
PR\897537BG.doc PE486.147v01-00

BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по промишленост, изследвания и енергетика

2012/2042(INI)

30.3.2012

ПРОЕКТОДОКЛАД
относно малките и средни предприятия (МСП): конкурентоспособност и 
възможности за развиване на стопанска дейност
(2012/2042(INI))

Комисия по промишленост, изследвания и енергетика

Докладчик по становище: Paul Rübig

Докладчик по становище (*): Iuliu Winkler, Комисия по международна 
търговия

(*) Асоциирани комисии — член 50 от Правилника за дейността



PE486.147v01-00 2/13 PR\897537BG.doc

BG

PR_INI

СЪДЪРЖАНИЕ

Стр.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ.......................3

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ ........................................................................................10

(*) Асоциирани комисии — член 50 от Правилника за дейността



PR\897537BG.doc 3/13 PE486.147v01-00

BG

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно малките и средни предприятия (МСП): конкурентоспособност и 
възможности за бизнес

(2012/2042(INI))

Европейският парламент,

– като взе предвид Европейската харта за малките предприятия, приета на 
Европейския съвет във Фейра на 19 и 20 юни 2000 г.,

– като взе предвид Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията от 6 май 2003 г. относно 
определението за микропредприятия, малки и средни предприятия1,

– като взе предвид съобщението на Комисията от 14 октомври 2011 г., озаглавено 
„Промишлена политика: засилване на конкурентоспособността“ (COM(2011)0642),

– като взе предвид съобщението на Комисията от 9 ноември 2011 г., озаглавено 
„Малък бизнес, голям свят — ново партньорство за подпомагане на МСП да се 
възползват от глобални възможности“ (COM(2011)0702),

– като взе предвид доклада на Комисията от 23 ноември 2011 г., озаглавен 
„Минимизиране на регулаторната тежест за МСП — Адаптиране на 
законодателството на ЕС спрямо нуждите на микропредприятията“ 
(COM(2011)0803), 

– като взе предвид съобщението на Комисията от 23 февруари 2011 г., озаглавено 
„Преглед на „Small Business Act“ за Европа“ (COM(2011)0078),

– като взе предвид съобщението на Комисията от 13 април 2011 г., озаглавено „Акт за 
единния пазар — Дванадесет лоста за насърчаване на растежа и укрепване на 
доверието — „Заедно за нов тип икономически растеж““ (COM(2011)0206),

– като взе предвид съобщението на Комисията от 3 март 2010 г., озаглавено „Европа 
2020 – Стратегия за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж“ 
(COM(2010)2020),

– като взе предвид предложението на Комисията от 30 ноември 2011 г. за Регламент 
за създаване на Програма за конкурентоспособност на предприятията и за малките и 
средни предприятия (2014—2020 г.)2,

– като взе предвид „Доклад за европейската конкурентоспособност за 2011 г.“ на 
Комисията (COM(2011)0642),

– като взе предвид своята резолюция от 16 февруари 2011 г. относно някои 
практически аспекти на прегледа на инструментите на ЕС в подкрепа на 

                                               
1 ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36
2 COM(2011)0834.
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финансирането на МСП през следващия програмен период 3,

– като взе предвид своята резолюция от 9 март 2011 г. относно промишлената 
политика в ерата на глобализацията 4,

– като взе предвид своята резолюция от 12 май 2011 г. относно прегледа на „Small 
Business Act“5,

– като взе предвид член 48 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по промишленост, изследвания и енергетика 
и становищата на комисията по международна търговия, комисията по околна 
среда, обществено здраве и безопасност на храните, комисията по заетост и 
социални въпроси, комисията по икономически и парични въпроси и комисията по 
вътрешния пазар и защита на потребителите (A7-0000/2012),

A. като има предвид, че 25 % от МСП в ЕС са били международно активни в рамките 
на единния пазар, но само 13 % са били международно активни извън ЕС; като има 
предвид, че само 24 % от микропредприятията изнасят стоки или услуги, в 
сравнение с 38 % от малките и 53 % от средните предприятия;

Б. като има предвид, че почти една трета от административната тежест, произтичаща 
от законодателството на ЕС, произлиза от неефективно прилагане на национално 
равнище, което означава, че биха могли да бъдат спестени до 40 милиарда евро, ако 
държавите членки транспонират по-ефективно законодателството на ЕС6;

В. като има предвид, че 85 % от всички нови работни места в ЕС между 2002 г. и 
2010 г. са създадени от МСП, по-конкретно от нови предприятия, като има предвид, 
че 32,5 милиона души в ЕС са самостоятелно заети лица,

Г. като има предвид, че промишлеността играе ключова роля в европейската 
икономика и че производствената промишленост генерира 25 % от работните места 
в частния сектор в ЕС и осигурява 80 % от финансираната с частни средства 
научноизследователска и развойна дейност;

1. „Малък бизнес, голям свят“

1. подчертава необходимостта от справяне с пазарните неуспехи на МСП, като 
например органичен финансов и човешки капитал и организационни ресурси, 
приветства факта, че Комисията се стреми да насърчава и подкрепя икономическите 
дейности на МСП на чуждите пазари както в рамките на, така и извън ЕС;

                                               
3 P7_TA(2011)0057
4 P7_TA(2011)0093
5 P7_TA(2011)0235
6 „Европа може да постигне по-добри резултати“ — доклад относно най-добрите практики на държавите 

членки при изпълнението на законодателството на ЕС по начин, който води до най-малка тежест, от 
групата на високо равнище от независими заинтересовани страни относно административните тежести, 
15 ноември 2011 г.,
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2. подчертава невероятното разнообразие от МСП и факта, че трябва да се прави 
подходящо разграничение между различните ситуации и нужди на отделните 
предприятия;

ИНФОРМАЦИЯ ЗА МСП

3. призовава настоятелно Комисията да стартира многоезичния онлайн портал, 
предвиден в съобщението, преди края на 2012 г.; счита, че порталът следва да бъде 
лесно достъпен и лесен за употреба и следва да не дублира съществуващи портали;

4. изразява убеждение, че „Европейската мрежа на предприятията“ (ЕМП) е ефективен 
инструмент за подпомагане на МСП в достъпа до пазари в и извън ЕС; въпреки това 
приема, че е необходим нов модел за управление на ЕМП с оглед създаване на 
взаимодействие между вече съществуващи структури, ръководени от национални 
или заинтересовани организации, за да се повиши ефективността и да се позволи 
специфична за всеки отделен случай подкрепа;

5. изразява убеждение, че ЕМП ще се превърне в предпочитана агенция за МСП в ЕС, 
ако се укрепят функционирането и управлението на съставните й организации и се 
повиши осведомеността за нейните услуги за подкрепа;

КАРТОГРАФИРАНЕ НА УСЛУГИТЕ ЗА ПОДКРЕПА

6. споделя мнението, че програмите за подкрепа, финансирани с публични средства, 
следва да бъдат приложени във възможно най-ефективната от гледна точка на 
разходите форма, особено в момент когато икономиката на ЕС все още се 
възстановява от най-тежката криза от десетилетия насам;

7. приветства големия брой местни, регионални, национални и европейски схеми за 
подкрепа, подложени на „картографиране“; счита, че това картографиране следва да 
включва оценка на ефективността на вече съществуващите в ЕС схеми за подкрепа; 
счита, че картографирането следва да се извършва на редовни интервали и да служи 
като основа за създаване на критерий и система за оценяване;

8. очаква конкретни предложения до края на 2012 г. за рационализиране и 
координиране на схемите за подкрепа в ЕС и за създаване на възможно най-доброто 
взаимодействие на МСП в ЕС на основата на вече съществуващи структури, където 
е възможно, без да се създава ненужна конкуренция с национални организации;

НАСЪРЧАВАНЕ НА КЛЪСТЕРИ И МРЕЖИ В ЕС

9. подкрепя предложението за засилване на сътрудничеството между различните 
стопански асоциации, търговски камари и други частни участници, действащи в 
държави извън ЕС;

10. счита, че създаването на съвместни предприятия или други споразумения за 
партньорство между или с МСП следва да бъде насърчавано като стратегия за 
проникване на нови пазари, развиване на преки инвестиционни проекти в трети 
страни и участие в покани за търгове; призовава Комисията да мобилизира 
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ресурсите си с цел насърчаване на такова транснационално сътрудничество;

БЪДЕЩИ СТЪПКИ

11. препоръчва Комисията да разгледа всички измерения, свързани с 
интернационализацията, а именно внос и износ; отбелязва, че няма достатъчен 
акцент върху това второ измерение в съобщението;

12. призовава за рационално използване на бюджета, отпуснат по Програмата за 
конкурентоспособност на предприятията и за МСП (COSME), и по-специално 
подчертава необходимостта от допълнително подобряване на достъпа до 
финансиране за МСП; призовава за опростяване и рационализиране на различните 
инструменти на Общността, посветени на достъпа до кредитен или рисков капитал, 
по-специално за МСП с планове за интернационализация;

13. отбелязва колко е важно наличието на предприемачи със знания и умения за 
посрещане на предизвикателствата на бизнеса в международен план; призовава 
Комисията да насърчава програмата „Еразъм за млади предприемачи“ и да разгледа 
възможността за „Еразмус Мундус за предприемачи“, за да даде възможност на 
надарени предприемачи да придобият опит в центрове за изследвания извън ЕС и да 
работят в мрежа с тях;

14. приветства предложението на Комисията за преразглеждане на европейската 
стандартизация; подчертава необходимостта от по-съгласувана система от 
международни стандарти, за да се позволи оперативна съвместимост и да се 
намалят пречките пред МСП да излязат на международния пазар;

15. подчертава, че един прост и ефективен режим в областта на правата върху 
интелектуална собственост (ПИС) е ключът за насърчаване на 
интернационализацията на МСП; счита, че МСП се нуждаят от ефективна защита на 
ПИС, за да се насърчи развитието на нови технологии като основа за техните 
международни дейности; 

2. Административна тежест

Регулаторен подход

16. приветства постигането на целта за 2012 г. за намаляване до минимум на 
административната тежест; настоятелно призовава Комисията да излезе с нова и 
амбициозна цел за намаляване на административната тежест в съответствие с 
принципа „Мисли първо за малките“;

17. подчертава своето разочарование относно повърхностното и непоследователно 
прилагане на теста за въздействието върху МСП от Комисията; настоява, че тестът 
за МСП следва да присъства систематично като фиксирана глава в оценката на 
въздействието; призовава Комисията да изясни защо не е проведен подходящ тест 
за въздействието върху МСП по отношение на пакета относно защитата на данните;

18. счита, че концепцията за изключване по подразбиране на микропредприятията от 
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всяко предложено законодателство не е подходящ инструмент; призовава вместо 
това за създаването на микроизмерение като неразделна част от теста за 
въздействието върху МСП, в който систематично се оценяват всички налични 
възможности, като например изключване от обхвата или индивидуални разпоредби, 
призовава за продължителни периоди на преход или по-лек режим;

19. настоятелна призовава за подобрения в ефективността на транспониране на 
законодателството на ЕС в националното законодателство; призовава Комисията да 
обмисли внасянето на повече законодателни предложения под формата на 
регламент; призовава Комисията да оцени степента, в която прилагането на 
„контролния списък за добро прилагане на законодателството на ЕС“7 може да бъде 
въведено като изискване;

20. призовава настоятелно националните правителства да прилагат подход „спазване 
или обяснение“, подобен на разпоредбите за корпоративно управление; подчертава, 
че по силата на този подход правителствата ще трябва надлежно да обосновават 
разпоредбите за изпълнение в допълнение на изискваните от законодателството на 
ЕС; 

21. изразява съжаление, че само няколко държави членки са интегрирали тест за 
въздействието върху МСП в своя процес за вземане на решения на национално 
равнище; призовава Комисията да представи минималните изисквания за 
систематично прилагане на тестове за въздействието върху МСП на национално 
равнище;

22. призовава за засилване на ролята на мрежата от пратеници на МСП в 
комуникацията и координирането между държавите членки и между националното 
и европейското равнище при транспониране на законодателството; призовава 
пратениците на МСП да бъдат независими от отделните министерства или 
генерални дирекции и да бъдат силно ангажирани в процедурите на теста за 
въздействието върху МСП;

Определение за МСП

23. отбелязва текущата оценка на определението за МСП, което вече обхваща над 99 % 
от всички стопански дейности в ЕС; подчертава, че всякакви промени следва да 
бъдат насочени към повишаване на гъвкавостта и ограничаване на факторите, 
възпиращи растежа (например чрез удължаване на периодите на преход до 3 годни), 
адаптиране на тавана за оборота и баланса към икономическите тенденции и 
позволяване на по-диференцирано разглеждане на всяка подкатегория;

24. признава плановете за създаване на отделна междинна категория (дружества със 
средна пазарна капитализация) за дружества с до 1000 служители; настоява, че 
всяка такава нова категория не трябва да намалява ефективността на определението 
за МСП и следва да се прилага в ограничен брой области, като например достъп до 
финансиране за научноизследователска и развойна дейност или дейности за 
интернационализация;

                                               
7 предложено от групата на високо равнище относно административната тежест.
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Допълнителни мерки

25. подчертава, че единният пазар е ключов фактор в създаването на възможно най-
добра среда за МСП; изразява съжаление, че той все още не съществува в много 
области, особено що се отнася до цифровото му измерение; призовава Комисията да 
настоява за прилагането на цифров единен пазар до 2015 г., за да принуди 
държавите членки да приложат съществуващото законодателство и да дадат нови 
предложения, там където все още липсва законодателство за вътрешния пазар;

26. насърчава Генералния секретариат на Комисията, в сътрудничество с асоциациите 
за стопанска дейност и други заинтересовани страни, да основат ежегодна награда в 
рамките на колегиума на членовете на Комисията, за да почетат държавата членка, 
която е приложила принципа „Мисли първо за малките“ по най-ефективния и 
успешен начин;

3. Засилване на промишлената конкурентоспособност и конкурентоспособността 
на МСП

27. приветства съобщението на Комисията относно засилване на 
конкурентоспособността на промишлеността в Европа; изразява съжаление, че не се 
споменават нито концепцията за изпитване на конкурентоспособността, нито 
последващата оценка на законодателството, засягаща промишлеността; призовава 
Комисията да докладва редовно за напредъка, постигнат в тази област;

28. приветства факта, че в своите различни стратегии и съобщения Комисията признава 
важността на производствения сектор за устойчивия растеж и заетост в ЕС; отново 
подчертава необходимостта от интегрирана промишлена политика, основана на 
принципите на социалната пазарна икономика;

29. счита, че изходът от икономическата криза може да бъде проправен от 
предприемачеството и растежа на МСП; подчертава значението на разглеждането на 
въпроса за предприемаческия потенциал на младите хора, жените и мигрантите;

30. призовава настоятелно държавите членки да прилагат амбициозни програми, 
базирани на стимулите за допълнително насърчаване на предприемачеството; 
призовава такива програми да включват мерки, които подобряват достъпа до 
финансиране, облекчават административните изисквания и включват насочено в по-
голяма степен към предприемачеството образование в училищните програми; 

31. призовава Комисията да начертае пътна карта за конкурентно данъчно облагане на 
МСП, която да насърчи държавите членки да адаптират своите данъчни схеми с цел 
намаляването на извънтрудовите разходи за заплати за млади фирми и 
позволяването на тези фирми да запазят по-голяма част от печалбата си за 
реинвестиране; предлага тези насоки да се базират на най-добрите практики и да 
включват пилотни проекти;

32. призовава Комисията и държавите членки да приемат конкретни мерки за 
насърчаване на социалното предприемачество в Европа, по-специално чрез 
подобряване на достъпа до публично и частно финансиране и подобряване 
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мобилността и признаването на квалифицираните работници;

33. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на 
Комисията.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

ВЪВЕДЕНИЕ

В ЕС съществуват около 23 милиона малки и средни предприятия (МСП), които 
представляват 99 % от стопанските дейности.

Във всички МСП работят около 75 милиона души (70 % от общия брой работни места в 
ЕС). Освен това между 2002 г. и 2010 г. 85 % от новите работни места, създадени в ЕС, 
идват от МСП. Тези данни показват въздействието, което МСП имат върху 
икономиката в ЕС, и подчертават колко е важно лицата, изготвящи политиката, да 
търсят възможности за използване на динамиката в рамките на сектора за по-широка 
полза на обществото на ЕС. Само в случай че ЕС успее да засили 
конкурентоспособността на МСП и в същото време да приеме мерки, способни да 
намалят административната тежест за МСП, ще може да се развие потенциалът на 
европейските предприемачи и икономиката на ЕС ще бъде тласната отново към растеж. 

Промишлеността е от ключово значение за европейската икономика. Преработващата 
промишленост генерира 25 % от работните места в частния сектор на Европейския 
съюз и осигурява 80 % от частните научноизследователски и развойни дейности.

Според докладчика документите на Комисията, на които се основава този доклад, а 
именно Доклада относно свеждането до минимум на регулаторната тежест за МСП и 
две съобщения на Комисията — за интернационализацията на МСП и за европейската 
конкурентоспособност8, са положителна и последователна стъпка към възстановяване 
от икономическата криза от 2008 г. Докладът по собствена инициатива ще бъде 
разделен на три части, всяка от които се отнася за едно от гореспоменатите конкретни 
предложения на Комисията. 

ЗАСИЛВАНЕ НА ПРОМИШЛЕНАТА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ И 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА МСП

Всички участници споделят в голяма степен факта, че ако ЕС желае да се възстанови от 
кризата, той трябва да насърчи конкурентоспособността на всички предприятия в ЕС, 
независимо от техния размер. За тази цел се изисква среда, която подкрепя новите идеи 
и новите стопански дейности. Този вид среда, благоприятна за стопанската дейност, не 
е добре развита в Европа, тъй като промишлените политики на държавите членки се 
различават значително една от друга. В действителност обаче, за да се постигне 
устойчив растеж и да се даде тласък на икономиката, както се изисква в стратегията 
„Европа 2020“, са необходими и от съществено значение са последователните и 
координирани промишлени политики на държавите членки, както и дълбоките 
структурни промени в промишлената система на ЕС. 

                                               
8 Съобщение относно„Промишлена политика: засилване на конкурентоспособността“

Съобщение относно „Малък бизнес, голям свят — ново партньорство за подпомагане на МСП да се 
възползват от глобални възможности“
Доклад на Комисията пред Съвета и Европейския парламент относно „Минимизиране на регулаторната 
тежест за МСП –  Адаптиране на законодателството на ЕС спрямо нуждите на микропредприятията“ 
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Съобщението на Комисията „Промишлена политика: засилване на 
конкурентоспособността“, което е нова годишна инициатива, разглеждаща конкретно 
конкурентоспособността на държавите членки и предлагаща идеи какво може да се 
направи на равнище ЕС, се насочва към определяне на областите, необходими за 
постигане на значителен напредък към целите на „Европа 2020“. Тези области са 
следните: (1) структурни промени в икономиката; (2) иновативност на различните 
видове промишленост; (3) устойчивост и ефективно използване на ресурсите; (4) 
бизнес среда; (5) единен пазар; и (6) малки и средните предприятия.

Докладчикът приветства това съобщение на Комисията и приема, че се признава 
централното значение на преработвателната промишленост за устойчивия растеж и 
заетостта в Европейския съюз, както е заложено в стратегията „ЕС 2020“, както и в 
съобщението за интегрирана европейска промишлена политика. Докладчикът споделя 
цялостния подход на съобщението на Комисията, но предпочиташе концепцията за 
устойчивост на конкурентоспособността, както и последващата оценка на 
законодателството, засягащо промишлеността, да бяха разработени по-добре в 
документа на Комисията. 

Според становището на докладчика ЕС следва да инвестира в програми, чиято цел е 
разглеждането на предприемаческия потенциал на европейските граждани като реална 
алтернатива на заетост, особено сред младите хора, жените и мигрантите. Само чрез 
разширяване на предприемаческата култура в ЕС и привличане на повече хора в света 
на предприемачите посредством ad hoc програми, стимули, като например 
благоприятни схеми за данъчно облагане на МСП, и финансови облаги, ще може да се 
преодолее страха от провал и хората ще имат смелостта да започнат своя стопанска 
дейност или да разширят съществуваща такава. Естествената последица ще бъде 
създаването на нови работни места, повече иновации и по-висок икономически растеж 
за всички предприятия, независимо дали са ориентирани в сферата на промишлеността, 
услугите или социалните дейности. От това се нуждае Европа.

МАЛЪК БИЗНЕС — ГОЛЯМ СВЯТ

Само 25 % от МСП в Европейския съюз са международно активни в рамките на 
единния пазар, като едва 13 % са международно активни извън ЕС. Тъй като ЕС трябва 
да открие нови източници на растеж, за да осигури заетост и благосъстояние на 
европейските граждани, той следва да насърчава МСП да излязат на международния 
пазар. Възможността за бъдещ растеж на стопанската дейност извън ЕС, особено в 
страните с бързоразвиващи се икономики, е голяма, въпреки че, поради големия брой 
малки фирми, които са обвързани с местна стопанска дейност, нереализираният 
потенциал в рамките на сектора на европейските МСП за излизане на международния 
пазар не трябва да бъде преувеличаван. 

Сред причините, поради които много МСП не приемат шанса за разширяване извън 
границите на ЕС, са неизброимите пречки, с които МСП се сблъскват при опита си да 
излязат на световния пазар. Сложни митнически правила, неясни технически 
разпоредби и стандарти, липса на достъп до пазарна информация, трудност при 
откриването на възможни клиенти и намирането на правилни партньори са само някои 
от пречките. 
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Насърчаването и подкрепата за икономическите дейности на МСП извън ЕС е важна 
част от общата стратегия на Съюза за конкурентоспособността, както е посочено във 
водещото съобщение на „Европа 2020“ относно интегрирана промишлена политика, 
което преразглежда „Small Business Act” за Европа. Целта на съобщението на 
Комисията е да определи нова стратегия, която ще помогне да се създадат условия за 
еднаква ангажираност на МСП на пазарите извън ЕС. 

Докладчикът споделя структурата на стратегията, предвидена в предложението на 
Комисията, и по-голямата част от предвидените в съобщението действия, но е убеден, 
че за да бъде по-ефективно, съобщението следва да обърне внимание и на двете 
измерения на интернационализацията, а именно внос и износ, като второто измерение 
не се подчертава достатъчно в документа на Комисията. 

По-специално, докладчикът подкрепя разширяването на обхвата, използването на 
Европейската мрежа на предприятията (ЕМП) и стартирането на многоезичен онлайн 
портал, който ще предоставя конкретна информация за приоритетните пазари, както и 
подробности за различните възможни услуги за подкрепа. Неговата основна грижа 
обаче е да се увери, че достъпните инструменти на национално равнище и на равнище 
ЕС са координирани и няма дублиране. Всъщност в този конкретен момент е важно да 
се рационализира изразходването на публични ресурси.

В този контекст той приветства предложението на Комисията за подлагане на 
„картографиране“ на голям брой местни, регионални и национални европейски схеми 
за подкрепа. Същевременно докладчикът счита, че картографирането ще бъде 
ефективно само ако оценява ефективността на съществуващите схеми за подкрепа, а не 
само ако изброи кои са съществуващите схеми.  

Информацията за МСП и взаимодействието между тях са два важни елемента на 
стратегията, които допълнително следва да бъдат развити, ако ЕС желае наистина да 
засили присъствието на европейските МСП на световния пазар. Поради тази причина 
той поддържа идеята за засилване на съществуващите и създаване на нови форми на 
сътрудничество и партньорство между МСП и други партньори. 

Докладчикът би искал Комисията да продължи и укрепи програми като „Еразъм за 
млади предприемачи“ и да проучи възможността за създаване на нова програма, която 
да позволи на надарени предприемачи да придобият опит в центрове за високи 
постижения извън ЕС. 

АДМИНИСТРАТИВНА ТЕЖЕСТ

През 2007 г. Комисията предприе важно действие за опростяване на законодателството 
на ЕС, целящо да намали административната тежест за стопанските дейности с 25 % до 
2012 г. Този опит се оказа много успешен, тъй като действителното намаление на 
въпросната тежест беше равно на 33 % — значително над целта от 25 %.

През 2011 г., след предложение от председателя Барозу, приветствано от Европейския 
съвет през юни 2011 г., Комисията стартира нов скрининг на достиженията на правото 
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на ЕС за прилагане на принципа „Мисли първо за малките“ и за определяне на 
възможните допълнителни освобождавания или намалявания на тежестта за МСП, 
особено за микропредприятията. В този контекст докладчикът настоятелно призовава 
Комисията да излезе с нова амбициозна цел за намаляване на тежестта.

Докладчикът подчертава важността на принципа „Мисли първо за малките“ и 
необходимостта от определяне на конкретни действия за намаляване до минимум на 
регулаторната тежест за МСП, особено за микропредприятията. Що се отнася до 
последната категория предприятия, той предлага да се създаде специално измерение за 
тях като неотменна част от теста за въздействието върху МСП. Подходът на общо 
освобождаване по подразбиране не се счита за подходящ. По-общо казано, докладчикът 
счита, че резултатите от настоящата оценка на определението за МСП не следва да 
водят до големи изменения в определението (по-специално що се отнася до тавана за 
заетостта). Всякакви изменения могат да доведат до повишаване на гъвкавостта и 
намаляване на пречките за растеж. Освен това тестът за въздействието върху МСП, 
който сам по себе си представлява една добра идея, в действителност се оказва 
неефективен, тъй като не се прилага последователно от Комисията. Освен това само 
няколко държави членки са го интегрирали в своя процес за вземане на решения на 
национално равнище. Поради това докладчикът счита, че следва да се въведат 
минимални изисквания за систематичното прилагане на тестовете за въздействието 
върху МСП. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Трите документа на Комисията представляват важна крачка към една по-
последователна и координирана европейска политика за МСП. В действителност те 
засягат различни проблеми, които пречат на МСП да разгърнат целия си потенциал. 
Комисията има правомощията да даде принос на държавите членки и играе ролята на 
„европейски координатор“. Докладчикът е убеден, че посоката, избрана за бъдещите 
стъпки от страна на Комисията, е правилна, но се надява, че прилагането на новите 
стратегии ще бъде направено възможно най-скоро. В действителност икономическото 
възстановяване в Европа е твърде бавно и МСП имат нужда от по-бързи действия от 
страна на ЕС.


