)

Проектостановище Изменение

17а. счита, че обществените поръчки 
са ефективен инструмент на 
обществената политика, особено на 
поднационално равнище, за 
увеличаване на капацитета за 
технически иновации на вътрешните 
МСП и за подпомагане на растежа им 
до размерите, необходими за 
интернационализацията им; 
призовава Комисията да поддържа 
съществуващите прагови равнища и 
критерии за устойчивост в 
реформата на правилата за 
обществени поръчки на ЕС;

Or. en
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Изменение 57
Iuliu Winkler

Проектостановище
Параграф 18

Проектостановище Изменение

18. оценява инициативите за 
насърчаване на преките контакти между 
предприятията, предвидени в 
двустранните споразумения за свободна 
търговия; напомня, че трудностите при 
откриването и осъществяването на 
контакт с потенциални клиенти зад 
граница и създаването на надеждни 
вериги за доставка са сериозна пречка 
пред МСП, които желаят да навлязат на 
пазарите за износ.

18. оценява инициативите за 
насърчаване на преките контакти между 
предприятията, предвидени в 
двустранните споразумения за свободна 
търговия; напомня, че трудностите при 
откриването и осъществяването на 
контакт с потенциални клиенти зад 
граница и създаването на надеждни 
вериги за доставка са сериозна пречка 
пред МСП, които желаят да навлязат на 
пазарите за износ и че по-специално
малките предприятия и
микропредприятията разчитат на 
посредници за продажбата на стоки в 
чужбина.

Or. en


