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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 чрез засилване на икономическия растеж и социалното и 
териториалното сближаване малките и средните предприятия (МСП) имат 
съществена роля в усилията за постигане на целите на „ЕС 2020“; отбелязва, че 
икономическата и финансова криза оказа драматично въздействие върху 
положението и перспективите на много МСП и че съществува спешна нужда от 
достъп до финансиране;

3. 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;

4. подчертава необходимостта от по-добра координация и взаимодействие между 
различните европейски, национални и регионални политики, насочени пряко към 
МСП; изтъква, че съществуващите инициативи и финансови инструменти за 
подкрепа на МСП следва да бъдат по-последователни и да се допълват взаимно; 
подчертава необходимостта от намаляване на фрагментирането и от консолидиране 
на схемите за финансова подкрепа за МСП, за да се осигури по-значимо 
обединяване и координиране на ресурси на европейско, регионално и национално 
равнище;

5. подчертава, че структурните фондове следва да продължат да предоставят 
финансиране на МСП чрез ценни книжа, гаранции и заеми, и подчертава, че следва 
да се избягват сложни административни процедури, както и значителни различия 
между разпоредбите, прилагани съответно от управляващите органи и междинните 
звена;

6. Призовава държавите членки и регионалните и местните органи да прилагат на 
съответните равнища инструментите, насърчавани от Комисията, като преглед на 
въздействието върху конкурентоспособността, проверки на пригодността и тестове 
за МСП, за да се гарантира цялостната ефективност на политиките.


