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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

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

1. приветства съобщението от Комисията, озаглавено „Промишлена политика: 
засилване на конкурентоспособността“ (COM(2011)0642), както и работния 
документ на Комисията относно преглед на въздействието върху 
конкурентоспособността;

2. изтъква, че малките и средните предприятия (МСП) имат съществена роля в 
усилията за постигане на целите на „ЕС 2020“ чрез засилване на икономическия 
растеж и социалното и териториалното сближаване; подчертава, че икономическата 
и финансова криза оказа драматично въздействие върху положението и 
перспективите на много МСП и следователно съществува спешна нужда от 
опростяване на правилата на национално и европейско равнище с цел улесняване на 
по-добър достъп до финансиране, по-специално при МСП, които наскоро са 
започнали дейност, или които са създадени от или наемат уязвими групи от 
населението, каквито са младите хора и жените; отбелязва, че политиката на 
сближаване е особено полезна за справяне по ефективен начин със ситуациите, в 
които държавите трябва да се справят с въпроса за технологичната промяна, за да 
дадат тласък на конкурентоспособността;

3. подкрепя целта на Комисията за подкрепа на прехода към устойчива икономика, 
която е в по-малка степен зависима от въглерод, с оглед стимулиране на 
конкурентоспособността в дългосрочен план; подчертава приноса на политиката на 
сближаване в тази област;

4. подкрепя плановете на Комисията за развиване на социална икономика, като се има 
предвид важната й роля в икономиката на ЕС сега; в тази връзка припомня приноса 
на Европейския социален фонд и на Европейски фонд за регионално развитие;

5. призовава Европейския съвет да запази бюджета за политиката на сближаване за 
следващия програмен период, тъй като структурните фондове и Кохезионният фонд 
са сред най-ефективните инструменти на ЕС за създаване на растеж и работни 
места, за увеличаване на конкурентоспособността на европейската икономика и за 
подпомагане на МСП;

6. призовава държавите членки да насърчават развитието и конкурентоспособността 
на различните видове МСП и да разглеждат конкретните им нужди посредством 
специално изготвени за всеки отделен случай мерки; подчертава приноса на 
Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и на Кохезионния фонд за 
разработването и подобряването на транспортната, енергийната, екологичната и 
широколентовата инфраструктура и по този начин за създаването на благоприятна 
бизнес среда, която насърчава инвестициите и засилва конкурентоспособността; 
подчертава необходимостта от насърчаване на предприемачеството и увеличаване 
на подкрепата за МСП, признавайки ключовата роля, която те изпълняват при 
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насърчаването на икономическата конкурентоспособност;

7. вярва, че дългосрочната конкурентоспособност на европейските МСП изисква 
подход, основан на устойчива и ефективно използваща ресурсите икономика, и 
признава необходимостта от увеличена подкрепа за научноизследователска и 
развойна дейност и иновации; подчертава ролята на подкрепата на структурните 
фондове за технологичните, организационните и индустриалните иновации; посочва 
необходимостта от взаимно допълване между програмата „Хоризонт 2020“ и ролята 
на политиката на сближаване при насърчаването на конкурентоспособността на 
МСП и приноса им към целта за интелигентен растеж;

8. подчертава необходимостта от по-добра координация и взаимодействие между 
различните европейски, национални, регионални и местни политики и инструменти, 
насочени пряко към МСП; изтъква, че съществуващите политики и финансови 
инструменти за подкрепа на МСП следва да бъдат третирани по един по-
последователен начин и да се допълват взаимно; подчертава необходимостта от 
намаляване на фрагментирането и от консолидиране и насърчаване на схемите за 
финансова подкрепа за МСП, за да се осигури по-значимо обединяване и 
координиране на ресурси на европейско, национално, регионално и местно 
равнище; подчертава, че конкурентоспособността би се повишила също така, ако 
инвестициите и помощта за МСП са приспособени към регионалното многообразие;

9. призовава за интензифициране на диалога с Групата на Европейската 
инвестиционна банка и Европейския инвестиционен фонд с цел проучване на 
възможността за подпомагане на подобряването и улесняването на достъпа до 
финансиране за микропредприятията и малките и средните предприятия; призовава 
Европейската комисия да включи подкрепа за създаване на съвместни МСП между 
регионите на държавите членки в новите програми за териториално 
сътрудничество;

10. подчертава, че следва да се доразвие потенциалът на инструментите за финансов 
инженеринг, за да се даде съответно възможност за разработването на качествени 
стратегически проекти и участие на частни представители, по-специално МСП, и 
частни капитали в европейските проекти. Настоящото недостатъчно използване на 
инструментите за финансов инженеринг, което се дължи на изключителната им 
сложност, изисква спешен дебат относно тяхното управление;

11. счита, че целта на финансирането на МСП чрез ЕФРР е да се засили 
конкурентоспособността във всички региони на Европейския съюз, за да се 
постигне икономическо, социално и териториално развитие в съответствие с целите 
на политиката на сближаване;

12. призовава регионалните особености да бъдат взети предвид при създаването на 
политики, особено за МСП, като се помисли особено за региони и територии със 
специални геодемографски териториални особености, каквито са най-отдалечените 
региони, островите, планинските райони и слабо населените райони, както и 
регионите, засегнати от изключителна и дълбока структурна промяна, където 
географските и структурните ограничения и силното влияние на икономическата 
криза сериозно възпрепятстват конкурентоспособността и усилията за насърчаване 
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на заетостта; освен това подчертава, че в тези региони е от значение предоставянето 
на подкрепа за съвместни действия, предприети от центрове за обучение и 
предприятия, за развиване на предприемачеството;

13. призовава държавите членки да се възползват от предимствата на електронната 
администрация, да въведат решения за електронно управление и да работят за 
създаване на единни звена за контакт за информация относно възможности за 
финансиране на МСП с цел улесняване на достъпа им до финансиране;

14. подчертава, че структурните фондове – посредством финансовите инструменти –
следва да продължат да предоставят финансиране на МСП чрез ценни книжа, 
гаранции и заеми при облекчени условия, и подчертава, че сложните 
административни процедури, особено на национално равнище, следва да бъдат 
опростени, както и че следва да са избягват значителните различия в начина, по 
който разпоредбите се прилагат съответно от управляващите органи и междинните 
звена;

15. подчертава, че структурните фондове, по-специално ЕФРР, са важен инструмент 
при оказването на подкрепа на иновативни МСП посредством стимулиране на 
тяхната конкурентоспособност и най-вече на интернационализацията им, и 
подчертава, че затова допустимостта за такава подкрепа следва да се тълкува във 
възможно най-широк смисъл; призовава регионите да използват възможностите, 
които им предоставят правилата в подкрепа на оперативните им програми;

16. подчертава необходимостта да се прилагат финансови стимули за създаването на 
нови работни места в МСП;

17. подчертава, че по отношение на подкрепата на МСП, ефективното прилагане на 
политиката на сближаване много зависи от това как е формулирана и че 
следователно е от съществено значение да се включат местните и регионалните 
органи на ранен етап в създаването и прилагането на оперативните програми за 
следващия програмен период;

18. призовава по-специално Комисията да изясни тези схеми за държавна подкрепа, 
особено за МСП, предвидени като част от програмите за сътрудничество;

19. Призовава държавите членки и регионалните и местните органи да прилагат при 
необходимост политики за оценка на въздействието за измерване на 
административната тежест и тестове за МСП, както и да прилагат стриктно 
Директива 2011/7/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 
година относно борбата със забавяне на плащането по търговски сделки, за да се 
гарантира цялостната ефективност на политиките и да се предотвратят 
отрицателните последствия за МСП; подчертава, че следва да се осигурят повече 
инвестиции за финансова помощ и обучение, с цел повишаване на капацитета на 
националните и регионалните администрации и на осведомеността им по 
отношение на съществуващите процедури;

20. изтъква, че програмите за европейско териториално сътрудничество подкрепят 
развитието на мрежи, дейности за обмен на знания и умения между организации в 
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различни европейски региони и биха могли да бъдат полезен инструмент за 
създаване на нови възможности за развиване на стопанска дейност;

21. призовава Комисията да се въздържа от изменение на определението за МСП, с 
изключение на необходимите корекции за инфлация и други променливи 
икономически фактори и преходни мерки за премахване на потенциалните пречки 
за растеж, освен ако едно такова изменение би било от полза за МСП;

22. счита, че структурните фондове, по-специално ЕСФ, изпълняват важна роля за 
придобиването на знания и умения, изграждане на мрежи и обмен на добри 
практики; вярва, че инвестициите в човешки капитал и проектите за сътрудничество 
имат основен принос за засилване на конкурентоспособността на европейските 
МСП;

23. подчертава доказаното значение на предлагането на консултации на МСП с цел 
правилно да използват потенциала и капацитета си за иновации, не на последно 
място по отношение на достъп до вътрешния пазар и пазарите на трети държави, и
подкрепя Европейската мрежа на предприятията (ЕМП);

24. въпреки това счита, че следва да бъдат положени повече усилия за информиране на 
МСП относно съществуването на тази консултантска услуга;

25. счита, че услугите на Европейската мрежа на предприятията следва да бъдат 
насочени към сегашните нужди на МСП и затова вярва, че асоциациите на МСП 
следва да бъдат по-тясно включени в управлението на мрежата;

26. призовава Комисията, с цел избягване на дублиране, да създава нови структури 
само след извършване на преглед на финансирането и опис на наличните 
консултантски услуги в държавите членки и точен анализ на ефективността им, 
както и на всяка доказана нужда за създаване на нови структури;

27. изтъква, че една нова дейност на ЕС като тази трябва да има доказана добавена 
стойност по отношение на съществуващите инструменти; вярва, че такава добавена 
стойност може да бъде открита там, където има географски или съществени пазарни 
несъвършенства ("бели петна") или когато съществува необходимост от 
стимулиране на представителството на интересите на търговската политика на ЕС 
или на събирането на информация за база данни относно достъпа до пазара;
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