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относно как Европейският съюз може да допринесе за създаването на 
благоприятна среда за предприятията и дружествата, включително 
новосъздадените дружества, която да спомага за разкриването на работни 
места?
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по промишленост, изследвания и енергетика приканва водещата комисия по 
заетост и социални въпроси да включи в предложението за резолюция, което ще 
приеме, следните предложения:

A. подчертава необходимостта от по-голяма интеграция на политиките на Съюза в 
полза на иновациите, растежа, интернационализацията, производителността, 
намаляването на бюрокрацията, качеството на човешките ресурси и социалната 
отговорност;

Б. приветства Програмата за конкурентоспособност на предприятията и за МСП и 
инструмента за МСП, предвиден съгласно „Хоризонт 2020“; изразява съжалението 
си относно факта, че бюджетът за Програмата за конкурентоспособност на 
предприятията и за МСП съгласно многогодишната финансова рамка (МФР) е 
ограничен;

В. по-специално приветства действията, предвидени съгласно член 7 от 
предложението за Програмата за конкурентоспособност на предприятията и за 
МСП, които имат за цел насърчаването на предприемачеството и 
предприемаческата култура;

Г. счита, че мерките на обществената политика играят важна роля за подкрепата и 
насърчаването на предоставянето на различни помощни услуги за МСП (напр. 
бизнес инкубатори, служби за трансфер на технологии, персонални професионални 
напътствия, наставничество и т.н.); счита, че създаването на мрежа от контакти и 
обменът на най-добри практики играят важна роля в това отношение;

Д. отбелязва, че в много държави членки липсва регулаторна подкрепа за млади и 
новаторски дружества и подчертава необходимостта от това да бъде намалена 
разпокъсаността на различните европейски, национални, регионални и местни 
политики и инструменти, отнасящи се до МСП;

Е. призовава държавите членки да продължат да предприемат политически мерки, 
които оформят системите на културата и образованието, чрез създаването на 
партньорства между университетите и дружествата, с цел запълване на сегашната 
празнина между академичните среди и пазара;

Ж. подкрепя инициативите на равнището на ЕС, които помагат на МСП да имат достъп 
до повече финансови ресурси въз основа на това, че улесняват достъпа на младите и 
новаторски дружества до финансиране;

З. подчертава факта, че в допълнение към ролята му на платформа за социална 
комуникация, ролята на интернет като платформа, чрез която всички граждани 
могат да създадат услуга или иновативен продукт, насочен към всички останали 
граждани, създавайки по този начин работни места и МСП, е основен принцип на 
цифровия единен пазар.


