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B7-0000/2013

Резолюция на Европейския парламент относно План за действие 
„Предприемачество 2020 г.“ – Възраждане на предприемаческия дух в Европа
(2013/2532(RSP))

Европейският парламент,,

– като взе предвид въпросите към Съвета и Комисията относно План за действие 
„Предприемачество 2020 г.“ – Възраждане на предприемаческия дух в Европа (O-
0000/2013 – B7-0000/2013),

– като взе предвид член 115, параграф 5 и член 110, параграф 2 от своя правилник,

I. Предприемачески дух и предприемаческо образование

1. припомня, че икономическите и предприемаческите способности и умения са 
ключовите компетентности за учене през целия живот и че поради ниския 
икономически растеж и поради нарастването на безработицата особено сред 
младите хора е необходимо в краткосрочен и средносрочен план да се предприемат 
по-решителни мерки за укрепване на предприемачеството;

2. признава компетентността на държавите членки в областта на икономическото 
образование и на образованието в областта на предприемачеството; счита, че 
инициативите на ЕС биха могли и следва да подкрепят по смислен начин държавите 
членки при упражняването на тези правомощия;

3. изразява загриженост относно намаляващия брой на гражданите на ЕС, които се 
осмеляват да започнат да извършват самостоятелна стопанска дейност; счита, че ЕС 
и държавите членки следва да се обвържат с конкретни цели, така че да бъде 
възстановена привлекателността на предприемачеството като алтернатива на 
наемния труд;

4. приветства предложените от Комисията мерки и инициативи за образование в 
областта на предприемачеството и призовава държавите членки за тяхното 
своевременно прилагане;

5. разглежда мрежата на представителите на МСП като централен форум за обмен на 
утвърдени практики и за оценка на напредъка пи тяхното прилагане;

6. приветства планираното въвеждане на гаранцията за младежта, както и готовността 
за нейното подпомагане с достатъчни финансови средства; подчертава значението 
на предвидените мерки за насърчаване на предприемачеството и на образованието в 
областта на предприемачеството, тъй като те целят постигането на устойчива 
заетост и почти не съществува опасност от странични ефекти;

7. насърчава Комисията и държавите членки да продължават да поощряват програмата 
„Еразъм“ за млади предприемачи и да продължават да увеличават броя на 
националните центрове за контакт, където това все още е необходимо; предлага да 
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се черпи още по-решително опит от съществуващите структури на Европейската 
мрежа на предприятията (Enterprise Europe Network); счита за необходима целта от 
10000 обмена годишно;

8. предлага държавите членки да предоставят на разположение допълнителни средства 
от Фонда за приспособяване към глобализацията за краткосрочни мерки, като 
например подкрепа и експертна помощ при учредяване на предприятия;

9. предлага по-обширното свързване в мрежа на съществуващите и бъдещите 
инструменти за насърчаване на предприемачеството, като например Европейския 
социален фонд, Фонда за приспособяване към глобализацията, гаранцията за 
младежта и програмата „Еразъм“ за млади предприемачи с цел създаване на 
стимули и взаимодействия на местно равнище;

10. очаква бъдещата Комисия да направи насърчаването на предприемачеството и на 
образованието в областта на предприемачеството ключова тема в рамките на своите 
правомощия и да създаде едно европейско партньорство, в рамките на което 
държавите членки ще могат да се сравняват въз основа на отбелязания напредък и в 
съответствие, наред с другото, със следните критерии:

а. размер на предвидените средства от структурните фондове за насърчаване на 
образованието в областта на предприемачеството,

б. брой на лицата, които участват в мерки в областта на предприемачеството в 
рамките на гаранцията за младежта,

в. брой на лицата, имащи за цел основаването на предприятие,

11. призовава държавите членки да се ангажират в срок до 2015 г. да приемат 
национални стратегии за включване на образованието в областта на 
предприемачеството в учебни планове (в основното и средното образование, 
професионалното образование, университетското образование и образованието за 
възрастни); подчертава значението на насочените към практиката и интерактивни 
елементи на икономическото образование и на образованието в областта на 
предприемачеството;

12. приканва да бъде основана общност на познание и новаторство (ОПН) „Култура на 
предприемачеството и образование в областта на предприемачеството” към 
Европейския институт за иновации и технологии в срок до 2018 г. с цел 
разработване на новаторски концепции за образование в областта на 
предприемачеството от най-ранно детство, като например създаването на стимули 
за предприятия, които се ангажират решително в тази област;

II. Среда и условия за предприемачество

13. приветства предложените от Комисията за този основен приоритет мерки и 
припомня съответните заключения на Европейския парламент в резолюциите, 
озаглавени „Малки и средни предприятия (МСП): конкурентоспособност и 
възможности за развиване на стопанска дейност” от 23 октомври 2012 г. и 
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„Подобряване на достъпа до финансиране на МСП” от 5 февруари 2013 г.;

14. приветства усилията на Комисията за подобряване на данъчните условия при 
прехвърлянето на предприятия; счита за необходимо подобряването на данъчното 
третиране на новаторските форми на финансиране, като например групово 
финансиране или финансиране от типа „бизнес ангели“;

15. възприема предложените мерки за намаляване на административната тежест като 
допълнение към принципите на Законодателен акт за малкия бизнес в Европа; 
изразява съжаление, че в плана за действие не са споменати важни инициативи, като 
например мерките за налагане на „Теста за МСП” на национално равнище или за 
бъдещата дейност на групата на високо равнище за намаляване на 
административната тежест; изисква представителите на МСП да координират в 
рамките на службите на Комисията прилагането на десетте най-важни последващи 
мерки;

16. подчертава значението на свободните професии за предприемачеството в Европа; 
приветства обявлението на Комисията за създаване на работна група, която се 
занимава с проучване на особеностите и потребностите на свободните професии; 
насърчава изготвянето на Европейска харта на свободните професии;

17. изисква драстично увеличение на предвидените в Многогодишната финансова 
средства за Програма за конкурентоспособност на предприятията и за МСП 
(COSME), по-специално за финансовите инструменти; настоява за продължаване на 
програмите за микрофинансиране (като например Progress и JASMINE);

18. подчертава, че създаването на гъвкави алтернативи за финансиране е от 
изключително значение за създаването на нови предприятия; подчертава, че трябва 
да бъде премахната данъчната дискриминация на собствен капитал и чужд капитал 
и че следва да бъде установена освободена от данъчно облагане сума за участие;

III. Жени предприемачи като примери, достигане на определени целеви групи

19. подкрепя въвеждането на Общоевропейски ден на предприемачеството, който 
следва да бъде насочен преди всичко към медиите и да запознава с 
предприемаческите успехи в ЕС, като това следва да отразява както 
икономическите, така и социалните аспекти;

20. подчертава огромния потенциал на жените като предприемачи и изиска от 
Комисията да представи надеждни съдържащи данни материали, за да се направи 
по-добра оценка на съществуващото законодателство и да бъдат отстранени по-
ефективно евентуалните пречки за жени предприемачи;

21. подчертава, че незадоволителното признаване на чуждестранните свидетелства за 
завършено образование или професионална квалификация са основна пречка за 
мигрантите по отношение на възможностите им за учредяване на предприятие; 
поради това изисква своевременна хармонизация по отношение на директивата 
относно признаването на професионални квалификации;
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22. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и 
Комисията.


