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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно „зелен“ растеж и възможности  за МСП
(2014/2209(INI))

Европейският парламент,

– като взе предвид своята резолюция от 5 февруари 2013 г. относно улесняване 
достъпа на МСП до финансиране1,

– като взе предвид своята резолюция от 15 януари 2014 г. относно повторна 
индустриализация на Европа за насърчаване на конкурентоспособността и 
устойчивостта2,

– като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „Мисли първо за 
малките!“ – „Small Business Act“ за Европа“ (COM(2008)0394),

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

– като взе предвид проучването на Евробарометър относно МСП, ресурсна 
ефективност и „зелени“ пазари (Флаш Евробарометър № 342), и проучването на 
Евробарометър относно ролята на публичната подкрепа за въвеждането на 
иновациите на пазара (Флаш Евробарометър № 394),

– като взе предвид становището на Комитета на регионите (прието на 109-тата 
пленарна сесия на 3 и 4 декември 2014 г.) относно „Пакет за индустриалната 
политика“,

– като взе предвид член 52 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по промишленост, изследвания и 
енергетика и становищата на комисията по бюджети и на комисията по 
регионално развитие (A8-0000/2015),

A. като има предвид, че МСП представляват над 98 % от предприятията в ЕС и 
създават над 67 % от работните места в Съюза; като има предвид, че те са 
гръбнакът на икономиката на Европейския съюз и са важни двигатели на 
възможностите за европейски дългосрочен икономически растеж и за създаване 
на устойчиви работни места в 28-те държави членки; като има предвид, че по този 
начин те играят важна роля в промишлената екосистема, заедно с  дружествата 
със средна пазарна капитализация и многонационалните дружества;

Б. като има предвид, че в момента световният пазар за екологични стоки и услуги се 
оценява на 1 000 милиарда евро годишно и се очаква тази стойност да се удвои и 
дори утрои до 2020 г., като това ще създава огромни възможности за МСП от ЕС 

                                               
1 Приети текстове, P7_TA(2013)0036.
2 Приети текстове, P7_TA(2014)0032.
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и икономически растеж в  Европейския съюз като цяло;

В. като има предвид, че Европейският съюз се ангажира с повторна 
индустриализация на Европа чрез инвестиции и подкрепа за принципите на 
устойчивостта, конкурентоспособността и иновациите;

Г. като има предвид, че даването на възможност на МСП да превръщат 
екологичните предизвикателства в икономически възможности при едновременно 
извършване на устойчива стопанска дейност е един от принципите на „Small 
Business Act“ за Европа, но като има предвид, че не е бил постигнат съществен 
напредък на политиката и че МСП често се сблъскват с непоследователни 
политики при започването на стопанска дейност и прилагането на стандарти в 
областта на околната среда;

Д. като има предвид, че натискът върху малките и средни предприятия за постигане 
на съответствие с екологичните стандарти ще нараства както от страна на пазара, 
така и от законодателството;

Е. като има предвид, че въпреки неотдавнашните усилия МСП продължават да 
срещат трудности с достъпа до финансиране, и като има предвид, че програмите 
на ЕС все още не успяват да допринасят в значителна степен за иновациите;

Ж. като има предвид, че малките предприятия печелят пропорционално повече от 
големите дружества от действията за подобряване на ефективното използване на 
ресурсите и че те следва да получават повече внимание по отношение на 
политиките; като има предвид, че потенциалните брутни ползи от подобряването 
на ефективното използване на ресурсите е 10-17 % от оборота, в зависимост от 
сектора на стопанска дейност;

З. като има предвид, че вниманието е съсредоточено основно върху 
високотехнологични МСП, които доставят пряко екологосъобразни иновации, но 
че съществува необходимост от подкрепа за други дружества, които желаят да 
спазват разпоредбите в областта на околната среда; като има предвид, че 
екоиновациите могат да служат като идея за създаване на ново дружество, но че 
те също така са мярка за подобряване на съществуващите предприятия в рамките 
на „зелената“ икономика;

И. като има предвид, че въпреки че не съществува международно признато 
определение за „зелен“ растеж, съществува консенсус, че то е съчетание от 
икономически растеж и устойчивост по отношение на околната среда;

Общи въпроси

1. отбелязва, че концепцията за „зелен“ растеж и произтичащите от нея 
възможности се отнасят до различни сектори, като например кръговата 
икономика, енергийната ефективност, ефективното използване на ресурсите, 
енергията от възобновяеми източници, управлението на отпадъците, цикъла „от 
люлка до люлка“; изтъква огромния икономически потенциал на тези сектори;
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2. подчертава, че „зеленият“  растеж трябва да бъде разглеждан в по-широка 
перспектива и че той следва да включва действия, разгръщани в цялата верига на 
стойността и в цялата предприемаческата екосистема, включително усилията на 
участници в промишленото производство, за намаляване на екологичния 
отпечатък на техните продукти, производствени процеси, бизнес практики и 
услуги;

3. подчертава факта, че нашата икономика ще трябва да предвижда едно 
непрекъснато нарастващо население — 9 милиарда души до 2050 г. — и че 
нашите природни ресурси са ограничени и следователно следва да бъдат 
използват по много ефикасен начин; изтъква нови иновативни решения за тези 
предизвикателства, като например създаването на нови продукти, производствени 
процеси, бизнес практики и услуги, както и нова подпомагаща правна рамка;

4. напомня на Комисията и на държавите членки, че МСП в ЕС са изключително 
разнородни и че те варират от силно традиционни, семейни дружества до 
бързоразвиващи се предприятия, високотехнологични дружества, 
микропредприятия, социални и стартиращи предприятия и че подходът за тяхното
подпомагане трябва да бъде също толкова разнообразен;

5. счита, че ЕС трябва да промени драстично своята предприемаческа култура с цел 
да подпомага икономически растеж чрез наличието на повече хора, които 
откриват собствени предприятия и търсят по-добри възможности за извършване 
на стопанска дейност, включително в „зелен“ растеж, и чрез приемане на 
неуспеха и поемането на рискове; подчертава, че е важно този въпрос да бъде 
поставян в центъра на формулирането на политиките; призовава държавите 
членки да осигуряват условия за „по-меко кацане“ след фалит, например чрез 
изменение на законодателството относно несъстоятелността, за да се даде 
възможност на хората да започват нов бизнес скоро след неуспеха на предишно 
предприятие, особено в нови и иновативни сектори;

Финансиране на „зелени“ инициативи

6. посочва, че при сегашните обстоятелства, при които недостатъчният достъп до 
подходящи източници на рисков капитал, по-специално на ранния етап, 
продължава да бъде една от най-значимите пречки за създаването и развиването 
на дружества, ориентирани към растеж, планът за действие на Комисията за 
подобряване на достъпа до финансиране за МСП поставя изричен акцент върху 
рисковия капитал като възможност за финансиране на растеж; при все това 
подчертава, че този вид финансиране е подходящ само за ограничен брой МСП и 
че банковите кредити продължават да бъдат основният източник на финансиране, 
както и че всички алтернативи следва да бъдат разработвани от частния сектор; 
изтъква възможностите за финансиране, които трябва да бъдат проучвани 
посредством Европейския фонд за стратегически инвестиции;

7. подчертава, че не съществува универсален механизъм на финансиране, и 
призовава Комисията да подкрепи развитието на широк набор от специално 
съобразени програми, инструменти и инициативи, особено за нови бизнес модели 
в областта на „зелената“ икономика, обхващащи капиталови инструменти (като 
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например бизнес ангели, групово финансиране и многостранни търговски 
системи), квазикапиталови инструменти (финансиране тип „мецанин“) и дългови
инструменти (като например дружествени облигации на малка стойност, 
гаранционни механизми и платформи) и партньорства между банки и други 
оператори, участващи във финансирането на МСП (специалисти в областта на 
счетоводството, бизнес сдружения или асоциации на МСП или търговски камари) 
за подпомагане на предприятията на етапа на тяхното създаване, растеж и 
трансфер, като вземат предвид техния размер, оборот и нужди от финансиране; 
призовава държавите членки да предоставят фискални стимули за тези модели на
финансиране; подчертава значението на преразглеждането на съществуващите 
инструменти за подпомагане на МСП, така че те да включват допълнителни 
възможности за „зелен“ растеж;

8. отбелязва, че поради изключително техническия характер на множество „зелени“ 
инвестиционни планове е от изключително значение да се изтъкне значението на 
стандартизираните модели за риска и възвръщаемостта, както и на разработването 
на нови модели за новите предизвикателства и сектори;

9. изтъква, че предприемачите, МСП, бизнес сдруженията и организациите за 
подкрепа следва да са по-добре осведомени за  възможностите за финансиране за 
по-ефективните технологии или за договорните услуги, като например 
консултантски услуги, наставничество и обучение в областта на екодизайна, 
управление на ресурсите и екологосъобразно предприемачество и наличност на 
„зелени“ технологии, продукти и услуги, които биха могли да бъдат от полза за 
тяхната стопанска дейност;

10. призовава Комисията да гарантира, че в етапа на прилагане на „плана за 
инвестиции за Европа“ МСП, по-специално  „зелените“ и новаторските МСП, ще 
бъдат основните получатели на подкрепата, предвидена съгласно настоящото 
предложение; 

Управление на знанията

11. подчертава значението на активното осъществяване на многосекторно 
сътрудничество, което предлага потенциал за стимулиране на иновациите и 
новите възможности за растеж чрез взаимно обогатяване с идеи и новаторски 
концепции; приветства действието по „Хоризонт 2020 “, озаглавено 
„Осъществени с помощта на клъстери проекти за нови промишлени вериги за 
създаване на стойност“, имащо за цел по-ефективното разгръщане на потенциала 
за иновации на МСП, включително новаторски в екологично отношение и 
ресурсно ефективни решения, които те предлагат; 

12. подчертава значението на трансфера на знания и включващия множество 
заинтересовани участници обмен на знания, включително в трансграничен план, 
чрез неформални мрежи, особено за МСП и микропредприятията, с цел 
повишаване на осведомеността за съществуващите и нови иновационни техники, 
добри практики, начини за придобиване на подходящо финансиране, възможни 
държавни схеми за подпомагане и съответните законодателни рамки, които 
предполагат най-малко бюрократична администрация;
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13. отбелязва важната роля на отраслови федерации за предоставянето на подходяща 
информация и експертни съвети относно „зелени“ технологии, възможности за 
финансиране и съответните процедури; призовава Комисията и държавите членки 
да запълват празнините в случаи, когато тази подкрепа не съществува; 

Научни изследвания, развойна дейност и иновации

14. подчертава необходимостта от по-нататъшно разработване на основни 
научноизследователски и развойни дейности, необходими за по-нататъшното 
развитие на технологиите; подчертава значението на повторната 
индустриализация на Европа, като се има предвид значението на производството 
за научноизследователските и развойни дейности и по този начин конкурентното 
предимство на ЕС в бъдеще;

15. подчертава значението на търговското разпространение и остойностяване от 
дружествата в ЕС на резултатите от научноизследователските и развойни 
дейности; призовава Комисията и държавите членки да осигуряват стабилна 
регулаторна рамка и подходящи финансови схеми, за да се даде възможност за 
икономическа инициатива и предприемачество и за да бъде ограничено времето 
за пускане на пазара на новите продукти, услуги и бизнес практики, особено в 
сферата на „зелената“ икономика;

16. отбелязва, че според Инобарометър от май 2014 г. едва 9 % от всички дружества 
заявяват, че са се ползвали от публична финансова подкрепа за техните 
научноизследователски и развойни дейности от януари 2011 г. насам; подчертава 
необходимостта от разработване на лесни за използване процедури за различните 
форми на подпомагане;

(Де)регулацията като двигател на растежа

17. призовава държавите членки да избягват създаването на препятствия за 
вътрешния пазар чрез допълнително регулиране на национално равнище и да 
гарантират последователно транспониране в националното законодателство; 
приканва Комисията да увеличи усилията си за справяне с прекомерното 
регулиране в отделни държави членки; подчертава необходимостта от ясно и 
единно за целия ЕС тълкуване от националните регулатори и за открити правила 
за обществените поръчки, включително за „зелените“ обществени поръчки и 
електронното възлагане на обществени поръчки, което към момента представлява 
значителна пречка за МСП, които желаят да се интернационализират, и в същото 
време предлага огромни възможности за държавите членки, които са го въвели на 
ранен етап;

18. приветства решението на Комисията за оттегляне на остарели или прекомерно 
обременителни законодателни предложения; призовава Комисията да се въздържа 
от законодателни предложения, които ще доведат до ненужна административна 
тежест за предприятията и МСП, и  да преразглежда непрекъснато 
съществуващото законодателство с цел намаляване на съществуващата 
административна тежест и адаптиране към новите бизнес модели; при все това 
подчертава необходимостта от амбициозни действия за постигането на целите на 
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ЕС в областта на околната среда;

19. припомня значението на неутрално по отношение на технологията и насърчаващо 
новаторството законодателство, което позволява разработването на различни нови 
технологии, които ще бъдат изпитвани и оценявани от пазара; призовава 
държавите членки да използват пазарни инструменти в своите схеми за държавно 
подпомагане и да се въздържат от използване на нарушаващи пазара субсидии; 
призовава Комисията да изготви общи насоки за националните схеми за публично 
подпомагане за „зелени“ инвестиционни проекти с цел създаването на по-
уеднаквен набор от мерки;

20. отбелязва, че е необходимо публичното финансиране да бъде насочвано към 
утвърдени технологии, които могат да бъдат пуснати на пазара на значително по-
ниска цена, отколкото да се използва за стимулиране за едромащабно въвеждане 
на недоразработени и икономически неефективни технологии;

21. отбелязва, че създаващите нестабилност индустрии и технологии често показват 
пропуски в съществуващото законодателство; подчертава необходимостта от 
непрекъснат мониторинг на съществуващото законодателство и използването на 
клаузи за изключения за някои иновативни технологии, за да се гарантира, че това 
не пречи на навлизането на пазара на нови технологични разработки;

Други мерки за подпомагане 

22. счита, че в основните образователни системи следва да бъде включено 
развиването на предприемачески умения и разработването на програми, чрез 
които да се учи как пазарът, икономиката и финансовата система функционират и 
взаимодействат, в съчетание с осведоменост по въпросите на околната среда; 
счита, че един добре изготвен бизнес план е първата стъпка към по-добър достъп 
до финансиране и икономическа жизнеспособност; призовава Комисията и 
държавите членки да включат без отлагане финансовото образование в 
образователните си програми; във връзка с това подкрепя програмата „Еразъм за 
млади предприемачи“, предназначена да насърчава предприемаческата култура и 
да развива единния пазар и конкурентоспособността;

23. отбелязва, че е важно да бъдат преодолявани неустойчивите модели на 
потребление и да бъде насърчавана промяната в поведението на потребителите; 
изтъква необходимостта от подходящо обучение на потребителите и 
необходимостта да се насърчават мерки за по-екологично потребление;

24. подчертава значението на улесняването на нови и съпътстващи предприятия чрез 
сътрудничество с научноизследователските и технологичните институти и 
университети;

25. счита, че предприемачеството сред жените е неизползван ресурс за растеж и 
конкурентоспособност на ЕС, който следва да бъде насърчаван и засилван, и че 
всички препятствия, с които се сблъскват жените на трудовия пазар, следва да 
бъдат премахнати;
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26. призовава Комисията да проучи и определи отраслите на европейската 
промишленост, където могат да бъдат създавани нови клъстери и центрове;

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

Секторите на „зелен“ растеж предлагат големи икономически и екологични ползи за 
МСП в ЕС и се очаква те да нараснат значително през следващите години. Отправна 
точка е фактът, че този икономически растеж върви ръка за ръка с екологичната 
устойчивост. МСП са гръбнакът на икономиката на Европейския съюз и са важни 
двигатели на икономическия растеж и създаването на работни места. 

Важно е лицата, формулиращи политики, да разбират напълно потенциала на 
„зелената“ икономика, като същевременно са наясно с трудностите, с които МСП се 
сблъскват понастоящем, по-специално по отношение на повишаване на 
екологосъобразността на своите продукти, производствени процеси, бизнес практики и 
услуги. Зеленият план за действие за МСП на Комисията е положителна инициатива за 
по-нататъшно стимулиране на МСП с цел развиване на предимствата на „зеления“ 
растеж.

По време на консултациите със заинтересованите страни, които бяха предприети по 
време на редактирането на настоящия доклад, бяха повдигнати множество въпроси. От 
една страна е налице много широк консенсус, че „зеленият“ растеж предоставя широк 
спектър от ползи. В същото време множество предприемачи, МСП и промишлени 
сдружения посочиха няколко големи трудности, пред които те са изправени 
понастоящем. Те могат да бъдат разделени на приблизително следните категории: 
Финансиране, научноизследователската и развойна дейност и иновации, придобиване 
на правилни знанията и наличие на регулаторна рамка. 

Няколко заинтересовани страни изтъкнаха също така, че в общ план гражданите на ЕС 
се стремят да избягват рискове. Като се започне от началните етапи на образованието, 
младите хора следва да бъдат запознавани с предприемачеството и с въпросите, 
свързани с нея, като например различните начини на финансиране. Много често за 
постигането на успех е необходим провал, като също така бе постигнато съгласие, че 
законодателството относно несъстоятелността често пъти е твърде строго и не 
позволява лесно възобновяване след фалита на предприятия. 

Що се отнася до финансирането на МСП, повечето от проблемите, пред които са 
изправени, са добре известни и установени. Едно от основните затруднения при 
сключване на договор за кредит са пропуските в информацията между МСП и 
кредиторите. И двете страни са съгласни, че по-добрата комуникация следва да 
подобри разбирането на кредиторите за нуждата от кредит за дадено МСП и 
разбирането на МСП за различните кредитни варианти. Рисковият капитал, бизнес 
ангелите и груповото финансиране следва да бъдат представяни по-изрично като 
алтернативи за финансиране на редовното банково кредитиране. Поради широкия 
диапазон от търсене на финансиране в зависимост от продукта, размера на 
предприятията, технологиите, иновациите и така нататък, Комисията следва да отчита 
този факт при разработването на програми, инструменти и инициативи. Необходим е 
широк набор от инструменти особено за „зелената“ икономика, където все още 
съществува известна несигурност относно възвръщаемостта на инвестициите, които се 
дължат на новите технологии и бизнес модели. 
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Друг ключов момент в развитието на възможности за „зелен“ растеж е необходимостта 
от обмен на знания и разпространение на знания. За разлика от многонационалните 
предприятия, МСП често нямат същия достъп до мрежи на знанието, за да бъдат в крак 
с новите технологии или за да могат да изпращат посланието си до потенциалните 
клиенти или инвеститори. По тези причини настоящият доклад съдържа отделно 
подзаглавие, посветено на начините, по които МСП могат да се възползват в по-голяма 
степен от съществуващите знания. Най-важните елементи са междусекторното 
сътрудничество, създаването на неофициални мрежи и неоценимата роля на 
отрасловите федерации, които те могат и следва да играят в това отношение. В случая 
логиката е , и това беше потвърдено в процеса на консултации със заинтересованите 
страни, че отрасловите федерации и неформалните мрежи са основният източник на 
информация, като се започне от технологии, доставчици, схеми за държавна подкрепа и 
така нататък. За секторите, в които тези платформи отсъстват, Комисията и държавите 
членки следва да се намесват и да предоставят подобни услуги. 

Големият потенциал на „зелената“  икономика може да бъде използван в пълна степен 
единствено при наличието на подходяща рамка за научни изследвания, развойна 
дейност и иновации. Въпреки че различните схеми за публично подпомагане могат да 
стимулират научноизследователската и развойната дейност до известна степен, най-
важният фактор е наличието на отворена, стабилна и ориентирана към иновациите 
регулаторна и инвестиционна рамка. Това означава да се гарантира, че тя осигурява 
кратки срокове за пускане на пазара, не избера победител, но позволява на пазарните 
сили да играят своята роля и да гарантират, че тя не изключва от самото начало 
потенциални иновативни технологии или продукти. 

Това също така намира отражение в подзаглавието на доклада, посветен на 
регулаторната дейност, друга основна пречка за растежа като цяло, и по-специално за 
„зеления“ растеж. Няколко въпроса бяха подчертани, както по време на консултациите 
със заинтересованите страни, така и по време на изслушването в комисията по 
промишленост, изследвания и енергетика на Европейския парламент, относно 
подпомагане на иновативни нови предприятия и МСП, тъй като твърде често се 
наблюдава наличието на прекомерно строги правила, задължения за докладване и 
процедури за подаване на заявления. По-конкретно, прекомерното регулиране и 
различните тълкувания сред  различните регулатори водят до увеличаване на тежестта 
и представляват пречка пред функционирането на вътрешния пазар. Решението на 
Комисията да отмени някои законодателни текстове, които се считат за твърде 
обременяващи, може да бъде приветствано. В него се изтъква идеята, че първото нещо, 
което Комисията и държавите членки следва да направят при съставянето на новото 
законодателство, е да  обмислят какъв проблем или какъв пазарен неуспех се опитват 
да решат.

Що се отнася до схемите за подпомагане, докладчикът призовава Комисията да 
разработи насоки за рационализиране на различните национални системи, с цел да се 
постигне по-единен набор от мерки. Един от ключовите елементи, върху които следва 
да се съсредоточат правителствата при тяхната по-нататъшна дейност за 
екологизирането на нашата икономика и при едновременно  запазване на контрола 
върху бюджета, е търсенето на утвърдени технологии, които са по-ефективни по 
отношение на разходите. Те следва да се въздържа от прокарването на едромащабно 
внедряване на скъпоструващи нови иновации. В този случай правителствата могат по-
скоро да предпочитат да играят ролята на посредници, когато те подкрепят 



PE546.606v02-00 12/12 PR\1049719BG.doc

BG

дребномащабни демонстрационни проекти, които  допринасят за по-нататъшното 
развитие на технологиите. 

В заключителната част на проекта на доклад се посочват няколко други важни 
предизвикателства, като например потенциала на предприемачеството сред жените, 
осведомеността на потребителите и мерките в подкрепа на предприемачеството като 
цяло. 

Става ясно, че е налице голям потенциал за „зелен“ растеж, но този потенциал не може 
да се използва напълно, ако не бъдат изпълнени няколко основни условия. Това са 
условия, като например създаването на по-предприемаческа нагласа, разработването на 
отворени и ориентирани към иновациите правила, осигуряване на по-разнообразен 
достъп до финансиране или създаване на повече възможности за споделяне на знания.


