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Резолюция на Европейския парламент относно консултацията с МСП за десетте 
най-обременяващи законодателни акта на ЕС и намаляването на регулаторната 
тежест върху МСП 

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 предприятия (МСП)1,

– 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 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.)(COM(2011)0834),

– като взе предвид заключенията на Европейския съвет от 14 и 15 март 2013 г. и 
заключенията на Съвета по конкурентоспособност от 26 и 27 септември 2013 г.,

– като взе предвид работния документ на службите на Комисията относно 
мониторинга и консултациите във връзка с интелигентното регулиране за малките и 
средните предприятия (SWD(2013)60),

– като взе предвид съобщението на Комисията до Европейския парламент, Съвета, 
Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно 
последващите действия на Комисията относно консултацията с МСП за десетте най-
обременяващи законодателни акта на ЕС (COM(2013) 446 окончателен),

– като взе предвид съобщението на Комисията до Европейския парламент, Съвета, 
Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите, 
озаглавено  „Интелигентното регулиране — отговор на нуждите на малките и 
средните предприятия” (COM(2013)122 окончателен),  и придружаващия го работен 
документ на службите на Комисията относно мониторинга и консултациите във 

                                               
1 ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36.
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връзка с интелигентното регулиране за малките и средните предприятия 
(SWD(2013)60 окончателен),

– като взе предвид съобщението на Комисията до Европейския парламент, Съвета, 
Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите, 
озаглавено  „Пригодност и резултатност на регулаторната рамка (REFIT): резултати 
и следващи стъпки (COM(2013) 685 окончателен),

– като взе предвид своята резолюция от 23 октомври 2012 г., озаглавена „Малки и 
средни предприятия (МСП): конкурентоспособност и възможности за развиване на 
стопанска дейност“1,

– като взе предвид член 115 от своя правилник,

A. като има предвид, че повишаването на конкурентоспособността на МСП е 
хоризонтално усилие, което обединява различни области на политиката;

Б. като има предвид, че МСП страдат прекомерно от ненужна административна и 
регулаторна тежест, тъй като те са с ограничен капацитет, и като има предвид, че 
поради това законодателите от Европейския съюз са се ангажирали с принципа 
„Мисли първо за малките предприятия!“;

В. като има предвид, че според проучване на Евробарометър 74 % от европейците 
смятат, че ЕС генерира твърде много административни пречки;

Г. като има предвид, че почти една трета от административната тежест, произтичаща 
от законодателството на ЕС, произлиза на първо място от непропорционалното и 
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 ЕС;

Д. като има предвид, че Парламентът е заявявал по редица поводи, като например в 
резолюцията си от 23 октомври 2012 г., че опростяването на правилата на ЕС не 
следва да засяга основните изисквания на ЕС за здраве и безопасност при работа, 
основните изисквания на ЕС за правата на работниците или основните принципи на  
законодателството на ЕС в областта на околната среда;

Е. като има предвид, че повечето от „десетте най-големи“ законодателни мерки, 
набелязани в съобщението на Комисията, са били вече в ход към момента на 
стартиране на съобщението, някои от законодателни предложения вече са били 
представени по време на консултациите относно „десетте най-големи" 
законодателни мерки, а някои вече са приключени;

Ж. като има предвид, че настоящата резолюция няма да коментира отделни 
последващи действия, тъй като това ще бъде направено отделно, но ще се 
съсредоточи върху метода на работа, прилаган от Комисията.

                                               
1 Приети текстове, P7_TA(2012)0387.
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1. приветства инициативата на Комисията за "десетте най-обременяващи" 
законодателни акта като част от проучването на пригодността и резултатността на 
регулаторната рамка (REFIT) и приема за сведение обещанието, че това не е 
конкретно усилие, но че следва да бъде редовна част от текущ процес на 
наблюдение;  подчертава обаче, че подходът, посветен на разглеждането на десетте 
най-обременяващи законодателни акта, не трябва да заменя систематичния  и 
свързан с хоризонталната политика подход, насочен към свеждането до минимум на 
административната тежест, произтичаща от регулаторната рамка на ЕС, но че 
следва да бъде разглеждан като примерен подход; 

2. във връзка с това приветства също така ангажимента на Комисията да приеме 
интелигентното регулиране като неразделна част от цикъла на вземане на решения и 
по-специално да разглежда REFIT като текуща програма, която ще се актуализира 
ежегодно; 

3. призовава Комисията да полага по-големи усилия, за да се гарантира, че МСП, 
особено новаторските МСП, се насърчават да се развиват успешно чрез опростена 
регулаторна рамка и облекчена административна тежест във всички области на 
политиката, но преди всичко в производството, в единния цифров пазар и в единния 
пазар на услуги;

4. приветства факта, че от този момент нататък Комисията ще интегрира табло с 
показатели за МСП в изготвяно ежегодно табло с показатели за REFIT; счита, че 
евентуалното по-нататъшно включване на изисквания за МСП в по-широкия 
контекст на опростяване на регулаторната рамка е стъпка в правилната посока;   
подчертава обаче, че това сливане не следва по никакъв начин да намалява 
специално внимание, което Комисията отделя на МСП в своите процеси;

5. подчертава, че планираното годишно табло с показатели следва да проследява 
фактически законодателния процес и процеса на прилагане на равнище на ЕС и на 
национално равнище, включително в измерението на МСП; изразява убеждението, 
че това табло с показатели ще помага на МСП да правят оценка на разходите за 
административна тежест, произтичаща от законодателството на равнище ЕС или на 
национално равнище, и ще дава възможност за по-лесно проследяване и по този 
начин ще улеснява конструктивното участие на МСП в бъдещи консултации;

6. въпреки това подчертава, че всяко последващо оценяване ще бъде по-лесно, ако 
предварителните оценки са правилно извършени;   следователно призовава 
следващата Европейска комисия да започне обсъждане относно нова култура на 
оценка на въздействието в институциите на ЕС, като особено се набляга върху МСП 
и самостоятелно заетите лица;  счита, че евентуална реформа например следва да 
осигури по-голяма независимост и по-големи правомощия на Комитета по оценка 
на въздействието;  препоръчва също така Парламентът да се възползва по-широко 
от своите възможности за  оценка на въздействието и за изпитване на МСП, по-
специално преди въвеждането на съществени изменения в предложенията на 
Комисията;

7. призовава Комисията и държавите членки да разработят интернет приложение, с 
помощта на което администрацията да бъде в състояние да оценява дали и в каква 
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степен предстоящото приемане на законодателни актове оказва отражение върху 
МСП, като например германската система за наблюдение на МСП 
(Mittelstandsmonitor), която сигнализира чрез „система на светофара“ дали сред 
МСП цари голяма тревога (червено), осезаема тревога (жълто) или отсъствие на 
опасения във връзка с предстоящо приемане на законодателни актове; 

8. приветства искането на Съвета в неговите заключения от 14 и 15 март 2013 г. за 
допълнителни действия за намаляване на общата регулаторна тежест както на 
равнище ЕС, така и на национално равнище; 

9. изразява съжаление, че МСП все още не са успели да се възползват подобаващо от 
потенциала на единния пазар, и припомня, че едва 25 % от МСП в рамките на ЕС-27 
извършват износ;   призовава Комисията и държавите членки да работят заедно за 
премахването на ненужните трансгранични пречки, които затрудняват МСП,  и да 
правят повече за постигане на регулаторна хармонизация сред държавите членки; 
подчертава значението на сключването на Програмата за развитие от Доха (ПРД) на 
Деветата конференция на министерско равнище, която ще се проведе през декември 
2013 г., с особен акцент върху търговски улеснения за МСП; в този контекст 
приветства намерението на Комисията да предложи стандартна декларация за ДДС;

10. насърчава държавите членки да вземат пример от дейностите по REFIT и десетте 
най-обременяващи законодателни акта на ЕС, предприети на равнище ЕС, и да ги 
прилагат на национално равнище, за да се гарантира, че нормативната тежест за 
МСП е облекчена и на национално равнище; подчертава допълнително факта, че 
държавите членки могат да бъдат особено ефективни в намаляването на 
регулаторната тежест върху МСП, като избягват налагането на допълнителни 
задължения, когато транспонират директиви на ЕС в националното 
законодателство; настоятелно призовава държавите членки да използват 
възможността за облекчаване режимите за МСП в областите, в които 
законодателството на ЕС дава възможност за това, като например в областта на 
осведомяването на работниците и допитването до тях, хигиената на храните, 
отпадъците, околната среда и годишните финансови отчети;

11. припомня своята позиция относно общото освобождаване на МСП от 
законодателството на ЕС, изразена в резолюция на Европейския парламент от 23 
октомври 2012 г., съгласно която освобождаването следва да се прилага единствено 
когато подходящият МСП тест може да докаже за всеки отделен случай, че 
специфичните потребности на МСП не могат да бъдат задоволени чрез адаптирани 
решения или по-леки режими;  подчертава, че общото освобождаване на МСП често 
включват риска, че МСП могат да бъдат обхванати от едно голямо разнообразие от 
национални закони, които биха насърчили разпокъсаността и биха възпрепятствали 
техния достъп до вътрешния пазар;

12. приветства факта, че Комисията е удължила мандата на групата на високо равнище 
относно административните тежести (HLGAB) до октомври 2014 г., както бе 
поискано от Европейския парламент в неговата резолюция от 23 октомври 2012 г. и 
както е предвидено в програмата COSME;

13. счита, консултацията относно десетте най-обременяващи законодателни акта на ЕС 
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е полезно упражнение и че резултатът от консултацията е важен сигнал от страна на 
МСП и на организациите, които ги представляват; призовава Комисията да 
продължи да извършва редовно тази дейност чрез Евробарометър; отбелязва обаче 
значително неравновесие в географското разпространение на реакциите към 
консултацията относно десетте най-обременяващи законодателни акта на ЕС; 
приканва Комисията да направи последваща оценка на причините за това 
неравновесие, за да се гарантира, че събраната информация не е повлияна от липса 
на осведоменост или от други фактори, които биха изкривили събраната обратна 
информация;

14. очаква следващата Комисия да продължи да носи отговорност за „разумно 
регулиране“ в рамките на компетенциите на кабинета на председателя и я насърчава 
да повишава ролята на представителите на МСП;

15. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на 
Комисията.


