
AM\905685BG.doc PE491.338v01-00

BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по промишленост, изследвания и енергетика

2011/0394(COD)

5.7.2012

ИЗМЕНЕНИЯ
78 - 317

Проектодоклад
Jürgen Creutzmann
(PE489.639v03-00)

Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за 
създаване на Програма за конкурентоспособност на предприятията и за 
малките и средните предприятия (2014—2020г.)

Предложение за регламент
(COM(2011)0834 – C7-0463/2011 – 2011/0394(COD))



PE491.338v01-00 2/141 AM\905685BG.doc

BG

AM_Com_LegReport



AM\905685BG.doc 3/141 PE491.338v01-00

BG

Изменение 78
Inês Cristina Zuber

Предложение за регламент
Заглавие 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Предложение за Регламент на 
Европейския парламент и на Съвета за 
създаване на Програма за 
конкурентоспособност на 
предприятията и за малките и 
средните предприятия (2014—2020 г.) 
(текст от значение за ЕИП)

Предложение за Регламент на 
Европейския парламент и на Съвета за 
създаване на Програма за икономическо 
равновесие в бизнес средата: развитие 
на микро-, малките и средните 
предприятия (2014—2020 г.) (текст от 
значение за ЕИП)

Or. pt

Изменение 79
Inês Cristina Zuber

Предложение за регламент
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Комисията прие съобщението 
„Европа 2020 – стратегия за 
интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж“ през март 
2010 г. (по-долу „стратегията 
„Европа 2020“). Съобщението бе 
одобрено от Европейския съвет през 
юни 2010 г. Стратегията 
„Европа 2020“ представлява отговор 
на икономическата криза и е 
предназначена да подготви Европа за 
следващото десетилетие. В нея се 
определят пет амбициозни цели по 
отношение на климата и 
енергетиката, заетостта, 
иновациите, образованието и 
социалното приобщаване, които да 
бъдат постигнати до 2020 г., и се 

(1) Стратегията „Европа 2020“,
приета от Комисията през март 
2010 г. със съобщението „Стратегия 
за интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж“и с категорична 
подкрепа от основните конфедерации 
на европейския бизнес, се явява 
главният инструмент на Европейския 
съюз за насърчаване на 
либерализацията и приватизацията 
на обществените услуги, по-гъвкави и 
приспособими пазари на труда, 
ограничаване на нарастването на 
заплатите и отваряне на 
преобладаващата част от системите 
за социална сигурност, включително 
пенсионните системи и 
националните здравни системи, към 
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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.

частни интереси. 

Or. pt

Изменение 80
Inês Cristina Zuber

Предложение за регламент
Съображение 1a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1а) Политиките на либерализация и 
приватизация, прилагани в 
различните сектори на икономиката, 
като например секторите на 
енергетиката, транспорта и 
комуникациите, наред с другото, са 
довели до формирането на монополи и 
до повишаването на цената на 
производствените фактори с тежки 
последици за дейността на 
микропредприятията, и на малките и 
средните предприятия (ММСП). 

Or. pt

Изменение 81
Inês Cristina Zuber

Предложение за регламент
Съображение 6
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) За да се допринесе за укрепването 
на 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 
„Програмата“).

(6) За да се създаде икономическо и 
социално равновесие между 
предприятия от различен мащаб в
Съюза, като се насърчават по-
специално създаването, стабилният 
растеж и дългосрочното развитие на 
микро-, малките и средните 
предприятия (ММСП), както и 
напредъкът на основаното на знанието 
общество и развитието на базата на 
балансиран икономически растеж, 
следва да бъде създадена Програма за
икономическо равновесие в бизнес 
средата: развитие на 
микропредприятията,и на малките и 
средните предприятия (по-долу 
„Програмата“). 

Or. pt

Изменение 82
Amalia Sartori

Предложение за регламент
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) За да се допринесе за укрепването на 
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 
„Програмата“).

(6) За да се допринесе за укрепването на 
устойчивата конкурентоспособност
на предприятията на Съюза, и по-
специално на МСП, за да се подкрепят 
съществуващите МСП, да се насърчи 
културата на предприемачество, 
както и да се насърчи създаването и 
растежът на МСП, следва да бъде 
създадена Програма за 
конкурентоспособност на 
предприятията и за МСП (по-долу 
„Програмата“).

Or. en
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Обосновка

COSME следва да отдаде приоритет на подкрепата за съществуващите МСП

Изменение 83
Reinhard Bütikofer
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) За да се допринесе за укрепването на 
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 
„Програмата“).

(6) За да се допринесе за укрепването
както на конкурентоспособността, 
така и на 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 
„Програмата“).

Or. en

Изменение 84
Konrad Szymański

Предложение за регламент
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) За да се допринесе за укрепването на
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 

(6) За да се допринесе за укрепването на
устойчивата конкурентоспособност
на предприятията на Съюза, и по-
специално на МСП, за да се насърчи 
културата на предприемачество и да 
се насърчи създаването и растежът 
на МСП, следва да бъде създадена 
Програма за конкурентоспособност на 
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конкурентоспособност на 
предприятията и за МСП (по-долу
„Програмата“).

предприятията и за МСП (по-долу
„Програмата“).

Or. en

Изменение 85
Reinhard Bütikofer
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 6a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6а) За да бъдат изпълнени целите ѝ и 
да се подкрепи прилагането на „Small 
Business Act“, най-малко 0,5 % от 
общия бюджет на многогодишната 
финансова рамка за периода 2014—
2020 г. следва да се заделят за 
осъществяването на настоящата 
програма.

Or. en

Изменение 86
Inês Cristina Zuber

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 

(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. Тази цел не е 
постигната и, напротив, особено що 
се отнася до микропредприятията, 
малките и средните предприятия 
(ММСП), растежът, автономността
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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 
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.

и устойчивото развитие са 
затруднени. 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, създадени 
от икономически балансирана рамка 
за европейската промишлена 
структура. Това е от особено значение 
за ММСП, които представляват над
99 % от предприятията в Съюза, 
осигуряват две от всеки три 
съществуващи работни места в частния 
сектор и над 80 % от новосъздадените 
работни места и са източник на повече 
от половината от общата добавена 
стойност, създавана от предприятията в 
Съюза. ММСП представляват ключова 
движеща сила за икономическия растеж, 
заетостта и социалната интеграция. 

Or. pt

Изменение 87
Jürgen Creutzmann, Kent Johansson

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 

(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. Устойчивата 
конкурентоспособност отразява 
способността за постигане и 
поддържане на икономическата 
конкурентоспособност на 
предприятията в съответствие с 
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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 
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.

целите за устойчиво развитие.
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 
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

Обосновка

Промяна в изменение 3 (проектодоклад): Заменя се „промишленост“ с „предприятия“, 
тъй като се включват предприятия от всички икономически сектори.

Изменение 88
Reinhard Bütikofer
от името на групата Verts/ALE

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 

(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 по отношение на 
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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 
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.

ресурси и енергия 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 
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 89
Reinhard Bütikofer
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 8a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8а) В съобщението на Комисията, 
озаглавено „Към възстановяване и 
създаване на работни места“1, е 
изчислено, че политиките, 
поощряващи преход към зелена 
икономика като ресурсната и 
енергийната ефективност, както и 
политиките в областта на 
изменението на климата, могат да 
създадат повече от 9 милиона 
работни места до 2020 г., и по-
конкретно в сектора на МСП; 
проучването подчертава, че 
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създаването на работни места в 
екологичните производства отбелязва 
положителни нива в периода на 
рецесията, за разлика от много други 
сектори, както и че според 
прогнозите тази тенденция ще 
остане стабилна през идните години; 
инициативите на ниво на ЕС, 
позволяващи използването на 
потенциала за заетост поради 
„зеления“ растеж, по-специално в 
МСП, следва да бъде част от 
настоящата програма;
_______________
1 COM(2012)0173 окончателен

Or. en

Изменение 90
Inês Cristina Zuber

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) В последните години 
конкурентоспособността е в центъра на 
вниманието при създаването на 
политиките на Съюза поради 
неефективността на пазара,
политиката и институциите, които 
подриват конкурентоспособността на 
предприятията на Съюза, и по-
специално на МСП.

(9) В последните години 
конкурентоспособността е в центъра на 
вниманието при създаването на 
политиките на Съюза поради 
неефективността на пазара и 
институционалните политики, които 
подриват конкурентоспособността на 
предприятията на Съюза, и по-
специално на микро-, малките и 
средните предприятия (ММСП), 
които ежедневно са изправени през 
господството на пазара от страна на 
големи предприятия и икономически 
групи.

Or. pt
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Изменение 91
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) В последните години 
конкурентоспособността е в центъра на 
вниманието при създаването на 
политиките на Съюза поради 
неефективността на пазара, политиката 
и институциите, които подриват 
конкурентоспособността на 
предприятията на Съюза, и по-
специално на МСП.

(9) В последните години 
конкурентоспособността е в центъра на 
вниманието при създаването на 
политиките на Съюза поради 
неефективността на пазара, политиката 
и институциите, които подриват 
конкурентоспособността на 
предприятията на Съюза, и по-
специално на МСП, които 
продължават да срещат прекалено 
големи административни тежести 
при създаването си.

Or. en

Изменение 92
Josefa Andrés Barea

Предложение за регламент
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Поради това програмата следва да 
се насочи към неефективността на 
пазара, която засяга 
конкурентоспособността на 
икономиката на Съюза в световен 
мащаб и се дължи главно на проблеми, 
които подриват капацитета на 
предприятията за съревноваване с 
конкурентите им от други части на 
света.

(10) Поради това програмата следва да 
се насочи към неефективността на 
пазара, която засяга 
конкурентоспособността на 
икономиката на Съюза в световен 
мащаб и се дължи главно на проблеми, 
които подриват капацитета на 
предприятията за съревноваване с 
конкурентите им от други части на 
света, да създаде условия за изпълнение 
на приоритетите на Стратегия 
„Европа 2020“ като иновациите, 
зелената икономика и наемането на 
работа на младите хора, да приложи 
принципите на „Small Business Act“ 
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(„SBA“), да насърчи координацията с 
другите европейски програми, както и 
да вземе предвид нуждите на МСП и
да опрости и намали 
административната тежест върху 
тях.

Or. es

Изменение 93
Rachida Dati

Предложение за регламент
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Поради това програмата следва да 
се насочи към неефективността на 
пазара, която засяга 
конкурентоспособността на 
икономиката на Съюза в световен 
мащаб и се дължи главно на проблеми, 
които подриват капацитета на 
предприятията за съревноваване с 
конкурентите им от други части на 
света.

(10) Поради това програмата следва да 
се насочи към неефективността на 
пазара, която засяга 
конкурентоспособността на 
икономиката на Съюза в световен 
мащаб и се дължи главно на проблеми, 
които подриват капацитета на 
предприятията за съревноваване с 
конкурентите им от други части на 
света. Сред тях са тези, които са 
свързани по-специално с липсата на 
реципрочност в условията за достъп 
до пазара между ЕС и неговите 
конкуренти.

Or. fr

Обосновка

Действията на Европейския съюз следва да следят за стриктното прилагане на 
принципа за реципрочност с цел да гарантират реален равен достъп до европейския 
пазар.

Изменение 94
Reinhard Bütikofer
от името на групата Verts/ALE
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Предложение за регламент
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Поради това програмата следва да 
се насочи към неефективността на 
пазара, която засяга 
конкурентоспособността на 
икономиката на Съюза в световен 
мащаб и се дължи главно на проблеми, 
които подриват капацитета на 
предприятията за съревноваване с 
конкурентите им от други части на 
света.

(10) Поради това програмата следва да 
се насочи към неефективността на 
пазара, която засяга 
конкурентоспособността и 
устойчивостта на икономиката на 
Съюза в световен мащаб и се дължи 
главно на проблеми, които подриват 
капацитета на предприятията за 
иновации и съревноваване с 
конкурентите им от други части на 
света.

Or. en

Изменение 95
Patrizia Toia

Предложение за регламент
Съображение 10a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10а) Програмата следва да подкрепи 
и административното опростяване, 
адаптирането на МСП към целите на
стратегията „ЕС 2020“ и достъпа на 
МСП до всички програми на ЕС.

Or. en

Изменение 96
Inês Cristina Zuber

Предложение за регламент
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) Програмата следва да е насочена (11) Програмата следва да е насочена 
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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.

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 (поради което се 
препоръчва съкращението МСП да 
бъде заменено с ММСП). 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.

Or. pt

Изменение 97
Patrizia Toia

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, 

(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, 
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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.

осъществяващи занаятчийска дейност, и 
на социалните предприятия и тези във 
всички свързани сфери на дейност. 
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.

Or. it

Изменение 98
Jürgen Creutzmann, Kent Johansson

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 

(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. При 
изпълнението на програмата 
Комисията следва пряко да ангажира 
съответните заинтересовани 
страни, по-специално 
представителните организации на 
МСП, като използва във възможно 
най-голяма степен съществуващите 
структури. Следва да се обърне 
особено внимание на 
микропредприятията, предприятията, 
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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.

осъществяващи занаятчийска дейност,
самостоятелно заетите лица, 
свободните професии 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.

Or. en

Обосновка

COSME е създадена специално за МСП. За постигане на нейните цели е от основно 
значение представителните организации на МСП да са ангажирани в по-голяма 
степен. Така например, ЕК трябва да подкрепя сътрудничеството с организациите на 
МСП в развитието на политиката за МСП и да взема предвид техните гледни точки 
при изготвянето на целите на годишната работна програма. Важно е да се изясни, че 
в рамките на определението за МСП, COSME също следва да се фокусира върху 
самостоятелно заетите лица и свободните професии.

Изменение 99
Henri Weber

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 

(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, 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 
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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.

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. Особено 
внимание следва да се обърне също 
така на насърчаване на 
прехвърлянето на предприятия, на 
създаването на предприятия със 
съпътстващи дейности (spin-off) и с
отделяне на дейности (spin-out) и да 
се съдейства за даване на втори шанс 
на предприемачите.

Or. fr

Изменение 100
Hermann Winkler

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, 

(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, 
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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.

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. Следва да се 
насърчава също така прехвърлянето и 
поемането на предприятия.

Or. de

Изменение 101
Josefa Andrés Barea

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 

(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, на 
самостоятелно заетите лица, 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, на пригодността за 
заетост на младите хора и на 
обучението на работодателите и 
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съдейства за втори шанс за 
предприемачите.

техните служители. Програмата 
следва да насърчава също така по-
възрастните граждани да започнат или 
продължат своята предприемаческа 
дейност и съдейства за втори шанс за 
предприемачите.

Or. es

Изменение 102
Ioannis A. Tsoukalas

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 
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, чийто опит и неформални 
мрежи могат да се окажат много 
ценни, да започнат или продължат 
своята предприемаческа дейност и 
съдейства за втори шанс за 
предприемачите.
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Or. en

Изменение 103
Amalia Sartori, Carlo Fidanza, Antonio Cancian

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, 
както 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
във всеки сектор на икономиката. 
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.

Or. en

Изменение 104
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент
Съображение 11
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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 
микропредприятията и 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.

Or. ro

Изменение 105
Patrizia Toia

Предложение за регламент
Съображение 11a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11а) Групирането на МСП е ключов 
инструмент за повишаване на техния 
капацитет за създаване на иновации и 
за започване на дейност на външни 
пазари; формите на сътрудничество 
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между предприятията, като 
например клъстери, мрежи от фирми 
и консорциуми за износ, следва да 
бъдат адекватно подкрепени 
посредством подходящи политики и 
инструменти. 

Or. it

Изменение 106
Konrad Szymański, Vicky Ford

Предложение за регламент
Съображение 11a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11а) Програмата следва да 
финансира дейности, които спомагат 
да се сведат до минимум всички 
тежести върху МСП както 
регулаторните, така и 
административните; предвид често 
високите разходите за постигане на 
съответствие и косвените 
въздействия на законодателството 
като намаляването на обхвата на 
дейностите за иновации, за МСП и 
по-специално за 
микропредприятията, програмата 
следва да проучи и конкретни случаи, 
в които тези предприятия биха 
имали полза от по-лек режим, като се 
отчитат надлежно оценките за 
въздействие;

Or. en

Изменение 107
Konrad Szymański, Vicky Ford

Предложение за регламент
Съображение 12
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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 е 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 
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 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 
допускат двойното финансиране с 
ресурси на ЕС. Освен това 
увеличаването на достъпа до банкови 
услуги на поносими за микро- и 
малките предприятия цени в 
различни юрисдикции и валути е от 
ключово значение за увеличаването на 
износа;

Or. en

Изменение 108
Reinhard Bütikofer
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 12a (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(12а) Проучванията показват също, че 
не само достъпът до финансиране, но 
и достъпът до умения, включително 
управленски умения и знания, са 
критични фактори, за 
възможността МСП да получат 
достъп до съществуващите фондове, 
да въвеждат иновации, да се 
конкурират и да растат. Поради това 
предоставянето на финансови 
инструменти следва да бъде 
съпроводено с разработване на схеми 
за подходящо наставничество, 
професионални напътствия и 
предоставяне на бизнес услуги, 
основани на знание.

Or. en

Изменение 109
Reinhard Bütikofer
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 12б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12б) Следва да се предприеме 
изготвяне на оценка за това как
иновативни инициативи за 
финансиране като груповото 
финансиране могат да са от полза за
нови предприемачи и МСП, дали и как 
тези инициативи следва да бъдат 
насърчавани на равнище ЕС и да се 
прецени необходимостта от законова 
рамка по отношение на подобни 
практики;

Or. en
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Обосновка

Груповото финансиране позволява по-голям брой дребни инвеститори да инвестират 
в проекти и малки предприятия, обикновено чрез интернет портали. В Съединените 
щати бе приет законът Jumpstart Our Business Startups, наричан още законът JOBS, 
който цели да насърчи финансирането на малките предприятия и да предостави 
законова рамка за груповото финансиране, като балансира защитата на 
инвеститорите и стимулирането на икономическия растеж.

Изменение 110
Jürgen Creutzmann, Kent Johansson

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 

(13) Мрежата „Enterprise Europe“ 
(„мрежата“) 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 
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облекчаване на разходите за операции 
при трансгранична дейност.

информационната асиметрия и за 
облекчаване на разходите за операции 
при трансгранична дейност. Въпреки 
това, функционирането на мрежата 
следва да бъде допълнително 
оптимизирано, по-специално чрез по-
добро интегриране на мрежата и 
националните звена за контакт 
(NCP) от „Хоризонт 2020“, по-
нататъшно включване на услуги, 
свързани с интернационализация и 
иновации, подобряване на 
сътрудничеството на мрежата с 
други заинтересовани страни и вече 
съществуващи помощни структури, 
увеличаване на консултациите от 
страна на организации домакини, 
намаляване на бюрокрацията, 
подобряване на информационно-
техническата поддръжка и 
подобряване на профила на мрежата. 
С оглед по-нататъшното подобряване 
на функционирането на мрежата, 
Комисията следва да направи преглед 
на различните структури на 
управление в ЕС в сътрудничество с 
организациите на МСП и 
иновационните агенции. Задачите на 
мрежата следва да се определят в 
програмата, включително 
информация, обратна връзка, бизнес 
сътрудничество и услуги, свързани с 
интернационализацията в рамките
на единния пазар и в трети държави, 
услуги, свързани с иновации и услуги, 
насърчаващи участието на МСП в 
„Хоризонт 2020“.

Or. en

(вж. член 9а, Приложение Ia (ново))

Обосновка

Промяна в изменение 7 (проектодоклад) по отношение на националните звена за 
контакт в рамките на „Хоризонт 2020“ и допълненията, свързани с потенциалните 
подобрения (сътрудничество на мрежата с други заинтересовани страни и вече 
съществуващите помощни структури, включване на услуги, свързани с 
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интернационализация и иновация) и задачите на мрежата, следва да бъдат заложени 
в настоящия регламент.

Изменение 111
Bendt Bendtsen

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“ 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. Въпреки 
това структурата, наречена мрежа 
„Enterprise Europe“, не предоставя 
услуги с еднакво качество в целия 
Съюз. Поради това структурата на 
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управление следва да бъде укрепена с 
оглед повишаване на ефективността 
на мрежата, за да се намали 
бюрокрацията, да се подобри 
информационно-техническата 
поддръжка и профила на мрежата; 
Комисията следва да направи преглед 
на различните структури на 
управление и потребителските 
тенденции в държавите членки и да 
се засили сътрудничеството с 
националните звена за контакт в 
рамките на „Хоризонт 2020“.

Or. en

Изменение 112
Reinhard Bütikofer
от името на групата Verts/ALE

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, 

(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. 
Въпреки това е необходимо да се 
направи повече за подобряване на 
нейната ефективност, по-специално 
по отношение на използването на 
предлаганите услуги от МСП, като 
небалансираното ѝ географско 
разпределение е проблем, на който 
също трябва да се обърне внимание.
Рационализирането на методологиите и 
на методите на работа и осигуряването 
на европейско измерение на услугите в 
подкрепа на бизнеса може да бъде 
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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.

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.

Or. en

Изменение 113
András Gyürk

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 

(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 
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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.

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. За да се 
гарантира най-ефективното 
разпространение на информацията, 
мрежата „Enterprise Europe“ следва 
да се стреми да изпраща на 
новорегистрираните дружества 
определен пакет информация.

Or. en

Изменение 114
Hermann Winkler

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 

(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 
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„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.

„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.
Независимо от посочените осезаеми 
вече успехи е необходимо и занапред 
предприятията да бъдат запознавани 
с дейността на мрежата „Enterprise 
Europe“ и нейният потенциал да бъде 
използван пълноценно, тъй като 
липсата на достатъчно 
консултантски услуги е пречка за 
МСП по пътя към по-голям растеж и 
конкурентоспособност.

Or. de

Изменение 115
Patrizia Toia

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. 

(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. 
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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.

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.
Представителните организации на 
МСП трябва да бъдат пряко 
ангажирани в разработването и 
функционирането на мрежата, тъй 
като те са в близък контакт с 
целевата група.

Or. en

Обосновка

Вж.по-долу член 9б

Изменение 116
Амалия Сартори

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 

(13) Мрежата „Enterprise Europe“ е 
доказала своята добавена стойност за 
европейските МСП като служба „на 
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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.

едно гише“ за услуги в 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 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 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. Мрежата 
успешно е насърчавала също и 
участието на МСП в програми за 
финансиране на ЕС като Седмата 
рамкова програма (7РП).

Or. en

Обосновка

С цел да бъдат описани изчерпателно текущите задачи и постижения на мрежата, 
следва да бъде спомената важната задача за насърчаване на участието на МСП в 
програми за финансиране на ЕС.

Изменение 117
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines
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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 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“ 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.
Сътрудничеството ѝ с други 
инициативи за достъп до пазара на 
ЕС и на национално ниво е от 
жизненоважно значение за 
подобряване на 
интернационализацията на 
европейските МСП.

Or. en
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Изменение 118
Rachida Dati

Предложение за регламент
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Ограничената 
интернационализация на МСП във и 
извън Европа засяга 
конкурентоспособността. Според някои 
оценки понастоящем с 25 % от МСП в 
Съюза се занимават с износ или са 
извършвали такава дейност в даден 
момент през последните три години, 
като само 13 % от тях извършват износ 
извън Съюза редовно и само 2 % са 
инвестирали извън своята държава. В 
съответствие със „Small Business Act, 
който призова Съюза и държавите 
членки да подпомагат и насърчават 
МСП да се възползват от растежа на 
пазарите извън Съюза, ЕС подкрепя 
мрежа от европейски бизнес 
организации на повече от 20 пазара в 
чужбина. Тя предоставя финансова 
помощ на Центъра за промишлено 
сътрудничество ЕС – Япония, бизнес 
структури в Хонконг, Малайзия и 
Сингапур, както и Европейския център 
за бизнес и технологии в Индия, 
центровете на ЕС за МСП в Китай и 
Тайланд и бюрото в Китай в помощ на 
МСП по въпросите на интелектуалната 
собственост. Европейската добавена 
стойност се създава чрез обединяване на 
националните усилия в тази област, като 
се избягва дублирането, насърчава се 
сътрудничеството и се предлагат 
услуги, които не биха разполагали с 
критична маса, ако се предоставят на 
национално равнище.

(14) Ограничената 
интернационализация на МСП във и 
извън Европа засяга 
конкурентоспособността. Според някои 
оценки понастоящем с 25 % от МСП в 
Съюза се занимават с износ или са 
извършвали такава дейност в даден 
момент през последните три години, 
като само 13 % от тях извършват износ 
извън Съюза редовно и само 2 % са 
инвестирали извън своята държава. В 
съответствие със „Small Business Act“, 
който призова Съюза и държавите 
членки да подпомагат и насърчават 
МСП да се възползват от растежа на 
пазарите извън Съюза, ЕС подкрепя 
мрежа от европейски бизнес 
организации на повече от 20 пазара в 
чужбина. Тя предоставя финансова 
помощ на Центъра за промишлено 
сътрудничество ЕС – Япония, бизнес 
структури в Хонконг, Малайзия и 
Сингапур, както и Европейския център 
за бизнес и технологии в Индия, 
центровете на ЕС за МСП в Китай и 
Тайланд и бюрото в Китай в помощ на 
МСП по въпросите на интелектуалната 
собственост. Европейската добавена 
стойност се създава чрез обединяване на 
националните усилия в тази област, като 
се избягва дублирането, насърчава се 
сътрудничеството и се предлагат 
услуги, които не биха разполагали с 
критична маса, ако се предоставят на 
национално равнище. Когато мерките 
за подпомагане и съпътстващите 
мерки се окажат недостатъчни, 
особено в резултат на прекомерните 
бариери пред навлизането на пазара, 
наложени по дискриминиращ начин 
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на чуждестранните предприятия, 
мрежата следва да информира
националните и европейските органи
за съответните проблеми, така че да 
се предвидят подходящи мерки.

Or. fr

Обосновка

Мрежите за подпомагане на развитието на МСП в международен план са мощен 
инструмент, който позволява на органите да получават надеждна информация. Те 
трябва да бъдат насърчавани да съобщават на компетентните национални и 
европейски органи за всички трудности, които МСП срещат на чуждите пазари, така 
че те да могат да оценят дали съответните търговски партньори спазват или не 
задължението за реципрочност.

Изменение 119
Jürgen Creutzmann, Kent Johansson

Предложение за регламент
Съображение 14

'Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Ограничената 
интернационализация на МСП във и 
извън Европа засяга 
конкурентоспособността. Според някои 
оценки понастоящем с 25 % от МСП в 
Съюза се занимават с износ или са 
извършвали такава дейност в даден 
момент през последните три години, 
като само 13 % от тях извършват износ 
извън Съюза редовно и само 2 % са 
инвестирали извън своята държава. В 
съответствие със „Small Business Act, 
който призова Съюза и държавите 
членки да подпомагат и насърчават 
МСП да се възползват от растежа на 
пазарите извън Съюза, ЕС подкрепя 
мрежа от европейски бизнес 
организации на повече от 20 пазара в 
чужбина. Тя предоставя финансова 
помощ на Центъра за промишлено 
сътрудничество ЕС – Япония, бизнес 

(14) Ограничената 
интернационализация на МСП във и 
извън Европа засяга 
конкурентоспособността. Според някои 
оценки понастоящем 25 % от МСП в 
Съюза се занимават с износ или са 
извършвали такава дейност в даден 
момент през последните три години, 
като само 13 % от тях извършват износ 
извън Съюза редовно и само 2 % са 
инвестирали извън своята държава. В 
съответствие със „Small Business Act“,
който призова Съюза и държавите 
членки да подпомагат и насърчават 
МСП да се възползват от растежа на 
пазарите извън Съюза, ЕС подкрепя 
мрежа от европейски бизнес 
организации на повече от 20 пазара в 
чужбина. Тя предоставя финансова 
помощ на Центъра за промишлено 
сътрудничество ЕС – Япония, бизнес 
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структури в Хонконг, Малайзия и 
Сингапур, както и Европейския център 
за бизнес и технологии в Индия, 
центровете на ЕС за МСП в Китай и 
Тайланд и бюрото в Китай в помощ на 
МСП по въпросите на интелектуалната 
собственост. Европейската добавена 
стойност се създава чрез обединяване на 
националните усилия в тази област, като 
се избягва дублирането, насърчава се 
сътрудничеството и се предлагат 
услуги, които не биха разполагали с 
критична маса, ако се предоставят на 
национално равнище.

структури в Хонконг, Малайзия и 
Сингапур, както и Европейския център 
за бизнес и технологии в Индия, 
центровете на ЕС за МСП в Китай и 
Тайланд и бюрото в Китай в помощ на 
МСП по въпросите на интелектуалната 
собственост. Европейската добавена 
стойност се създава чрез обединяване на 
националните усилия в тази област, като 
се избягва дублирането, насърчава се 
сътрудничеството и се предлагат 
услуги, които не биха разполагали с 
критична маса, ако се предоставят на 
национално равнище. Такива услуги 
биха могли да включват, наред с 
другото, информация относно 
правата върху интелектуалната 
собственост, стандарти и 
възможности за участие в 
обществени поръчки.

Or. en

Обосновка

Заличаване на последното изречение от Изменение 8 (проектодоклад). Тъй като 
Комисията извършва „картографиране“ на съществуващите помощни услуги в трети 
държави по ПКИ, не е необходимо да прави искане за това в настоящия регламент. За 
да изясни, че предложеният списък от помощни услуги е с указателен характер, 
„следва да“ се променя с „биха могли да“.

Изменение 120
Reinhard Bütikofer
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Ограничената 
интернационализация на МСП във и 
извън Европа засяга 
конкурентоспособността. Според някои 
оценки понастоящем с 25 % от МСП в 
Съюза се занимават с износ или са 

(14) Ограничената 
интернационализация на МСП във и 
извън Европа засяга 
конкурентоспособността. Според някои 
оценки понастоящем 25 % от МСП в 
Съюза се занимават с износ или са 



AM\905685BG.doc 39/141 PE491.338v01-00

BG

извършвали такава дейност в даден 
момент през последните три години, 
като само 13 % от тях извършват износ 
извън Съюза редовно и само 2 % са 
инвестирали извън своята държава. В 
съответствие със „Small Business Act, 
който призова Съюза и държавите 
членки да подпомагат и насърчават 
МСП да се възползват от растежа на 
пазарите извън Съюза, ЕС подкрепя 
мрежа от европейски бизнес 
организации на повече от 20 пазара в 
чужбина. Тя предоставя финансова 
помощ на Центъра за промишлено 
сътрудничество ЕС – Япония, бизнес 
структури в Хонконг, Малайзия и 
Сингапур, както и Европейския център 
за бизнес и технологии в Индия, 
центровете на ЕС за МСП в Китай и 
Тайланд и бюрото в Китай в помощ на 
МСП по въпросите на интелектуалната 
собственост. Европейската добавена 
стойност се създава чрез обединяване на 
националните усилия в тази област, като 
се избягва дублирането, насърчава се 
сътрудничеството и се предлагат 
услуги, които не биха разполагали с 
критична маса, ако се предоставят на 
национално равнище.

извършвали такава дейност в даден 
момент през последните три години, 
като само 13 % от тях извършват износ 
извън Съюза редовно и само 2 % са 
инвестирали извън своята държава. 
Проучването на Евробарометър от 
2012 г. също показва неизползвания 
потенциал за растеж на МСП в ЕС на 
„зелените пазари“ в Европа и извън 
нея, по отношение на 
интернационализацията и достъпа 
до обществени поръчки. В 
съответствие със „Small Business Act“,
който призова Съюза и държавите 
членки да подпомагат и насърчават 
МСП да се възползват от растежа на 
пазарите извън Съюза, ЕС подкрепя 
мрежа от европейски бизнес 
организации на повече от 20 пазара в 
чужбина. Тя предоставя финансова 
помощ на Центъра за промишлено 
сътрудничество ЕС – Япония, бизнес 
структури в Хонконг, Малайзия и 
Сингапур, както и Европейския център 
за бизнес и технологии в Индия, 
центровете на ЕС за МСП в Китай и 
Тайланд и бюрото в Китай в помощ на 
МСП по въпросите на интелектуалната 
собственост. Европейската добавена 
стойност се създава чрез обединяване на 
националните усилия в тази област, като 
се избягва дублирането, насърчава се 
сътрудничеството и се предлагат 
услуги, които не биха разполагали с 
критична маса, ако се предоставят на 
национално равнище.

Or. en

Обосновка

Флаш Евробарометър°№°342 „МСП относно ефективността на ресурсите и 
зелените пазари“, проведен през януари—февруари 2012 г. и публикуван през март 
2012 г.
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Изменение 121
Bendt Bendtsen

Предложение за регламент
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Ограничената 
интернационализация на МСП във и 
извън Европа засяга 
конкурентоспособността. Според някои 
оценки понастоящем с 25 % от МСП в 
Съюза се занимават с износ или са 
извършвали такава дейност в даден 
момент през последните три години, 
като само 13 % от тях извършват износ 
извън Съюза редовно и само 2 % са 
инвестирали извън своята държава. В 
съответствие със „Small Business Act, 
който призова Съюза и държавите 
членки да подпомагат и насърчават 
МСП да се възползват от растежа на 
пазарите извън Съюза, ЕС подкрепя 
мрежа от европейски бизнес 
организации на повече от 20 пазара в 
чужбина. Тя предоставя финансова 
помощ на Центъра за промишлено 
сътрудничество ЕС – Япония, бизнес 
структури в Хонконг, Малайзия и 
Сингапур, както и Европейския център 
за бизнес и технологии в Индия, 
центровете на ЕС за МСП в Китай и 
Тайланд и бюрото в Китай в помощ на 
МСП по въпросите на интелектуалната 
собственост. Европейската добавена 
стойност се създава чрез обединяване на 
националните усилия в тази област, като 
се избягва дублирането, насърчава се 
сътрудничеството и се предлагат 
услуги, които не биха разполагали с 
критична маса, ако се предоставят на 
национално равнище.

(14) Ограничената 
интернационализация на МСП във и 
извън Европа засяга 
конкурентоспособността. Според някои 
оценки понастоящем 25 % от МСП в 
Съюза се занимават с износ или са 
извършвали такава дейност в даден 
момент през последните три години, 
като само 13 % от тях извършват износ 
извън Съюза редовно и само 2 % са 
инвестирали извън своята държава. В 
съответствие със „Small Business Act“,
който призова Съюза и държавите 
членки да подпомагат и насърчават 
МСП да се възползват от растежа на 
пазарите извън Съюза, ЕС подкрепя 
мрежа от европейски бизнес 
организации на повече от 20 пазара в 
чужбина. Тя предоставя финансова 
помощ на Центъра за промишлено 
сътрудничество ЕС – Япония, бизнес 
структури в Хонконг, Малайзия и 
Сингапур, както и Европейския център 
за бизнес и технологии в Индия, 
центровете на ЕС за МСП в Китай и 
Тайланд и бюрото в Китай в помощ на 
МСП по въпросите на интелектуалната 
собственост. Европейската добавена 
стойност се създава чрез обединяване на 
националните усилия в тази област, като 
се избягва дублирането, насърчава се 
сътрудничеството и се предлагат 
услуги, които не биха разполагали с 
критична маса, ако се предоставят на 
национално равнище. Такива услуги 
следва да включват информация 
относно правата върху 
интелектуалната собственост, 
стандарти и правилата и 
възможностите за обществените 
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поръчки. Ефективността на схемите 
за подпомагане на ЕС следва да бъдат 
оценявани въз основа на 
„картографиране“ на 
съществуващите местни, регионални, 
национални и европейски схеми за 
подпомагане, преди въвеждането на 
нови схеми. 

Or. en

Изменение 122
Hermann Winkler

Предложение за регламент
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Ограничената 
интернационализация на МСП във и 
извън Европа засяга 
конкурентоспособността. Според някои 
оценки понастоящем с 25 % от МСП в 
Съюза се занимават с износ или са 
извършвали такава дейност в даден 
момент през последните три години, 
като само 13 % от тях извършват износ 
извън Съюза редовно и само 2 % са 
инвестирали извън своята държава. В 
съответствие със „Small Business Act, 
който призова Съюза и държавите 
членки да подпомагат и насърчават 
МСП да се възползват от растежа на 
пазарите извън Съюза, ЕС подкрепя 
мрежа от европейски бизнес 
организации на повече от 20 пазара в 
чужбина. Тя предоставя финансова 
помощ на Центъра за промишлено 
сътрудничество ЕС – Япония, бизнес 
структури в Хонконг, Малайзия и 
Сингапур, както и Европейския център 
за бизнес и технологии в Индия, 
центровете на ЕС за МСП в Китай и 
Тайланд и бюрото в Китай в помощ на 
МСП по въпросите на интелектуалната 

(14) Ограничената
интернационализация на МСП във и 
извън Европа засяга 
конкурентоспособността. Според някои 
оценки понастоящем с 25 % от МСП в 
Съюза се занимават с износ или са 
извършвали такава дейност в даден 
момент през последните три години, 
като само 13 % от тях извършват износ 
извън Съюза редовно и само 2 % са 
инвестирали извън своята държава. В 
съответствие със „Small Business Act“, 
който призова Съюза и държавите 
членки да подпомагат и насърчават 
МСП да се възползват от растежа на 
пазарите извън Съюза, ЕС подкрепя 
мрежа от европейски бизнес 
организации на повече от 20 пазара в 
чужбина. Тя предоставя финансова 
помощ на Центъра за промишлено 
сътрудничество ЕС – Япония, бизнес 
структури в Хонконг, Малайзия и 
Сингапур, както и Европейския център 
за бизнес и технологии в Индия, 
центровете на ЕС за МСП в Китай и 
Тайланд и бюрото в Китай в помощ на 
МСП по въпросите на интелектуалната 
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собственост. Европейската добавена 
стойност се създава чрез обединяване на 
националните усилия в тази област, като 
се избягва дублирането, насърчава се 
сътрудничеството и се предлагат 
услуги, които не биха разполагали с 
критична маса, ако се предоставят на 
национално равнище.

собственост. Европейската добавена 
стойност се създава чрез обединяване на 
националните усилия в тази област, като 
се избягва дублирането, насърчава се 
сътрудничеството и се предлагат 
услуги, които не биха разполагали с 
критична маса, ако се предоставят на 
национално равнище. Съобразно с това 
като първа стъпка следва да се 
направи преглед на всички налични 
вече възможности за консултиране, 
преди Европейската комисия да 
предприеме по-нататъшни действия. 
Като следваща стъпка следва да се 
проведат консултации с асоциации на 
МСП.

Or. de

Изменение 123
Josefa Andrés Barea

Предложение за регламент
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Ограничената 
интернационализация на МСП във и 
извън Европа засяга 
конкурентоспособността. Според някои 
оценки понастоящем 25 % от МСП в 
Съюза се занимават с износ или са 
извършвали такава дейност в даден 
момент през последните три години, 
като само 13 % от тях извършват износ 
извън Съюза редовно и само 2 % са 
инвестирали извън своята държава. В 
съответствие със „Small Business Act, 
който призова Съюза и държавите 
членки да подпомагат и насърчават 
МСП да се възползват от растежа на 
пазарите извън Съюза, ЕС подкрепя 
мрежа от европейски бизнес 
организации на повече от 20 пазара в 
чужбина. Тя предоставя финансова 

(14) Ограничената 
интернационализация на МСП във и 
извън Европа засяга 
конкурентоспособността. Според някои 
оценки понастоящем 25 % от МСП в 
Съюза се занимават с износ или са 
извършвали такава дейност в даден 
момент през последните три години, 
като само 13 % от тях извършват износ 
извън Съюза редовно и само 2 % са 
инвестирали извън своята държава. 
Въпреки това в бъдеще 90 % от 
растежа ще бъде създаден извън 
Съюза. В съответствие със „Small 
Business Act“, който призова Съюза и 
държавите членки да подпомагат и 
насърчават МСП да се възползват от 
растежа на пазарите извън Съюза, ЕС 
подкрепя мрежа от европейски бизнес 
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помощ на Центъра за промишлено 
сътрудничество ЕС – Япония, бизнес 
структури в Хонконг, Малайзия и 
Сингапур, както и Европейския център 
за бизнес и технологии в Индия, 
центровете на ЕС за МСП в Китай и 
Тайланд и бюрото в Китай в помощ на 
МСП по въпросите на интелектуалната 
собственост. Европейската добавена 
стойност се създава чрез обединяване на 
националните усилия в тази област, като 
се избягва дублирането, насърчава се 
сътрудничеството и се предлагат 
услуги, които не биха разполагали с 
критична маса, ако се предоставят на 
национално равнище.

организации на повече от 20 пазара в 
чужбина. Тя предоставя финансова 
помощ на Центъра за промишлено 
сътрудничество ЕС – Япония, бизнес 
структури в Хонконг, Малайзия и 
Сингапур, както и Европейския център 
за бизнес и технологии в Индия, 
центровете на ЕС за МСП в Китай и 
Тайланд и бюрото в Китай в помощ на 
МСП по въпросите на интелектуалната 
собственост. Европейската добавена 
стойност се създава чрез обединяване на 
националните усилия в тази област, като 
се избягва дублирането, насърчава се 
сътрудничеството и се предлагат 
услуги, които не биха разполагали с 
критична маса, ако се предоставят на 
национално равнище.

Or. en

Обосновка

Да се подчертае значението на пазарите на трети държави за бъдещия растеж в ЕС

Изменение 124
Амалия Сартори

Предложение за регламент
Съображение 14a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14а) Дейностите в тази област 
могат да създадат равни 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
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Обосновка

Правата върху интелектуалната собственост и техническите стандарти често 
представляват препятствия за излизане на международния пазар. Следователно тези 
важни аспекти следва да бъдат изрично упоменати.

Изменение 125
Josefa Andrés Barea

Предложение за регламент
Съображение 14a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14а) Дейностите в тази област 
могат да създадат равни 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

Обосновка

Правата върху интелектуалната собственост и техническите стандарти често 
представляват препятствия за излизане на международния пазар. Следователно тези 
важни аспекти следва да бъдат изрично упоменати.

Изменение 126
Maria Da Graça Carvalho, Christian Ehler

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 

(15) За да се подобри 
конкурентоспособността на 
европейските предприятия, по-
специално на МСП, държавите членки и 
Комисията трябва да създадат 
благоприятна бизнес среда. Интересите 
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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.

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. Важно е да 
се разработят технологични 
платформи, които да осигурят 
водещи позиции и конкурентно 
предимство в голям брой сектори, 
имащи икономическо въздействие.

Or. en

Изменение 127
Reinhard Bütikofer
от името на групата Verts/ALE

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. Интересите 
на МСП и секторите, в които те са най-
активни, се нуждаят от особено 
внимание. Комисията следва да 
осигури подходящо участие на 
представителните организации на 
МСП и други участници, като 
например органи по стандартизация, 
профсъюзни организации и 
организации на гражданското 
общество, в разработването и 
осъществяването на инициативите 
на Съюза. Необходими са инициативи 
на равнището на ЕС, за да се създадат 
условия на равнопоставеност за МСП и 
да се осигури обмен на информация и 
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знания в европейски мащаб.

Or. en

Изменение 128
Hermann Winkler

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, по-специално намаляването 
на административната тежест, и 
секторите, в които те са най-активни, се 
нуждаят от особено внимание. 
Необходими са амбициозни 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.

Or. de

Изменение 129
Jürgen Creutzmann, Kent Johansson

Предложение за регламент
Съображение 15a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15а) Програмата следва също така да 
подкрепи развитието на политиката 
за МСП и сътрудничеството между 
създателите на политики и 
представителните организации на 
МСП, например чрез финансиране на 
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срещи, доклади и бази данни. Тези 
дейности следва да се съсредоточат 
върху улесняване на достъпа на МСП 
до програми и намаляване на 
цялостната регулаторна тежест, по-
специално на тяхната 
административна тежест. По-
конкретно Съюзът следва да си 
постави нова, амбициозна цел за 
намаляване на чисто 
административната тежест в 
цялото съответно законодателство 
на Съюза с 25 % до 2020 г. 
Количествената цел следва да бъде 
допълнена от качествени цели, въз 
основа на нуждите на бизнеса, и по-
специално на МСП.

Or. en

Обосновка

В допълнение към количествената цел за намаляване на административните 
тежести докладчикът счита, че е полезно да се установят качествени цели, като се 
приеме подход „отдолу нагоре“.

Изменение 130
András Gyürk

Предложение за регламент
Съображение 15a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15а) С цел по-нататъшно 
подобряване на 
конкурентоспособността на 
европейските предприятия, 
европейският пазар за обществени 
поръчки следва да бъде лесно достъпен 
за МСП. За да се постигне както 
намаляване на разходите, така и 
увеличаване на участието на МСП, 
използването на електронни 
обществени поръчки трябва да бъде 
насърчавано в съответствие със 
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съобщението на Комисията 
„Стратегия за електронни 
обществени поръчки“1 и на 
Директивата относно обществени 
поръчки2

_______________
1 COM(2012)0179
2 COM(2011)0896

Or. en

Изменение 131
Rachida Dati

Предложение за регламент
Съображение 15а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15а) Конкурентоспособността на 
европейските предприятия извън ЕС 
също така включва способността им 
за изграждане на стабилни основи в 
Европа и за създаване на равни условия 
за действие с техните конкуренти на 
световния пазар. Компетентните 
национални и европейски органи 
следва да подкрепят развитието на 
МСП, осъществяващи производство в 
Европа, като запазят дял от 20 % от 
обществените поръчки за тях.

Or. fr

Обосновка

Някои от конкурентите на Съюза благоприятстват своите собствени предприятия 
при възлагането на обществените поръчки. За да защити работните места и 
конкурентоспособността на нашите предприятия, Европейският съюз трябва да 
запази дял от обществените си поръчки за предприятията, осъществяващи 
производство в Европа. Това ще позволи на МСП да укрепнат и да се развият, като по 
този начин ще се благоприятства способността им да се справят с международната 
конкуренция.
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Изменение 132
Josefa Andrés Barea

Предложение за регламент
Съображение 15a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15а) Програмата следва също така да 
подкрепи развитието на политиката 
за МСП, например чрез финансиране 
на срещи, доклади и бази данни. Тези 
дейности следва да се съсредоточат 
върху улесняването на достъпа на 
МСП до програми и намаляването на 
цялостната регулаторна тежест, по-
специално на административната 
тежест. Следва да се прилага 
амбициозен подход, ориентиран към
бизнеса, който да гарантира, че 
намаляването на регулаторната 
тежест, включително и на 
административната тежест, е 
насочено към практическите нужди, 
определени от бизнеса, по-специално 
на МСП.

Or. en

Обосновка

Програмата предполага прилагането на SBA и следователно също следва да допринесе 
за по-нататъшното развитие на политиката за МСП. Намаляването на 
административната тежест е важна част и в това отношение Комисията следва да 
се вслуша в бизнеса и да му предостави възможно най-добрите условия за растеж в 
настоящия момент.

Изменение 133
Bendt Bendtsen

Предложение за регламент
Съображение 15a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15а) Благоприятната бизнес среда за 
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предприятията в Съюза следва да се 
постигне чрез мерки за подобряване на 
разработването, прилагането и 
оценката на политиките и чрез 
мерки за насърчаване на 
сътрудничеството в процеса на 
създаване на политиката и обмена на 
добри практики, включително за 
намаляване на административната 
тежест. Тези мерки могат да 
включват проучвания, оценки на 
въздействието, специфични оценки и 
конференции, както и създаването на 
консултативни групи на равнище ЕС, 
като например Групата на високо 
равнище от независими 
заинтересовани страни относно 
административните тежести. По-
конкретно Съюзът следва да си 
постави нова, амбициозна цел за 
намаляване на чисто 
административната тежест в 
цялото съответно законодателство 
на Съюза с 25 % до 2020 г.

Or. en

Изменение 134
Amalia Sartori, Antonio Cancian

Предложение за регламент
Съображение 15a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15а) Програмата следва също така да 
подкрепя развитието на политиката 
за МСП и сътрудничеството между 
създателите на политики и 
представителните организации на 
МСП, например чрез финансиране на 
срещи, доклади и бази данни. Тези 
дейности следва да се съсредоточат 
върху улесняване на достъпа на МСП 
до програми и намаляване на 
цялостната регулаторна тежест, по-
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специално на тяхната 
административна тежест. Следва да 
се прилага амбициозен подход, 
ориентиран към бизнеса, който да 
гарантира, че намаляването на 
регулаторната тежест, 
включително и на 
административната тежест, е 
насочено към практическите нужди, 
определени от бизнеса, по-специално 
на МСП.

Or. en

Обосновка

Сътрудничеството между създателите на политики, представителните организации 
на МСП, регионалните органи и финансовите посредници е от решаващо значение и за 
финансовите инструменти за МСП.

Изменение 135
Reinhard Bütikofer
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 15a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15а) Като се отчита, че разходите за 
постигане на съответствие често 
могат да са по-високи в по-малките 
предприятия, подобряването на 
рамковите условия за МСП и бизнес 
средата трябва да включва дейности 
за оценка и борба за намаляване на 
непропорционалната 
административна тежест за МСП. 
Въпросът трябва да се разглежда 
като процес, който включва 
консултации с широк кръг от 
заинтересовани страни и подходящи 
експертни групи, по-специално 
Групата на високо равнище от 
независими заинтересовани страни 
относно административните 
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тежести, с цел да насърчава 
опростяването и по-доброто 
нормативно уреждане, като 
същевременно се гарантират високи 
социална и екологични стандарти и 
защитата на потребителите, както 
и равни условия на вътрешния пазар.

Or. en

Изменение 136
András Gyürk

Предложение за регламент
Съображение 15б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15б) Поради това че електронната 
идентификация е ключов елемент в 
европейската търговия, взаимното 
признаване и оперативна 
съвместимост на електронната 
идентификация, електронното 
удостоверяване на автентичност, 
електронният подпис и 
инфраструктурите за частни 
ключове(PKI), трябва да бъдат 
насърчавани, за да се гарантира 
ефективното използване на тези 
ресурси.

Or. en

Обосновка

Тези мерки за електронно правителство са особено полезни за малките и средни 
предприятия, които са изправени пред сериозни тежести в областта на 
трансграничната търговия.

Изменение 137
Амалия Сартори
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Предложение за регламент
Съображение 15б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15б) Гледните точки на 
съответните заинтересовани 
страни, включително някои 
представителни организации на 
МСП, следва да бъдат взети под 
внимание при разработването на 
политиката за МСП и новите 
дейности. Затова съществуващите 
структури като мрежата от 
пратеници на МСП следва да се 
използват във възможно най-голяма 
степен, за да се избегне дублирането и 
създаването на допълнителни нива на
бюрокрация.

Or. en

Обосновка

Важно е да бъдат взети предвид експертните познания и опитът на 
представителните организации на МСП при разработването на политиката за МСП. 
Все пак това следва да бъде направено по начин, който не създава допълнителна 
административна тежест и не дублира съществуващите структури.

Изменение 138
Josefa Andrés Barea

Предложение за регламент
Съображение 15б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15б) Гледните точки на 
съответните заинтересовани 
страни, включително някои 
представителни организации на 
МСП, следва да бъдат взети под 
внимание при разработването на 
политиката за МСП и новите 
дейности. Затова съществуващите 
структури като мрежата от 
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пратеници на МСП следва да се 
използват във възможно най-голяма 
степен, за да се избегне дублирането и 
създаването на допълнителни нива на 
бюрокрация.

Or. en

Обосновка

Важно е да бъдат взети предвид експертните познания и опитът на 
представителните организации на малките и средни предприятия при 
разработването на политиката за МСП. Все пак това трябва да бъде направено по 
начин, който не създава допълнителна административна тежест и не дублира 
съществуващите структури.

Изменение 139
András Gyürk

Предложение за регламент
Съображение 15в (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15в) Съгласно съобщението на 
Комисията „Реализиране на ползите 
от електронното фактуриране за 
Европа“1, електронното фактуриране 
е ключов инструмент в ръцете на 
европейските предприятия, който 
позволява да се намалят разходите за 
фактуриране и да се повиши тяхната 
ефективност. Електронното 
фактуриране има и други предимства, 
като например повишаване на 
ефективността, кратки срокове за 
плащане, по-малко грешки, по-добра 
събираемост на ДДС и по-ниски 
разходи.
_______________
1 COM(2010)0712

Or. en
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Изменение 140
Амалия Сартори

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 
посочените сектори, необходими са 
съгласувани усилия на равнището на 
Съюза за създаване на допълнителен 
растеж.

Or. en

Обосновка

Защитените с промишлен дизайн потребителски стоки представляват важен 
икономически сектор в Съюза и неговите предприятия допринасят значително за 
растежа и работните места. Следователно програмата трябва да подкрепи 
предприятията в този сектор, който в същото време се характеризира с висок дял на 
МСП.
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Изменение 141
Josefa Andrés Barea

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 
посочените сектори, необходими са 
съгласувани усилия на равнището на 
Съюза за създаване на допълнителен 
растеж.

Or. en

Обосновка

Защитените с промишлен дизайн потребителски стоки представляват важен 
икономически сектор в Съюза и неговите предприятия допринасят значително за 
растежа и работните места. Следователно програмата трябва да подкрепи 
предприятията в този сектор, който в същото време се характеризира с висок дял на 
МСП.
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Изменение 142
Reinhard Bütikofer
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 17a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17а) Програмата следва също така да 
подпомага специфичните дейности за 
прилагане на „Small Business Act“ 
инициативата, с цел повишаване на 
осведомеността на МСП относно 
въпроси, свързани с околната среда и 
енергетиката, както и да им 
съдейства в прилагането на 
законодателството, в оценката на 
техните екологични и енергийни 
характеристики и подобряването на 
техните умения и квалификации.

Or. en

Обосновка

Принцип 9, посочен в „Small Business Act“ (SBA): „Да се създаде възможност за МСП 
да превърнат предизвикателствата на околната среда във възможности“.

Изменение 143
Amalia Sartori, Carlo Fidanza

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. 

(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. 
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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.

Предприятията в този сектор имат 
съществен принос от 10 % към брутния 
вътрешен продукт (БВП) на Съюза и от 
12 % към общата заетост, като това 
ги прави третата най-важна 
социално-икономическа дейност в ЕС,
и разполагат със значителен потенциал 
за развитие на предприемаческа 
дейност, тъй като в него работят 
основно МСП.

Or. en

Обосновка

Туризмът представлява важен икономически сектор в Съюза и неговите предприятия 
допринасят значително за растежа и работните места. Предоставянето на данни 
помага да се подчертае това значение.

Изменение 144
Marian-Jean Marinescu

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. 

(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. 
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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.

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. Този сектор 
играе ключова роля в икономическото 
развитие на Съюза и при постигането 
на целите на стратегията „ЕС 2020“. 
Следователно туристическият 
сектор следва да фигурира в общите и 
специфични цели на програмата. 
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.

Or. en

Изменение 145
Ioan Enciu

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 

(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 
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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.

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. Този сектор 
играе ключова роля в икономическото 
развитие на Съюза и при постигането 
на целите на стратегията „ЕС 2020“. 
Следователно туристическият 
сектор следва да фигурира в общите и 
специфични цели на програмата.
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.

Or. en

Изменение 146
Gaston Franco

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 

(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 
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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.

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. Въпреки това 
секторът не се ползва от специфична 
програма на Европейския съюз и не се 
счита за приоритет в рамките на 
други програми като тези на 
политиката на сближаване.
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.

Or. fr

Изменение 147
Cristina Gutiérrez-Cortines, Vittorio Prodi

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. 

(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. 
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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.

Договорът от Лисабон признава 
значението на туризма и културното 
наследство и очертава специфичната 
компетентност на Съюза в тази област, 
която допълва действията на държавите 
членки. Посредством туризма
културното наследството има 
значителен принос за икономиката. 
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 и като 
допринасят за устойчивостта на 
местните ресурси и на заетостта.

Or. en

Изменение 148
Mario Pirillo

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 

(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 
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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.

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,
които могат да повишат 
устойчивостта и качеството на 
европейските туристически 
дестинации, и при откриването на 
най-добри практики, които могат да 
благоприятстват определени сектори 
като крайбрежния туризъм.

Or. it

Изменение 149
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines

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 

(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 
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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.

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, което 
оправдава по-нататъшната дейност 
в тази област.

Or. en

Изменение 150
Bendt Bendtsen

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 

(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. Програмата 
следва да подкрепя инициативи в 
областта на туризма, в която на 
равнището на Съюза има ясна добавена 
стойност, особено при предоставянето 
на данни и анализи, разработването на 
транснационални рекламни стратегии и 
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обмена на най-добри практики. обмена на най-добри практики.

Or. en

Изменение 151
Josefa Andrés Barea

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 имат 
съществен принос от 10 % към брутния 
вътрешен продукт (БВП) на Съюза и от 
12 % към общата заетост, като това 
ги прави третата най-важна 
социално-икономическа дейност в 
Съюза, и разполагат със значителен 
потенциал за развитие на 
предприемаческа дейност, тъй като в 
него работят основно МСП.

Or. en
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Обосновка

Туризмът представлява важен икономически сектор в Съюза и предприятията в този 
сектор допринасят значително за растежа и работните места. Предоставянето на 
данни помага да се подчертае това значение.

Изменение 152
Josefa Andrés Barea

Предложение за регламент
Съображение 18a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18а) Договорът от Лисабон признава 
значението на туризма и очертава 
специфичната компетентност на 
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, 
разработване на транснационални 
рекламни стратегии и обмен на най-
добри практики.

Or. en

Обосновка

Договорът от Лисабон признава значението на туризма,като очертава 
специфичната компетентност на Съюза в тази област и тази програма ще приложи 
тези компетенции. Поради това, още информация следва да бъде предоставена в 
текста.
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Изменение 153
Amalia Sartori, Carlo Fidanza

Предложение за регламент
Съображение 18a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18а) Договорът от Лисабон признава 
значението на туризма и очертава 
специфичната компетентност на 
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, 
разработване на транснационални 
рекламни стратегии и обмен на най-
добри практики.

Or. en

Обосновка

Договорът от Лисабон признава значението на туризма, като очертава 
специфичната компетентност на Съюза в тази област и тази програма ще приложи 
тези компетенции. Поради това още информация следва да бъде предоставена в 
текста.

Изменение 154
Josefa Andrés Barea

Предложение за регламент
Съображение 18б (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(18б) Европейският съюз е водещата 
световна туристическа дестинация, 
що се отнася до международните 
пристигания, и тази водеща позиция 
трябва да бъде утвърдена 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 осигури по-голяма и по-дълготрайна 
устойчивост.

Or. en

Обосновка

Виж по-горе

Изменение 155
Amalia Sartori, Carlo Fidanza

Предложение за регламент
Съображение 18б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18б) Европейският съюз е водещата 
световна туристическа дестинация, 
що се отнася до международните 
пристигания, и тази водеща позиция 
трябва да бъде укрепена 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 осигури по-голяма и по-
дълготрайна устойчивост.

Or. en
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Обосновка

Договорът от Лисабон признава значението на туризма, като очертава 
специфичната компетентност на Съюза в тази област и тази програма ще приложи 
тези компетенции. Поради това още информация следва да бъде предоставена в 
текста.

Изменение 156
Josefa Andrés Barea

Предложение за регламент
Съображение 18в (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18в) 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 
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 осигури водеща позиция на 
туристическия сектор.

Or. en

Обосновка

Вж. по-горе

Изменение 157
Amalia Sartori, Carlo Fidanza
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Предложение за регламент
Съображение 18в (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18в) 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 
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 осигури водеща позиция на 
туристическия сектор.

Or. en

Обосновка

Договорът от Лисабон признава значението на туризма, като очертава 
специфичната компетентност на Съюза в тази област и тази програма ще приложи 
тези компетенции. Поради това още информация следва да бъде предоставена в 
текста.

Изменение 158
Amalia Sartori, Antonio Cancian

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 

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

изпълнение и условията и реда за 
мониторинг и оценка и за защита на 
финансовите интереси на Съюза.
Особено внимание следва да се обърне 
на финансови инструменти за 
мониторинг. Нов набор от 
показатели за изпълнение следва да 
позволи гъвкавост при прилагането на 
тези финансови инструменти.

Or. en

Обосновка

Гъвкавостта трябва да бъде ключовата дума за прилагането на добра система за 
достъп до финансиране за МСП.

Изменение 159
Maria Da Graça Carvalho, Christian Ehler

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 
инструмент следва да работи в 
съответствие с присъщите му 
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.

(20) Програмата следва да допълва 
други програми на Съюза, като 
същевременно се признава, че всеки 
инструмент следва да работи в 
съответствие с присъщите му 
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, 
по-специално „Хоризонт 2020“, и 
структурните фондове. Тези 
взаимодействия могат също да 
надграждат върху националния и 
регионален опит, основан на подход
отдолу нагоре, по програмите Eureka 
и Eurostars в подкрепа на 
иновативните и изследователски 
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дейности на МСП.

Or. en

Изменение 160
Hermann Winkler

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 
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.

(20) Програмата следва да допълва 
други програми на Съюза, като 
същевременно се признава, че всеки 
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, 
по-специално „Хоризонт 2020“, и 
структурните фондове.

Or. de

Изменение 161
Kent Johansson

Предложение за регламент
Съображение 21a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21а) Решенията за предоставяне на 
финансова подкрепа на МСП трябва 
да бъдат предшествани от прозрачен 
процес. Предоставянето на такава 
подкрепа и плащането ѝ следва да 
бъдат прозрачни, небюрократични и в 
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съответствие с общите правила.

Or. en

Изменение 162
Reinhard Bütikofer
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 25

Текст, предложен от Комисията Изменение

(25) Програмата следва да бъде предмет
на мониторинг и оценка, така че да се 
създаде възможност за корекции.

(25) Програмата следва да бъде предмет 
на мониторинг и оценка, така че да се 
създаде възможност за корекции. В 
годишен доклад за нейното 
изпълнение следва да се представи 
постигнатият напредък и 
планираните дейности; докладът 
следва да бъде представен на 
компетентната комисия на 
Европейския парламент.

Or. en

Изменение 163
Inês Cristina Zuber

Предложение за регламент
Член 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Създава се Програма за действия на 
Съюза за подобряване на 
конкурентоспособността на 
предприятията със специален акцент 
върху малките и средните предприятия 
(МСП) (по-долу „Програмата“) за 
периода от 1 януари 2014 г. до 31 
декември 2020 г.

Създава се Програма за действия на 
Съюза за създаване на икономическо и 
социално равновесие между 
предприятията от различен мащаб, 
като се насърчават по-специално 
създаването, стабилният растеж и 
дългосрочното развитие на микро-,
малките и средните предприятия 
(ММСП) (по-долу „Програмата“) за 
периода от 1 януари 2014 г. до 31 
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декември 2020 г.

Or. pt

Изменение 164
Patrizia Toia

Предложение за регламент
Член 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Създава се Програма за действия на 
Съюза за подобряване на 
конкурентоспособността на 
предприятията със специален акцент 
върху малките и средните предприятия 
(МСП) (по-долу „Програмата“) за 
периода от 1 януари 2014 г. до 31 
декември 2020 г.

Създава се Програма за действия на 
Съюза за подобряване на 
конкурентоспособността на 
предприятията със специален акцент 
върху самостоятелно заетите лица, 
микропредприятията, 
занаятчийските предприятия,
малките и средните предприятия,
социално-икономическите 
предприятия и свободните професии
(по-долу „Програмата“) за периода от 1 
януари 2014 г. до 31 декември 2020 г.

Or. en

Обосновка

Програмата трябва да обхваща всички МСП и да се вземат предвид различията 
между размера и видовете предприятия

Изменение 165
Amalia Sartori

Предложение за регламент
Член 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Създава се Програма за действия на 
Съюза за подобряване на
конкурентоспособността на 
предприятията със специален акцент 

Създава се Програма за действия на 
Съюза за подобряване на 
конкурентоспособността на 
предприятията със специален акцент 
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върху малките и средните предприятия 
(МСП) (по-долу „Програмата“) за 
периода от 1 януари 2014 г. до 31 
декември 2020 г.

върху самостоятелно заетите лица, 
микропредприятията, малките и 
средните предприятия (МСП) и 
свободните професии (по-долу 
„Програмата“) за периода от 1 януари 
2014 г. до 31 декември 2020 г.

Or. en

Обосновка

Програмата трябва да обхваща всички МСП и да се вземат предвид различията 
между размера и видовете предприятия.

Изменение 166
Josefa Andrés Barea

Предложение за регламент
Член 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Създава се Програма за действия на 
Съюза за подобряване на 
конкурентоспособността на 
предприятията със специален акцент 
върху малките и средните предприятия 
(МСП) (по-долу „Програмата“) за 
периода от 1 януари 2014 г. до 31 
декември 2020 г.

Създава се Програма за действия на 
Съюза за подобряване на 
конкурентоспособността на 
предприятията със специален акцент 
върху малките и средните предприятия 
(МСП), микропредприятията и 
занаятчийските предприятия (по-
долу „Програмата“) за периода от 1 
януари 2014 г. до 31 декември 2020 г.

Or. es

Обосновка

Програмата за конкурентоспособност на предприятията и за МСП (COSME) следва 
да предвижда мерки, насочени специално към този тип предприятия.

Изменение 167
Konrad Szymański

Предложение за регламент
Член 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Създава се Програма за действия на 
Съюза за подобряване на 
конкурентоспособността на 
предприятията със специален акцент 
върху малките и средните предприятия 
(МСП) (по-долу „Програмата“) за 
периода от 1 януари 2014 г. до 31 
декември 2020 г.

Създава се Програма за действия на 
Съюза за подобряване на 
конкурентоспособността на 
предприятията със специален акцент 
върху самостоятелно заетите лица,
микропредприятията и малките и 
средните предприятия (по-долу 
„Програмата“) за периода от 1 януари 
2014 г. до 31 декември 2020 г.

Or. en

Обосновка

Програмата трябва да обхваща всички МСП и да се вземат предвид различията 
между размера и видовете предприятия.

Изменение 168
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент
Член 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Създава се Програма за действия на 
Съюза за подобряване на 
конкурентоспособността на 
предприятията със специален акцент 
върху малките и средните предприятия 
(МСП) (по-долу „Програмата“) за 
периода от 1 януари 2014 г. до 31 
декември 2020 г.

Създава се Програма за действия на 
Съюза за подобряване на 
конкурентоспособността на 
предприятията със специален акцент 
върху микропредприятията и малките 
и средните предприятия (МСП) (по-
долу „Програмата“) за периода от 1 
януари 2014 г. до 31 декември 2020 г.

Or. ro

Изменение 169
Hermann Winkler

Предложение за регламент
Член 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Създава се Програма за действия на 
Съюза за подобряване на 
конкурентоспособността на 
предприятията със специален акцент 
върху малките и средните предприятия 
(МСП) (по-долу „Програмата“) за 
периода от 1 януари 2014 г. до 31 
декември 2020 г.

Създава се Програма за действия на 
Съюза за подобряване на 
конкурентоспособността на 
микропредприятията и на малките и 
средните предприятия (МСП) (по-долу 
„Програмата“) за периода от 1 януари 
2014 г. до 31 декември 2020 г.

Or. de

Изменение 170
Hermann Winkler

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Програмата допринася за следните 
общи цели, като се обръща специално 
внимание на специфичните 
потребности на МСП на европейско и 
глобално равнище:

1. Програмата допринася за следните 
общи цели:

Or. de

Изменение 171
Jürgen Creutzmann

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Програмата допринася за следните 
общи цели, като се обръща специално 
внимание на специфичните потребности 
на МСП на европейско и световно 
равнище:

1. Програмата допринася за следните 
общи цели, като се обръща специално 
внимание на специфичните потребности 
на европейските МСП:
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Or. en

Обосновка

Поправка на изменение 19 (проектодоклад).

Изменение 172
Romana Jordan

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Програмата допринася за следните 
общи цели, като се обръща специално 
внимание на специфичните потребности 
на МСП на европейско и глобално 
равнище:

1. Програмата допринася за следните 
общи цели, като се обръща специално 
внимание на специфичните потребности 
на МСП в ЕС и в трети държави, 
участващи в Програмата съгласно 
член 5.

Or. sl

Изменение 173
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Програмата допринася за следните 
общи цели, като се обръща специално 
внимание на специфичните потребности 
на МСП на европейско и глобално 
равнище:

1. Програмата допринася за следните 
общи цели, като се обръща специално 
внимание на специфичните потребности 
на микропредприятията и МСП на 
местно, регионално, европейско и 
глобално равнище:

Or. ro

Изменение 174
Bendt Bendtsen
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Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Програмата допринася за следните 
общи цели, като се обръща специално 
внимание на специфичните потребности 
на МСП на европейско и световно 
равнище:

1. Програмата допринася за следните 
общи цели, като се обръща специално 
внимание на специфичните потребности 
на МСП в Съюза:

Or. en

Изменение 175
Inês Cristina Zuber

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква -а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

-а) създаване на икономическо и 
социално равновесие между 
предприятия от различен мащаб;

Or. pt

Изменение 176
Ioannis A. Tsoukalas

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, включително тези в 
туристическия сектор, като се има 
предвид значителният принос на 
този сектор към БВП на Съюза и за 
създаването на работни места, както 
и високият дял на МСП, 
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осъществяващи дейност в този 
сектор;

Or. en

Изменение 177
Inês Cristina Zuber

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

а) насърчаване на създаването на 
ММСП и гарантиране на условията 
на финансиране, автономността,
конкурентоспособността и 
устойчивостта, които са необходими за 
техния стабилен растеж и 
дългосрочно развитие, включително в 
туристическия сектор;

Or. pt

Изменение 178
Konrad Szymański, Vicky Ford

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;

Or. en

Изменение 179
Silvia-Adriana Ţicău
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Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква a)

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 на 
микропредприятията и МСП,
включително в туристическия сектор;

Or. ro

Изменение 180
Hermann Winkler

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 МСП на Съюза, 
включително в туристическия сектор;

Or. de

Изменение 181
Reinhard Bütikofer
от името на групата Verts/ALE

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 

а) укрепване на 
конкурентоспособността и 
устойчивостта на предприятията на 
Съюза;
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сектор;

Or. en

Изменение 182
Romana Jordan

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

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;

Or. sl

Изменение 183
Krišjānis Kariņš

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

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;

Or. lv

Изменение 184
Inês Cristina Zuber

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



AM\905685BG.doc 83/141 PE491.338v01-00

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

б) гарантиране на пълен достъп и 
финансиране на ММСП за тяхното 
създаване и модернизиране.

Or. pt

Изменение 185
Patrizia Toia

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 от нивото на 
средните училища и стимулиране на 
създаването, консолидирането и 
растежа на МСП.

Or. it

Обосновка

Целта на Програмата следва да бъде предоставяне на подкрепа на всички етапи от 
жизнения цикъл на едно предприятие, включително консолидиране, в смисъл на 
преструктуриране или конкурентна реорганизация. Културата на предприемачество 
следва да се предава от етапа на средното образование и предвиденото съответно 
обучение, по-специално във висшите професионални училища.

Изменение 186
Silvia-Adriana Ţicău

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. ro

Изменение 187
Amalia Sartori

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква ба) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) прилагане на принципите на SBA 
и включване на неговите приоритети 
в политиките и програмите на ЕС.

Or. en

Обосновка

Със SBA се установяват 10 принципа и се очертават политиката и законодателните 
действия за насърчаване на потенциала на МСП за растеж и създаване на работни 
места. Прилагането на SBA допринася за постигане на целите на стратегията 
„Европа 2020“,в текста на предложението не се съдържат повече позовавания на 
SBA.

Изменение 188
Henri Weber, Catherine Trautmann

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква ба) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) принос в изпълнението, 
мониторинга и оценката на „Small
Business Act“ в Европа

Or. fr

Изменение 189
Josefa Andrés Barea
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Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква ба) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) насърчаване на устойчивото 
развитие на МСП;

Or. es

Обосновка

Важно е да се обърне специално внимание на устойчивото развитие в рамките на 
общите цели на Програмата.

Изменение 190
Josefa Andrés Barea

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква бб) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

бб) прилагане на принципите на SBA 
и осъществяване на неговите 
приоритети чрез политиките и 
програмите на Съюза;

Or. es

Изменение 191
Gaston Franco

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. В контекста на предприетите 
мерки за МСП и изпълнението на 
Програмата Комисията и държавите 
членки трябва да обърнат специално 
внимание на многообразието от 
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форми на тези предприятия.

Or. fr

Изменение 192
Henri Weber

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. В контекста на предприетите 
мерки за МСП и изпълнението на 
Програмата Комисията и държавите 
членки трябва да обърнат специално 
внимание на многообразието от 
форми на тези предприятия.

Or. fr

Изменение 193
Patrizia Toia

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) процент на нарастване на 
промишления сектор на Съюза спрямо 
общото нарастване на брутния 
вътрешен продукт (БВП);

а) процент на нарастване на 
промишления сектор и на сектора на 
свързаните с промишлеността услуги
на Съюза спрямо общото нарастване на 
брутния вътрешен продукт (БВП);

Or. it

Обосновка

Програмата следва да е насочена не само към промишления сектор, а и към сектора 
на услугите.
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Изменение 194
Inês Cristina Zuber

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) процент на нарастване на 
промишления сектор на Съюза спрямо 
общото нарастване на брутния 
вътрешен продукт (БВП);

а) процент на нарастване на 
промишления сектор на всяка държава 
членка и на Съюза спрямо общото 
нарастване на брутния вътрешен 
продукт (БВП);

Or. pt

Изменение 195
Silvia-Adriana Ţicău

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) процент на нарастване на 
промишления сектор на Съюза спрямо 
общото нарастване на брутния 
вътрешен продукт (БВП);

а) процент на нарастване на 
промишления сектор и на сектора на 
услугите на Съюза спрямо общото 
нарастване на брутния вътрешен 
продукт (БВП);

Or. ro

Изменение 196
Inês Cristina Zuber

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – буква aа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) намаляване на цената на 
производствените фактори, като 
например, наред с другото, енергия, 
транспорт и комуникации;
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Or. pt

Изменение 197
Inês Cristina Zuber

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) растеж на промишлената продукция 
на Съюза в екологичните сектори;

б) ръст на произведената продукция 
във всяка държава членка и растеж на
промишлената продукция на Съюза в 
екологичните сектори; 

Or. pt

Изменение 198
Patrizia Toia

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) растеж на промишлената продукция 
на Съюза в екологичните сектори;

б) растеж на промишлената продукция 
на Съюза в 
екологичните сектори и предлагане на
 екологично устойчиви продукти и 
услуги;

Or. it

Обосновка

Екологичните индустрии са сектори, чийто основен бизнес е производството на 
стоки и услуги по начин, който контролира, предотвратява, ограничава, свежда до 
минимум или възстановява щетите върху околната среда по отношение на водите, 
въздуха и почвата, като засяга и въпроси като отпадъците, шума и екосистемите. 
Това включва технологии, продукти и услуги, които намаляват риска за околната 
среда и свеждат до минимум замърсяването. 
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Изменение 199
Silvia-Adriana Ţicău

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) растеж на промишлената продукция 
на Съюза в екологичните сектори;

б) растеж на промишлената продукция 
на Съюза, по специално, но не 
изключително, в екологичните 
сектори;

Or. ro

Изменение 200
Bendt Bendtsen

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, 
както и промени в дела на
новосъздадените МСП, в броя на 
прехвърлените и неуспешните 
предприятия;

Or. en

Изменение 201
Fiona Hall, Jürgen Creutzmann

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
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Изменение 202
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines

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 
тежест върху новите и вече 
съществуващите МСП;

Or. en

Изменение 203
Silvia-Adriana Ţicău

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 
тежест върху микропредприятията и
МСП;

Or. ro

Изменение 204
Konrad Szymański, Vicky Ford

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
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Изменение 205
Patrizia Toia

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) прилагане на принципите на SBA и 
включване на неговите приоритети в 
политиките и програмите на ЕС;

Or. en

Обосновка

Прилагането на SBA допринася за постигане на целите на стратегията 
„Европа 2020“, в текста на предложението не се съдържат повече позовавания на 
SBA.

Изменение 206
Patrizia Toia

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) увеличаване на инвестициите в 
чисти технологии;

Or. it

Обосновка

В съответствие със стратегията „Европа 2020“.

Изменение 207
Patrizia Toia

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – буква вб) (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

вб) опростяване на законодателната 
рамка;

Or. it

Изменение 208
Inês Cristina Zuber

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) растеж на МСП като добавена 
стойност и брой служители;

г) растеж на ММСП като добавена 
стойност, брой служители и безсрочни 
трудови договори; 

Or. pt

Изменение 209
Vicky Ford, Konrad Szymański

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) растеж на МСП като добавена 
стойност и брой служители;

г) растеж на МСП;

Or. en

Изменение 210
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – буква га) (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

га) разлика между броя на 
новосъздадените вече 
съществуващите МСП;

Or. en

Изменение 211
Patrizia Toia

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – буква га) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) подкрепа за групиране и 
разрастване на МСП;

Or. it

Обосновка

Групирането и разрастването на МСП следва да бъде подкрепяно в случаите, когато 
може да придаде добавена стойност на конкурентоспособността.

Изменение 212
Konrad Szymański, Vicky Ford

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) и динамика на МСП. заличава се

Or. en

Изменение 213
Silvia-Adriana Ţicău
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Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – буква да) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

да) увеличаване на броя 
микропредприятия и МСП.

Or. ro

Изменение 214
Konrad Szymański, Vicky Ford

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – буква да) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

да) повишаване на 
конкурентоспособността на МСП на 
Съюза спрямо
конкурентоспособността на МСП на 
основните конкуренти;

Or. en

Изменение 215
Konrad Szymański, Vicky Ford

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – буква дб) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

дб) увеличаване на дела на МСП, 
които извършват трансгранична 
търговия в рамките на Съюза и извън 
него;

Or. en
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Изменение 216
Inês Cristina Zuber

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Програмата подпомага изпълнението 
на стратегията „Европа 2020“ и 
допринася за постигането на целта за 
„интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж“. По-специално 
програмата допринася за водещата 
цел относно заетостта.

3. Програмата подпомага
балансираното развитие на 
промишлените сектори в държавите 
членки и допринася за 
икономическото и социалното 
равновесие между предприятията от 
различен мащаб, като насърчава 
създаването на ММСП и гарантира 
условията на финансиране, 
конкурентоспособността и 
устойчивостта, необходими за 
техния интелигентен и стабилен 
растеж и дългосрочно развитие, 
гарантира пълен достъп и 
финансиране за ММСП за тяхното 
създаване и разширяване, като 
генерира значителен принос по 
отношение на заетостта. 

Or. pt

Изменение 217
Marian-Jean Marinescu

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 достъпа до 
финансиране за МСП под формата на 
капиталови и дългови инструменти;

Or. en
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Изменение 218
Inês Cristina Zuber

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква -а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

-а) намаляване на настоящия 
икономически дисбаланс между 
предприятията от различен мащаб;

Or. pt

Изменение 219
Mario Pirillo

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

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;

Or. it

Изменение 220
Konrad Szymański, Vicky Ford

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;

Or. en
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Изменение 221
Cristina Gutiérrez-Cortines, Vittorio Prodi

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, достъп до 
пазара и устойчивост на предприятията 
на Съюза, включително в туристическия 
сектор, в сектора на културното 
наследство, в сектора на творческите 
индустрии, изкуствата и занаятите.

Or. en

Изменение 222
Ioannis A. Tsoukalas

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, включително 
тези в туристическия сектор, като се 
има предвид значителният принос на 
този сектор към БВП на Съюза и 
създаването на работни места, както 
и високият дял на МСП, 
осъществяващи дейност в този 
сектор;

Or. en

Изменение 223
Krišjānis Kariņš
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Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква a)

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 в сектори 
като туризъм, машиностроене, 
дървообработване, хранително-
преработвателен сектор и др.;

Or. lv

Изменение 224
Silvia-Adriana Ţicău

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

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 микропредприятията и МСП,
включително в туристическия сектор;

Or. ro

Изменение 225
Hermann Winkler

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 
МСП на Съюза, включително в 
туристическия сектор;

Or. de
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Изменение 226
Kent Johansson

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква aа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) насърчаване на иновациите в 
рамките на предприятията за 
приспособяване и преход към 
икономика с ниски емисии на 
въглероден двуокис, устойчива на 
изменението на климата и с 
ефективно използване на енергията и 
ресурсите;

Or. en

Изменение 227
Inês Cristina Zuber

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква aа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) засилване на основната роля на 
ММСП от гледна точка на тяхното 
социално измерение, по-специално 
чрез насърчаването им да разкриват 
пълноправни работни места;

Or. pt

Изменение 228
Mario Pirillo

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква aа) (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) насърчаване на 
привлекателността и 
устойчивостта на фирмите в 
сферата на туризма;

Or. it

Изменение 229
Ioan Enciu

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква aа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) подобряване на достъпа до 
финансиране за МСП под формата на 
капиталови и дългови инструменти;

Or. en

Изменение 230
Hermann Winkler

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква аа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

aa) подобряване на достъпа до 
консултантски услуги.

Or. de

Изменение 231
Ioan Enciu

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква аб) (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

аб) насърчаване на 
предприемачеството и на културата 
на предприемачество;

Or. en

Изменение 232
Inês Cristina Zuber

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

б) насърчаване на предприемачеството, 
включително сред специфични целеви 
групи, в съответствие с 
установените от всяка държава 
членка нужди;

Or. pt

Изменение 233
Maria Da Graça Carvalho, Christian Ehler

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

б) насърчаване на предприемачеството, 
включително сред специфични целеви 
групи, а именно жени предприемачи и 
млади предприемачи;

Or. en

Изменение 234
Bendt Bendtsen
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Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

б) насърчаване на предприемачеството и 
на културата на предприемачество;

Or. en

Изменение 235
Marian-Jean Marinescu

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

б) насърчаване на предприемачеството и
на културата на предприемачество;

Or. en

Изменение 236
Konrad Szymański, Vicky Ford

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

б) насърчаване на предприемачеството;

Or. en

Изменение 237
Hermann Winkler
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Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

б) насърчаване на предприемачеството, 
включително сред специфични целеви 
групи, с акцент върху облекчения за 
прехвърляне на предприятия;

Or. de

Изменение 238
Marian-Jean Marinescu

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) подобряване на достъпа до 
финансирането за МСП под формата 
на капиталови и дългови 
инструменти;

в) подобряване на достъпа до пазарите, 
по-специално в рамките на Съюза и в 
световен мащаб;

Or. en

Изменение 239
Silvia-Adriana Ţicău

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 микропредприятията 
и МСП под формата на капиталови и 
дългови инструменти;

Or. ro



PE491.338v01-00 104/141 AM\905685BG.doc

BG

Изменение 240
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

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 и финансови 
инструменти за МСП под формата на 
капиталови и дългови инструменти;

Or. en

Изменение 241
Marian-Jean Marinescu

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 рамковите условия 
за конкурентоспособност и 
устойчивост на предприятията на 
Съюза, по-специално на МСП, във 
всички сектори, включително в 
сектора на туризма;

Or. en

Изменение 242
Ioan Enciu

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 и в 
световен мащаб.
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Or. en

Изменение 243
Bendt Bendtsen

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 в 
рамките на Съюза, но също и в световен 
мащаб.

Or. en

Изменение 244
Silvia-Adriana Ţicău

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 за 
микропредприятията и МСП до 
пазарите в рамките на Съюза и в 
световен мащаб.

Or. ro

Изменение 245
Konrad Szymański

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква га) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) подобряване на достъпа до пазари 
посредством насърчаване на 
приспособяването на европейските 
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стандарти и регламенти към 
потребностите и реалностите на 
микро- и малките предприятия;

Or. en

Изменение 246
Patrizia Toia

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква га) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) подобряване на достъпа до пазари 
посредством насърчаване на 
приспособяването на европейските 
стандарти и регламенти към 
потребностите и реалностите на 
микро- и малките предприятия;

Or. en

Обосновка

Трите специфични цели, посочени в измененията следва да бъдат добавени. Достъпът 
до стандартите, както и приспособяването към тях, и прехвърлянето на 
предприятия са един от 10-те принципа на SBA

Изменение 247
Cristina Gutiérrez-Cortines, Alejo Vidal-Quadras

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква га) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) подкрепа и укрепване на 
развитието на качествена европейска 
промишленост и създаването на 
„Европейски етикет“ като знак за 
отлични постижения;

Or. en
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Изменение 248
Henri Weber, Catherine Trautmann

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква га) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) засилване на действията за 
насърчаване и предоставяне на 
възможност за достъп до услуги в 
подкрепа на МСП, по-специално на 
микропредприятията.

Or. fr

Изменение 249
Josefa Andrés Barea

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква га) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) създаване на условия за достъп на 
МСП до консултации.

Or. es

Изменение 250
Cristina Gutiérrez-Cortines, Vittorio Prodi

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква гб) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

гб) насърчаване на включването в 
пазара на творческите индустрии, 
иновациите в проектирането, 
културното наследство, 
традиционните и квалифицирани 
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изкуства и занаяти с цел да получат 
признание.

Or. en

Изменение 251
Konrad Szymański

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква гб) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

гб) подобряване на достъпа до 
консултации и насърчаване на 
подкрепата за МСП, като се обръща 
специално внимание на микро- и 
малките предприятия;

Or. en

Изменение 252
Patrizia Toia

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква гб) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

гб) подобряване на достъпа до 
консултации и насърчаване на 
подкрепата за МСП, като се обръща 
специално внимание на микро- и 
малките предприятия;

Or. en

Изменение 253
Patrizia Toia

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква гв) (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

гв) улесняване на прехвърлянето на 
предприятия;

Or. en

Изменение 254
Konrad Szymański

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква гв) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

гв) улесняване на прехвърлянето на 
предприятия;

Or. en

Изменение 255
Patrizia Toia

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква гг) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

гг) подкрепа на ролята и дейностите 
на посредническите организации на 
МСП;

Or. en

Изменение 256
Amalia Sartori

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1a (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Действията по специфичните 
цели следва да допринасят за 
прилагането на „Small Business Act“:
а) подобряване на достъпа до пазари 
посредством насърчаване на 
приспособяването на европейските 
стандарти и регламенти към 
потребностите и реалностите на 
микро- и малките предприятия;
б) подобряване на достъпа до 
консултации и насърчаване на 
подкрепата за МСП, като се обръща 
специално внимание на микро- и 
малките предприятия;
в) улесняване на прехвърлянето на 
предприятия;
г) подкрепа на ролята и дейностите 
на междинните организации на МСП.

Or. en

Обосновка

Достъпът до стандартите, както и приспособяването им към тях и прехвърлянето 
на предприятия са един от 10-те принципа на SBA — достъпът до консултации може 
да бъде допълнителна дейност или цел.

Изменение 257
Bendt Bendtsen

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Действията съгласно 
специфичните цели допринасят за 
изпълнението на съобщението на 
Комисията „Мисли първо за 
малките!, — „Small Business Act“ за 
Европа“1
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_______________
.1(COM(2008)0394)

Or. en

Изменение 258
Kent Johansson

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. При изпълнението на програмата 
се набляга на необходимостта 
предприятията да се приспособят 
към икономика с ниски емисии на 
въглероден двуокис, устойчива на 
изменението на климата и с 
ефективно използване на енергията и 
ресурсите.

заличава се

Or. en

Изменение 259
Kent Johansson

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. При изпълнението на програмата се 
набляга на необходимостта 
предприятията да се приспособят към 
икономика с ниски емисии на 
въглероден двуокис, устойчива на 
изменението на климата и с ефективно 
използване на енергията и ресурсите.

2. При планирането и изпълнението на 
програмата се набляга на 
необходимостта предприятията да се 
приспособят към икономика с ниски 
емисии на въглероден двуокис, 
устойчива на изменението на климата и 
с ефективно използване на енергията и 
ресурсите.

Or. en



PE491.338v01-00 112/141 AM\905685BG.doc

BG

Изменение 260
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. При изпълнението на програмата се 
набляга на необходимостта 
предприятията да се приспособят към 
икономика с ниски емисии на 
въглероден двуокис, устойчива на 
изменението на климата и с ефективно 
използване на енергията и ресурсите.

2. При изпълнението на програмата се 
набляга на необходимостта 
предприятията да се приспособят към 
информационното общество и към
икономика с ниски емисии на 
въглероден двуокис, устойчива на 
изменението на климата и с ефективно 
използване на енергията и ресурсите.

Or. ro

Изменение 261
Patrizia Toia, Josefa Andrés Barea

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Финансовият пакет за изпълнението 
на програмата е в размер на 2,522 
милиарда евро, от които
приблизително 1,4 милиарда евро се 
заделят за финансови инструменти.

1. Финансовият пакет за изпълнението 
на програмата е в размер на 
приблизително 0,5 % от 
многогодишната финансова рамка, а 
най-малко 60 % се заделят за 
финансови инструменти.

Or. it

Обосновка

Окончателната сума ще бъде определена в зависимост от резултатите на 
преговорите по МФР. За да бъде ефективна, програмата се нуждае от бюджет в 
размер на поне 0,5 % от МФР и поне 60 % от този бюджет следва да се разходва за 
предоставяне на финансова подкрепа за МСП.
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Изменение 262
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Финансовият пакет за изпълнението 
на програмата е в размер на 2,522 
милиарда евро, от които 
приблизително 1,4 милиарда евро се 
заделят за финансови инструменти.

1. Финансовият пакет за изпълнението 
на Програмата е в размер на 2,522 
милиарда евро, от които не по-малко
от 1,4 милиарда евро се заделят за 
финансови инструменти.

Or. en

Изменение 263
Konrad Szymański, Vicky Ford

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Финансовият пакет за изпълнението 
на програмата е в размер на 2,522 
милиарда евро, от които 
приблизително 1,4 милиарда евро се 
заделят за финансови инструменти.

1. Финансовият пакет за изпълнението 
на програмата е в размер на /2,522 
милиарда евро/, от които най-малко [1,4 
милиарда евро /55,5 %]се заделят за 
финансови инструменти.

Or. en

Изменение 264
Bendt Bendtsen

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Финансовият пакет за изпълнението 
на програмата е в размер на 2,522 
милиарда евро, от които приблизително 
1,4 милиарда евро се заделят за 

1. Финансовият пакет за изпълнението 
на програмата е в размер на [2,522 
милиарда евро], от които приблизително 
65 % се заделят за финансови 
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финансови инструменти. инструменти.

Or. en

Изменение 265
Romana Jordan

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Финансовият пакет за изпълнението 
на програмата е в размер на 2,522 
милиарда евро, от които 
приблизително 1,4 милиарда евро се 
заделят за финансови инструменти.

1. Финансовият пакет за изпълнението 
на програмата е в размер на 2,522 
милиарда евро, от които най-малко [1,4 
милиарда евро/55,5 %] се заделят за 
финансови инструменти.

Or. sl

Изменение 266
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Финансовият пакет, определен с 
настоящия регламент, може също така 
да покрива разходи, свързани с 
дейности по подготовката, мониторинга, 
контрола, одита и оценката, които се 
изискват за управлението на програмата 
и за постигането на нейните цели; по-
конкретно това са проучвания, 
заседания на експерти, информационни 
и комуникационни действия, 
включително институционална 
комуникация на приоритетите на Съюза, 
доколкото те са свързани с общите цели 
на програмата, разходите, свързани с 
мрежите на основата на информационни 
технологии, насочени към обработката и 

2. Финансовият пакет, определен с 
настоящия регламент, може също така 
да покрива разходи, свързани с 
дейности по подготовката, мониторинга, 
контрола, одита и оценката, които се 
изискват за управлението на програмата 
и за постигането на нейните цели; по-
конкретно това са проучвания, 
заседания на експерти, информационни 
и комуникационни действия, 
включително институционална 
комуникация на приоритетите на Съюза, 
доколкото те са свързани с общите цели 
на програмата, разходите, свързани с 
мрежите на основата на информационни 
технологии, насочени към обработката и 
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обмена на информация, както и 
всякакви други разходи за техническа и 
административна помощ, направени от 
Комисията при управлението на 
програмата.

обмена на информация, както и 
всякакви други разходи за техническа и 
административна помощ, направени от 
Комисията при управлението на 
програмата. Тези разходи следва да не 
превишават 5 % от стойността на 
финансовия пакет.

Or. ro

Изменение 267
Maurice Ponga

Предложение за регламент
Член 5 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Участие на трети държави Участие на отвъдморски страни и 
територии и на трети държави

Or. fr

Изменение 268
Maurice Ponga

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – буква -а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

-а) отвъдморските страни и 
територии, посочени в Решение 
2001/822/ЕО на Съвета от 27 ноември 
2001 г. относно асоциирането на 
отвъдморските страни и територии 
към Европейската общност от 27 
ноември 2001 г., изменено с Решение 
2007/249/ЕО от 19 март 2007 г.

Or. fr
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Изменение 269
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент
Член 6 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Действия за подобряване на рамковите 
условия за конкурентоспособност и 
устойчивост на предприятията на Съюза

Действия за подобряване на рамковите 
условия за конкурентоспособност и 
устойчивост на предприятията на 
Съюза, по-специално 
микропредприятията и МСП 

Or. ro

Изменение 270
Patrizia Toia

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията подкрепя действия за 
подобряване и засилване на 
конкурентоспособността и 
устойчивостта на предприятията на 
Съюза, и по-специално на МСП, с цел 
да се увеличат ефективността, 
последователността и съгласуваността 
на националните политики за 
насърчаване на 
конкурентоспособността, устойчивостта 
и растежа на предприятията в Европа.

1. Комисията подкрепя действия за 
подобряване и засилване на 
конкурентоспособността и 
устойчивостта на предприятията на 
Съюза, и по-специално на МСП, с цел 
да се увеличат ефективността, 
последователността и съгласуваността 
на националните политики за 
насърчаване на 
конкурентоспособността, 
консолидирането, устойчивостта и 
растежа на предприятията в Европа, със 
специален акцент върху създаването 
на предприятия в иновативни 
сектори с висок темп на потенциално 
развитие, а също и чрез създаване на 
марка за произход (Произведено в ....).

Or. it
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Обосновка

Регламентът следва да предвижда подкрепа на всички етапи от живота на едно 
предприятие, включително консолидиране, в смисъл на преструктуриране или 
конкурентна реорганизация.

Изменение 271
Inês Cristina Zuber

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията подкрепя действия за 
подобряване и засилване на 
конкурентоспособността и 
устойчивостта на предприятията на 
Съюза, и по-специално на МСП, с цел 
да се увеличат ефективността, 
последователността и съгласуваността 
на националните политики за 
насърчаване на 
конкурентоспособността, 
устойчивостта и растежа на 
предприятията в Европа.

1. Комисията подкрепя действия за 
подобряване и укрепване на условията 
на финансиране, автономността,
конкурентоспособността и 
устойчивостта, необходими за 
стабилния растеж и дългосрочното 
развитие на ММСП на Съюза, с цел да 
се увеличат ефективността, 
последователността и съгласуваността 
на националните политики за 
насърчаване и развитие на 
икономическия баланс в бизнес 
средата на всяка държава членка.

Or. pt

Изменение 272
Hermann Winkler

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията подкрепя действия за 
подобряване и засилване на 
конкурентоспособността и 
устойчивостта на предприятията на 
Съюза, и по-специално на МСП, с цел 
да се увеличат ефективността, 

1. Комисията подкрепя действия за 
подобряване и засилване на 
конкурентоспособността и 
устойчивостта на МСП с цел да се 
увеличат ефективността, 
последователността и съгласуваността 
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последователността и съгласуваността 
на националните политики за 
насърчаване на 
конкурентоспособността, устойчивостта 
и растежа на предприятията в Европа.

на националните политики за 
насърчаване на 
конкурентоспособността, устойчивостта 
и растежа на предприятията в Европа.

Or. de

Изменение 273
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията подкрепя действия за 
подобряване и засилване на 
конкурентоспособността и 
устойчивостта на предприятията на 
Съюза, и по-специално на МСП, с цел 
да се увеличат ефективността, 
последователността и съгласуваността 
на националните политики за 
насърчаване на 
конкурентоспособността, устойчивостта 
и растежа на предприятията в Европа.

(Не се отнася до българския текст.)

Or. en

Изменение 274
Gaston Franco

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията подкрепя действия за 
подобряване и засилване на 
конкурентоспособността и 
устойчивостта на предприятията на 
Съюза, и по-специално на МСП, с цел 
да се увеличат ефективността, 

1. Комисията подкрепя действия за 
подобряване и засилване на 
конкурентоспособността и 
устойчивостта на предприятията на 
Съюза, и по-специално на МСП, с цел 
да се увеличат ефективността, 
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последователността и съгласуваността 
на националните политики за 
насърчаване на 
конкурентоспособността, устойчивостта 
и растежа на предприятията в Европа.

последователността и съгласуваността 
на местните, регионалните и 
националните политики за насърчаване 
на конкурентоспособността, 
устойчивостта и растежа на 
предприятията в Европа, включително 
в туристическия сектор.

Or. fr

Изменение 275
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията подкрепя действия за 
подобряване и засилване на 
конкурентоспособността и 
устойчивостта на предприятията на 
Съюза, и по-специално на МСП, с цел 
да се увеличат ефективността, 
последователността и съгласуваността 
на националните политики за 
насърчаване на 
конкурентоспособността, устойчивостта 
и растежа на предприятията в Европа.

1. Комисията подкрепя действия за 
подобряване и засилване на 
конкурентоспособността и 
устойчивостта на предприятията на 
Съюза, и по-специално на 
микропредприятията и МСП, с цел да 
се увеличат ефективността, 
последователността и съгласуваността 
на националните политики за 
насърчаване на 
конкурентоспособността, устойчивостта 
и растежа на предприятията в Европа.

Or. ro

Изменение 276
Gaston Franco

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Комисията може да подкрепя 
действия, насочени към разработване на 
нови стратегии за 

2. Комисията подкрепя действия, 
насочени към разработване на нови 
стратегии за конкурентоспособност и 
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конкурентоспособност. Тези действия 
могат да включват следното:

устойчивото развитие на 
предприятията, както и действия за 
прилагане на „Small Business Act“ за 
Европа. Тези действия могат да 
включват следното:

Or. fr

Изменение 277
Inês Cristina Zuber

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Комисията може да подкрепя 
действия, насочени към разработване на
нови стратегии за 
конкурентоспособност. Тези действия 
могат да включват следното:

2. Комисията може да подкрепя 
действия, насочени към разработване на 
нови стратегии за 
конкурентоспособност, като част от 
мерки за подобряване на условията на 
финансиране, необходими за 
стабилния растеж и дългосрочното 
развитие на ММСП. Тези действия 
могат да включват следното:

Or. pt

Изменение 278
Henri W, Catherine Trautmann

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Комисията може да подкрепя 
действия, насочени към разработване на 
нови стратегии за 
конкурентоспособност. Тези действия 
могат да включват следното:

2. Комисията подкрепя действия, 
насочени към разработване на нови 
стратегии за конкурентоспособност и 
устойчиво развитие на 
предприятията, както и действия за 
прилагане на „Small Business Act“ в 
Европа. Тези действия могат да 
включват следното:
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Or. fr

Изменение 279
Inês Cristina Zuber

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

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 коригиране на
разработването, прилагането и 
оценяването на политиките, които имат 
отражение върху растежа и 
устойчивото развитие на ММСП, 
както и върху затруднения им достъп 
до пазари, конкурентоспособността и 
нелоялната конкуренция вследствие 
на сериозността на пазарите, 
заемани от големи икономически 
групи, която застрашава
устойчивостта и оцеляването на 
ММСП, 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; 

Or. pt

Изменение 280
Gaston Franco

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 

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

конкурентоспособността и 
устойчивостта на предприятията, 
включително устойчивост на бедствия, 
и за осигуряване на развитието на 
подходящи инфраструктури, клъстери и 
бизнес мрежи от световно равнище, за 
гарантиране на сътрудничеството 
между европейските клъстери за
конкурентоспособност и повишаване 
на тяхната привлекателност, за 
установяване на рамкови условия и 
развитие на устойчиви продукти, услуги 
и процеси, както и подкрепа на 
корпоративната социална 
отговорност.

Or. fr

Изменение 281
Patrizia Toia

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

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 развитието на 
подходящи инфраструктури и ефикасна 
и надеждна логистика, клъстери и 
бизнес мрежи от световно равнище, 
рамкови условия и развитие на 
устойчиви продукти, услуги и процеси;

Or. it

Обосновка

Необходимо е да се подчертае стратегическият характер на логистиката, заедно с 
развитието на инфраструктурата като ключов аспект на конкурентоспособността.
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Изменение 282
Konrad Szymański, Vicky Ford

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, 
споделянето на най-добри практики 
относно рамковите условия и 
управлението на клъстери, бизнес 
мрежи от световно равнище и
поощряването на 
транснационалното сътрудничество 
между клъстери, както и 
насърчаването на развитието на 
устойчиви продукти, услуги и процеси;

Or. en

Изменение 283
Hermann Winkler

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, 

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, 



PE491.338v01-00 124/141 AM\905685BG.doc

BG

рамкови условия и развитие на 
устойчиви продукти, услуги и процеси;

рамкови условия, по-специално 
намаляване на административната 
тежест, и развитие на устойчиви 
продукти, услуги и процеси;

Or. de

Изменение 284
Vasilica Viorica Dăncilă

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 развитието на 
подходящи инфраструктури, клъстери и 
бизнес мрежи от световно равнище, 
рамкови условия и развитие на 
устойчиви продукти, техники, услуги и 
процеси;

Or. en

Изменение 285
Inês Cristina Zuber

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) мерки за защита на сектори в 
криза или сериозно застрашени от 
ликвидация, предимно ММСП, във 
всяка от държавите членки чрез 
специални програми и мерки за 
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интервенция, по-специално, наред с 
другото, в сферата на местната 
търговия, гражданското 
строителство, текстилния и 
металургичния сектор;

Or. pt

Изменение 286
Ioan Enciu

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) мерки за насърчаване на 
конкурентоспособността и 
устойчивостта на МСП на Съюза в 
сектора на туризма, като се 
насърчава сътрудничеството между 
държавите членки, по-специално чрез 
обмена на добри практики;

Or. en

Изменение 287
Ivo Belet

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) действия за подкрепа и 
подобряване на ролята на 
представителните организации на 
МСП при подпомагане и консултиране 
на МСП;

Or. en
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Изменение 288
Patrizia Toia

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) мерки за насърчаване на 
сътрудничеството при създаването на 
политики и обмена на добри практики 
сред държавите членки, други държави, 
които участват в програмата, и 
основните конкуренти на Съюза, и за 
работа по международните аспекти на 
политиките за конкурентоспособност.

б) мерки за насърчаване на 
сътрудничеството при създаването на 
политики и обмена на добри практики 
сред държавите членки, други държави, 
които участват в програмата, и 
основните конкуренти на Съюза, и за 
работа по международните аспекти на 
политиките за конкурентоспособност, 
насочени към механизми, свързани със 
защита от дъмпингов внос от 
държави, които не са членки на 
Европейската общност.

Or. it

Обосновка

Регламентът следва да предвиди механизми за предпазване и защита на европейските 
МСП от нелоялна конкуренция от страна на държави, които не принадлежат към 
ЕС, в съответствие със законодателството в областта на конкуренцията и 
свободната търговия. 

Изменение 289
Konrad Szymański, Vicky Ford

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) мерки за насърчаване на 
сътрудничеството при създаването на 
политики и обмена на добри практики 
сред държавите членки, други държави, 
които участват в програмата, и 
основните конкуренти на Съюза, и за 
работа по международните аспекти 
на политиките за 

б) мерки за насърчаване на 
сътрудничеството при създаването на 
политики и обмена на добри практики 
сред държавите членки, други държави, 
които участват в програмата, и 
основните световни търговски 
партньори на Съюза;
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конкурентоспособност.

Or. en

Изменение 290
Bendt Bendtsen

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) мерки за подобряване на 
рамковите условия, по специално за 
МСП, чрез намаляване на 
административната тежест. Тези 
мерки могат да включват, но не се 
ограничават до:
– създаване на качествени и 
количествени цели за нетно 
намаляване, като се вземат предвид 
съществуващото законодателство, 
както и новото законодателство, 
което влиза в сила след определянето 
на целта;
– създаване на независими експертни 
групи за консултиране на Комисията 
относно намаляването на 
административните тежести, 
свързани със законодателството на 
Съюза;
– информация и обмен на най-добри 
практики, свързани с 
транспонирането на 
законодателството на ЕС в 
националното законодателство, 
включително систематично 
прилагане на тест за МСП.

Or. en

Изменение 291
Vasilica Viorica Dăncilă
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Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2 – буква ба) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) мерки за насърчаване на 
сътрудничеството при обмена на 
добри практики между 
заинтересованите страни;

Or. en

Изменение 292
Ivo Belet

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) подкрепа за обмен на най-добри 
практики, сътрудничество и 
информация между 
представителните организации на 
МСП;

Or. en

Изменение 293
Silvia-Adriana Ţicău

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 микропредприятията и 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 
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микропредприятията и МСП.

Or. ro

Изменение 294
Inês Cristina Zuber

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 ММСП и сътрудничеството между 
създателите на политиките с оглед да се 
гарантира действителното 
прехвърляне и усвояване от страна на 
ММСП на средства на Общността,
по-специално с оглед повишаване на 
степента, в която различните програми 
и мерки могат лесно да бъдат 
използвани от ММСП.

Or. pt

Изменение 295
Hermann Winkler

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 в тясно сътрудничество с 
асоциациите на МСП като 
изразители на тяхното мнение 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.

Or. de
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Изменение 296
Henri W, Catherine Trautmann

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, както и 
между тях и организациите на МСП, 
по-специално с оглед повишаване на 
степента, в която различните програми 
и мерки могат лесно да бъдат 
използвани от МСП.

Or. fr

Изменение 297
Kent Johansson

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,
гражданското общество и 
предприемаческия сектор, по-
специално с оглед повишаване на 
степента, в която различните програми 
и мерки могат лесно да бъдат 
използвани от МСП.

Or. en

Изменение 298
Patrizia Toia
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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 
и мерки могат лесно да бъдат 
използвани от МСП, при спазване на 
принципите на „Small Business Act“ и 
със специално внимание към ролята, 
която могат да играят местните 
органи.

Or. it

Обосновка

Трябва да бъдат взети под внимание малкият бизнес и ръководните принципи, стоящи 
зад „Small Business Act“, по-специално принципът „мисли първо за малките“; 
местните органи също трябва да бъдат привлечени предвид факта, че те познават 
местните МСП и техните изисквания.

Изменение 299
Maria Da Graça Carvalho, Christian Ehler

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 
и мерки могат лесно да бъдат 
използвани от МСП на европейско, 
регионално и национално равнище, 
включително „Хоризонт 2020“ и 
структурните фондове.

Or. en
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Изменение 300
Amalia Sartori, Carlo Fidanza

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) 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

Обосновка

Договорът от Лисабон признава значението на туризма, като очертава 
специфичната компетентност на Съюза в тази област и тази програма ще приложи 
тези компетенции. Поради това още информация следва да бъде предоставена в 
текста.

Изменение 301
Reinhard Bütikofer
от името на групата Verts/ALE

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) подкрепа на МСП за прилагане на 
законодателството, за оценка и 
подобряване на техните екологични и 
енергийни характеристики, за 
усъвършенстване на техните умения 
и квалификации, за разработване на 
нови, устойчиви бизнес модели, както 
и вериги на стойността по 
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отношение на ефективността на 
ресурсите.

Or. en

Изменение 302
Patrizia Toia

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) подкрепа за окрупняването, 
включително създаването на 
клъстери и транснационални мрежи, 
както и за разрастването на МСП.

Or. it

Изменение 303
Marian-Jean Marinescu

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) мерки за насърчаване на 
конкурентоспособността и 
устойчивостта на МСП на Съюза в 
сектора на туризма, наред с другото, 
като се насърчава сътрудничеството 
между държавите членки чрез обмена 
на добри практики.

Or. en

Изменение 304
Ivo Belet
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Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2 – буква ва) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) подкрепа за мрежи/обмяна на 
опит/най-добри практики между 
представителните организации на 
МСП при прилагането на SBA.

Or. en

Изменение 305
Josefa Andrés Barea

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) мерки за прилагане на принципа 
„Мисли първо за малките!“ и на 
принципа за еднократност.

Or. es

Изменение 306
Edit Herczog

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) подкрепа за разработването на 
системи за подпомагане на 
европейските граждани в създаването 
на предприятия и на достъпа до 
пазари извън собствената им 
държава членка с цел по-добро 
усвояване на потенциала на единния 
европейски пазар;

Or. hu
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Изменение 307
Maria Da Graça Carvalho

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) трябва да се даде приоритет на 
подкрепата за частни предприятия,
със специално внимание към МСП,
при въвеждането на пазара на 
иновативни идеи в областта на 
околната среда.

Or. en

Изменение 308
Edit Herczog

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

вб) създаване на основа от познания за 
европейските предприятия и система 
за електронно обучение на езиците на 
всичките 27 държави членки, заедно с 
регистър на консултантите и онлайн 
консултантска платформа, която 
дава възможност за бърз и лесен 
достъп до конкретна информация за 
всяка отделна държава членка.

Or. hu

Изменение 309
Josefa Andrés Barea

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2a (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. 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

Обосновка

Туризмът представлява важен икономически сектор в Съюза и предприятията в този 
сектор допринасят значително за растежа и работните места.

Изменение 310
Inês Cristina Zuber

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 
ММСП и с голямо участие в БВП на 
държавите членки и на Съюза. Тези 
инициативи стимулират разработването 
на национално производство и
увеличаването на производителността, 
ефикасното използване на ресурси, 
устойчивостта и корпоративната 
социална отговорност, създавайки 
условия за икономически растеж, 
който е от решаващо значение за 
справянето със социалните проблеми, 
произтичащи от системната криза, 
особено при държавите с по-слаби 
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икономики.

Or. pt

Изменение 311
Silvia-Adriana Ţicău

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 
микропредприятията и МСП и с 
голямо участие в повишаване на 
равнището на заетост и 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.

Or. ro

Изменение 312
Patrizia Toia

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 

3. Комисията може да подкрепя 
инициативи за ускоряване на развитието 
на конкурентни сектори въз основа на 
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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.

междусекторни инициативи в области, 
които се характеризират с висок дял на 
МСП и с голямо участие в БВП на 
Съюза, и появата на иновативни 
отрасли като творческите 
индустрии, свързани с иновациите в 
ИКТ. 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.

Or. it

Обосновка

За да се повиши конкурентоспособността на европейските МСП, следва да се 
акцентира върху иновативните и творческите индустрии.

Изменение 313
Amalia Sartori

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 

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, 
променени организационни структури
или на изменени вериги на стойността. 
Те включват инициативи за увеличаване 
на производителността, 
устойчивостта, по-конкретно
ефикасното използване на ресурси и 
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използване на ресурси, устойчивостта
и корпоративната социална отговорност.

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

Обосновка

Дейностите трябва да се фокусират върху междусекторни инициативи, които са от 
полза за възможно най-голям обхват от МСП. В допълнение към конкурентни бизнес 
модели и изменени вериги на стойността, се появяват конкурентни сектори, които 
могат да се възползват от подобрени продукти и процеси, както и от променени 
организационни структури.

Изменение 314
Konrad Szymański

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 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.

Or. en
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Обосновка

Няма причина това да се ограничава само до междусекторни дейности.

Изменение 315
Josefa Andrés Barea

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Обосновка

Комисията следва да бъде в състояние да подкрепя специфични за даден сектор 
инициативи

Изменение 316
Amalia Sartori, Carlo Fidanza

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Обосновка

Комисията следва да бъде в състояние да подкрепя специфични за даден сектор 
инициативи.

Изменение 317
Patrizia Toia

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Комисията се ангажира да 
разработи показатели, свързани с 
предприемачеството на МСП, и 
събира съответните данни. Данните 
се събират на местно и се обобщават 
на европейско равнище, за да се 
гарантира тяхната съпоставимост и 
да се разбере кои практики са добри и 
кои не работят.

Or. it

Обосновка

С цел разработване на ефективни стратегии за МСП е препоръчително да се 
разполага с действащи показатели, които позволяват обобщаването и сравняването 
на данни, за да бъдат избегнати нарушения в дейността.


