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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно нова стратегия за европейските МСП
(2020/2131(INI))

Европейският парламент,

– като взе предвид член 3, параграф 3 от Договора за Европейския съюз (ДЕС), 
който засяга вътрешния пазар, устойчивото развитие и социалната пазарна 
икономика,

– като взе предвид препоръката на Комисията 2003/361/ЕО от 6 май 2003 г. относно 
определението за микро-, малки и средни предприятия1,

– като взе предвид Директива 2011/7/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 
16 февруари 2011 г. относно борбата със забавяне на плащането по търговски 
сделки ( Директивата относно забавянето на плащанията)2,

– като взе предвид Регламент (ЕС) № 1287/2013 на Европейския парламент и на 
Съвета от 11 декември 2013 г. за създаване на Програма за конкурентоспособност 
на предприятията и малките и средните предприятия (COSME) (2014 – 2020 г.) и 
за отмяна на Решение № 1639/2006/ЕО3,

– като взе предвид своята резолюция от 23 октомври 2012 г. относно малките и 
средни предприятия (МСП): конкурентоспособност и възможности за развиване 
на стопанска дейност4,

– като взе предвид своята резолюция от 8 септември 2015 г. относно семейните 
предприятия в Европа5,

– като взе предвид своята резолюция от 17 април 2020 г. относно координирани 
действия на ЕС за борба с пандемията от COVID-19 и с последиците от нея6,

– като взе предвид своята резолюция от 15 май 2020 г. относно новата 
многогодишна финансова рамка, собствените ресурси и плана за възстановяване7,

– като взе предвид своята резолюция от 23 юли 2020 г. относно заключенията от 
извънредното заседание на Европейския съвет на 17 – 21 юли 2020 г.8,

– като взе предвид съобщението на Комисията от 23 февруари 2011 г., озаглавено 
„Преглед на „Small Business Act“ за Европа“ (COM(2011)0078), и резолюцията на 

1 ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36.
2 OВ L 48 23.2.2011 г., стр. 1.
3 ОВ L 347, 20.12.2013 г., p. 33.
4 ОВ C 68E, 7.3.2014 г., стр. 40.
5 OВ C 316, 22.9.2017 г., стр. 57.
6 Приети текстове, P9_TA(2020)0054..
7 Приети текстове, P9_TA(2020)0124.
8 Приети текстове, P9_TA(2020)0206.
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Европейския парламент относно посоченото съобщение от 12 май 2011 г.9,

– като взе предвид съобщението на Комисията от 7 декември 2011 г., озаглавено 
„План за действие за улесняване на достъпа на МСП до финансиране“ 
(COM(2011)0870),

– като взе предвид съобщението на Комисията от 7 март 2013 г., озаглавено 
„Интелигентното регулиране — отговор на нуждите на малките и средните 
предприятия“ (COM(2013)0122),

– като взе предвид съобщението на Комисията от 22 ноември 2016 г., озаглавено: 
„Новите европейски лидери — Инициатива за подкрепа на стартиращи и 
разрастващи се предприятия“ COM(2016)0733,

– като взе предвид съобщението на Комисията от 11 декември 2019 г. относно 
Европейския зелен пакт (COM(2019)0640),

– като взе предвид съобщението на Комисията от 19 февруари 2020 г., озаглавено 
„Изграждане на цифровото бъдеще на Европа“ (COM(2020)0067),

– като взе предвид съобщението на Комисията от 10 март 2020 г., озаглавено 
„Стратегия за мястото на МСП в устойчива и цифрова Европа“ (COM(2020)0103),

– като взе предвид съобщението на Комисията от 10 март 2020 г., озаглавено „Нова 
промишлена стратегия за Европа“ (COM(2020)0102),

– като взе предвид съобщението на Комисията от 11 март 2020 г., озаглавено „Нов 
план за действие относно кръговата икономика. За по-чиста и по-
конкурентоспособна Европа“ (COM(2020)0098),

– като взе предвид съобщението на Комисията от 27 май 2020 г., озаглавено: „Часът 
на Европа: възстановяване и подготовка за следващото поколение“ 
(COM(2020)0456),

– като взе предвид съобщението на Комисията от 27 май 2020 г., озаглавено 
„Актуализирана работна програма на Комисията за 2020 г.“ (COM(2020) 0440),

– като взе предвид съобщението на Комисията от 1 юли 2020 г., озаглавено 
„Европейска програма за умения за постигане на устойчива 
конкурентоспособност, социална справедливост и издръжливост“ 
(COM(2020)0274),

– като взе предвид годишния доклад за 2018/2019 г. относно европейските МСП от 
ноември 2019 г.,

– като взе предвид икономическата прогноза на Комисията от пролетта на 2020 г.,

– като взе предвид Специален доклад № 02/2020 на Европейската сметна палата от 
22 януари 2020 г., озаглавен „Инструментът за МСП в действие: ефективна и 

9 ОВ С 377 Е, 7.12.2012 г., стр. 102.



RR\1219652BG.docx 5/86 PE653.858v02-00

BG

иновативна програма, изправена пред предизвикателства“,

– като взе предвид данните от индекса за навлизането на цифровите технологии в 
икономиката и обществото за 2020 г., публикуван на 11 юни 2020 г.,

– като взе предвид доклада на Световната банка от юни 2020 г., озаглавен 
„Глобални икономически перспективи“,

– като взе предвид доклада на ОИСР от 10 декември 2019 г., озаглавен 
„Липсващите предприемачи 2019 г.“,

– като взе предвид член 54 от своя правилник,

– като взе предвид становищата на комисията по международна търговия, 
комисията по заетост и социални въпроси, комисията по вътрешния пазар и 
защита на потребителите, комисията по транспорт и туризъм, комисията по 
земеделие и развитие на селските райони и комисията по култура и образование,

– като взе предвид писмото на комисията по правни въпроси,

– като взе предвид доклада на комисията по промишленост, изследвания и 
енергетика (A9-0237/2020),

A. като има предвид, че съобщението на Комисията, озаглавено „Стратегия за 
мястото на МСП в устойчива и цифрова Европа“, беше публикувано на 10 март 
2020 г., на 11 март СЗО би тревога за пандемията от COVID-1910, с което беше 
оказано значително въздействие върху икономическата, социалната и 
политическата среда, в която оперират МСП, и се стигна до преразглеждане на 
необходимата стратегия поради промените в много на брой икономически, 
социални и политически условия; като има предвид, че представената през март 
стратегия на Комисията предлага решения за справяне със структурните 
икономически, социални и свързани с околната среда предизвикателства, пред 
които бяха изправени МСП преди кризата с COVID-19, както и с настъпващите 
предизвикателства, свързани с цифровия и „зеления“ преход; като има предвид, че 
Комисията следва да представи актуализирана версия на своето съобщение 
относно стратегия за МСП, в която да намерят отражение въпросите, повдигнати 
в настоящата резолюция; като има предвид, че европейската 
конкурентоспособност изостава от тази на други развити държави, което 
застрашава потенциала на ЕС за генериране на богатство и благоденствие;

Б. като има предвид, че 24-те милиона МСП в ЕС-27 са гръбнакът на икономиката и 
преди пандемията те са генерирали повече от половината от БВП на ЕС, като 
същевременно са осигурявали заетост на около 100 милиона работници; като има 
предвид, че 98,9% от предприятията в нефинансовия сектор на икономиката на 
ЕС са малки предприятия с по-малко от 49 работници;11 като има предвид, че 
микропредприятията и малките и средните предприятия (ММСП), както на 
национално равнище, така и на равнище ЕС, са много сложни и разнородни 

 10 Встъпителни коментари на генералния директор на СЗО по време на брифинга в медиите относно 
COVID-19, 11 март 2020 г.
11 http://ec.europa.eu/echo/eurobarometer_bg 

http://ec.europa.eu/echo/eurobarometer_bg
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поради техния размер и голямото разнообразие от сектори на дейност, които те 
обхващат; като има предвид, че МСП са от ключово значение за развитието и 
издръжливостта на европейските промишлени вериги за създаване на стойност и 
допринасят значително за местните, регионалните и националните икономики;

В. като има предвид, че МСП следва да бъдат в центъра на Европейския зелен пакт и 
на стратегията в областта на цифровите технологии и да бъдат подходящо 
подкрепяни от адаптирани финансови инструменти и благоприятна за МСП 
законодателна среда, за да могат да играят важна роля за растежа на европейската 
икономика, както и за по-широките стратегически цели на Съюза, включително 
екологичните цели до 2050 г.;  като има предвид, че в своята резолюция, 
озаглавена „Координирани действия на ЕС за борба с пандемията от COVID-19 и 
последиците от нея“, Парламентът подчерта, че Европейският зелен пакт и 
цифровата трансформация следва да улесняват стратегиите за възстановяване и 
реконструкция след COVID; като има предвид, че МСП трябва да бъдат 
включвани активно и подкрепяни в стратегията на ЕС в областта на цифровите 
технологии и в Европейския зелен пакт, за да се подобри тяхната 
конкурентоспособност и да се отключи потенциалът им за цифровизация, 
внедряване на новаторски решения и справяне с неотложните екологични и 
обществени проблеми; като има предвид, че приносът на МСП ще бъде от 
решаващо значение за успеха на тези стратегии;

Г. като има предвид, че икономическата криза и ужасяващите икономически 
перспективи, предизвикани от пандемията, доведоха до изпадането в 
несъстоятелност на значителен и труден за определяне брой МСП; като има 
предвид, че през 2018 г. навременни плащания са получили едва 40% от 
предприятията; като има предвид, че кризата на ликвидността, от която страдат 
много на брой МСП, ще окаже отрицателно въздействие не само върху 
ежедневната им дейност, но и върху перспективите им за растеж, тъй като не им 
позволява да планират адекватно дългосрочните инвестиции;

Д. като има предвид, че спешното изкупуване на активи от страна на Европейската 
централна банка (ЕЦБ) в отговор на икономическата криза, предизвикана от 
пандемията, помага на по-големи предприятия, тъй като те разчитат повече на 
пазара на търговски дългове, но не подобрява финансовите условия за МСП; като 
има предвид, че ЕС и държавите членки следва да действат смело и бързо, за да 
сведат до минимум икономическите, социалните и стратегическите рискове, 
свързани с изчезването на тези дружества; признава, че банковото кредитиране е 
традиционно основният източник на външно финансиране за МСП в Съюза, тъй 
като банковото финансиране съставлява над три четвърти от финансирането на 
МСП, което прави МСП особено уязвими при свиване на банковото кредитиране; 
като има предвид, че МСП не разполагат с инструменти за справяне с 
продължителна криза и че националните мерки не следва да оказват отрицателно 
въздействие върху вътрешния пазар на ЕС;

Е. като има предвид, че последствията от недостига на капитал в резултат на 
кризата, предизвикана от COVID-19, ще варират в различните сектори, видовете 
дружества и държавите членки, което ще доведе до различия на единния пазар; 
като има предвид, че е важно да се поддържат еднакви условия на конкуренция, за 
да се сведат до минимум нарушенията на конкуренцията в рамките на вътрешния 
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пазар, докато разликата в резултатите от растежа между държавите членки е една 
от причините за неравномерното икономическо развитие в ЕС; като има предвид, 
че МСП страдат в още по-голяма степен от огромна и често дерегулирана 
глобална конкуренция;

Ж. като има предвид, че икономическите перспективи на ОИСР не изключват, в 
случай на друга сериозна вълна от COVID-19, че загубата на доходи до края на 
2021 г. ще надхвърли загубата на доходи от всяка предишна рецесия през 
последните 100 години12; като има предвид, че след избухването на епидемията от 
COVID-19 държавната помощ не следва да води до нарушаване на конкуренцията 
на вътрешния пазар между МСП от различни държави; като има предвид, че 
пандемията показа, че цифровият преход е от изключително значение, и че тя 
изведе на преден план  необходимостта от цифровизация на икономиката, за да се 
гарантира по-добра издръжливост в бъдеще, докато екологичните 
предизвикателства продължават да съществуват и трябва да бъдат преодолявани; 
като има предвид, че ЕС е изправен пред сурова конкуренция от страна на 
глобални участници; като има предвид, че иновациите са ефективен начин МСП 
да изградят условия за дългосрочен и устойчив растеж;

З. като има предвид, че възприемането на екологично устойчиви практики, 
иновации и технологии се очаква да създаде нови работни места и бизнес 
възможности за МСП, като същевременно подобрява тяхната 
конкурентоспособност и намалява разходите им, при условие че са налице 
подходящите административни, регулаторни и технически условия; като има 
предвид, че много на брой МСП желаят да подобрят своите екологични 
показатели, своята ресурсна и енергийна ефективност, използването на цифрови 
технологии и внедряването на иновативни решения, като всичко това ще бъде от 
решаващо значение за подпомагането на техния дългосрочен и устойчив растеж и 
конкурентоспособност, което също така ще им позволи да играят ключова роля за 
прякото реализиране на екологични иновации; като има предвид, че за тази цел 
следва да се осигури по-добър достъп до финансиране и техническа подкрепа;

И. като има предвид, че съгласно индекса на Комисията за навлизането на цифровите 
технологии в икономиката и обществото за 2020 г.13 множество МСП все още не 
разполагат с пълен достъп до цифровизация и изостават от големите предприятия 
както в областта на цифровите умения, така и по отношение на цифровизацията 
на своята дейност, което се дължи отчасти на нелоялната конкуренция от страна 
на многонационалните дружества; като има предвид, че едни и същи правила 
следва да се прилагат както на цифровия, така и на нецифровия единен пазар, за 
да се гарантират еднакви условия на конкуренция, като същевременно се избягва 
отрицателното въздействие върху трудовите и социалните права; като има 
предвид, че използването на данни може да доведе до конкурентно предимство и 
да позволи на МСП да се възползват от предимствата на цифровия преход, докато 
акцентът върху цифровата грамотност и умения следва да върви ръка за ръка с 
увеличаването на инвестициите на ЕС в цифрова инфраструктура, както и с 
подобряването на достъпа на МСП до данни и справедливи търговски и 
регулаторни рамки във всички видове пазарни условия, т.е. между предприятия, 

12 Икономически перспективи на ОИСР, том 2020, брой I
13 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/digital-economy-and-society-index-desi-2020

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/digital-economy-and-society-index-desi-2020
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между предприятия и потребители и между предприятия и правителства;

Й. като има предвид, че едно от основните предизвикателства пред отключването на 
потенциала на цифровизацията е намирането на квалифицирани служители; като 
има предвид, че Комисията, държавите членки и местните органи на управление 
следва да предприемат действия за подобряване на бизнес средата, за да се 
гарантира конкурентоспособността на МСП, както и устойчивият и дългосрочен 
икономически растеж на Съюза; като има предвид, че стратегия на Съюза за МСП 
представлява възможност за подхранване на предприемаческата култура на слабо 
представените групи и за предоставяне на възможност за тях да „впрегнат“ в 
пълна степен възможностите, произтичащи от цифровия и „зеления“ преход;

К. като има предвид, че повишаването на предприемаческата култура може да даде 
възможност на МСП да допринасят пълноценно и да се възползват от двойния 
преход и да увеличат създаването на работни места, а оттам и въздействието на 
МСП върху пазара на труда; като има предвид, че жените съставляват 52% от 
общото население на ЕС, но че те представляват едва 34,4% от самостоятелно 
заетите лица и 30% от предприемачите със стартиращи компании в ЕС14; като има 
предвид, че креативността и предприемаческият потенциал на жените остават 
неизползвани и следва да бъдат доразвивани;

Л. като има предвид, че регулаторната тежест следва да бъде намалена, като 
например финансовите и губещите време разходи за привеждане в съответствие, 
породени от свръхрегулирането и прекалено сложните административни 
процедури, включително предизвикателствата, свързани с патентното 
съдопроизводство, например в областта на защитата на интелектуалната 
собственост, но също и по отношение на възможностите за финансиране; като има 
предвид, че иновациите не се свързват с регулирането, но че техните движещи 
сили са съвместните усилия, при които предприятията си взаимодействат и 
обменят знания и информация с цел комбиниране на идеи и финансиране с 
партньори като част от по-мащабни иновационни системи; като има предвид, че е 
по-вероятно безвъзмездните средства, а не данъчните кредити да достигнат до 
МСП или до дейностите, в които има по-голяма вероятност да участват МСП;

М. като има предвид, че определението на ЕС за МСП се споменава в над 100 правни 
акта на ЕС, обхващащи широк спектър от политики; като има предвид, че 
Комисията ще извърши допълнителен преглед на сегашното определение и ще 
докладва относно конкретни въпроси, възникнали по време на последната 
публична консултация, като например сложни структури на собственост или 
евентуални „големи зависимости“; като има предвид, че Комисията все още 
трябва да изпълни решението на Съда на Европейския съюз от септември 2016 г., 
в което се изисква изясняване на критериите  „независимост“ и „автономност“;

Н. като има предвид, че микропредприятията представляват значителна част от 
европейските МСП и много често срещат трудности при достъпа до финансиране, 
както и при получаването на информация за възможностите, които съществуват 
на европейско и национално равнище; като има предвид, че тази категория 

14 Доклад, изготвен за Европейската комисия и Европейската инвестиционна банка от Innovation Finance 
Advisory (консултантска фирма по въпроси, свързани с финансиране на иновациите), „Финансиране на 
жените предприемачи — Как да овластим растежа“, юни 2020 г.
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предприятия също е силно засегната от кризата, предизвикана от COVID-19, и, 
без да се засяга настоящото определение за МСП, заслужава да получава повече 
помощ и да бъде по-добре насърчавана;

О. като има предвид, че дружествата със средна пазарна капитализация допринасят 
значително за заетостта и растежа, особено в някои държави членки; като има 
предвид, че Комисията следва, като част от инициативата REFIT, да оцени 
необходимостта от отделно определение за дружество със средна пазарна 
капитализация, за да се даде възможност за целенасочени мерки, като 
същевременно се гарантира, че това не разширява съществуващото определение 
за МСП, нито излага на риск подкрепата за МСП по никакъв начин;

Структурни предизвикателства преди кризата, предизвикана от COVID-19

1. приветства стратегията на Комисията за МСП и споделя мнението на Комисията, 
че МСП са от съществено значение за европейската икономика; подчертава 
необходимостта от актуализиране на стратегията за МСП в контекста на кризата, 
предизвикана от COVID-19, като същевременно се запази акцентът върху 
напредъка на прехода към социално, икономически и екологично издръжливо 
общество и конкурентоспособна икономика, и поради това призовава стратегията 
за МСП да бъде приведена в съответствие с промишлената стратегия, 
европейската стратегия за данните15 и Европейския зелен пакт, за да се постигне 
активно включване и подпомагане на всички МСП в двойния преход с цел 
постигане на по-добра конкурентоспособност, дългосрочен растеж и по-добра 
издръжливост;

2. призовава освен това за мерки за подобряване на средата за създаване на 
предприятия и за укрепване на предприемаческия дух, включително чрез 
намаляване на административната тежест за МСП; във връзка с това призовава за 
приемането на план за действие с ясни цели, междинни цели и срокове, който да 
бъде съпътстван от редовен мониторинг, доклади и оценки; подчертава в този 
контекст необходимостта от засилване на предприемаческия дух в Съюза и от 
осигуряване на условия, които ще дават възможност на новите предприятия и на 
съществуващите МСП да процъфтяват и да въвеждат иновации, като по този 
начин допринасят за икономическата, социалната и екологичната устойчивост и 
за икономическата конкурентоспособност на Съюза;

3. признава, че прекомерността на административните и регулаторни тегоби  
възпрепятства способността на МСП да процъфтяват, тъй като те не разполагат с 
необходимите ресурси за справяне със сложните бюрократични изисквания;

4. поради това приветства ангажимента на Комисията да въведе принцип на отмяна 
на предишни тежести при въвеждане на нови, но припомня, че това само запазва 
статуквото в законодателството, което не е достатъчно амбициозно, и подчертава 
необходимостта държавите членки да избягват „позлатяването“ 
(свръхрегулирането) като първа стъпка към спиране на потока от ново 
регулиране; припомня, че публичната администрация, както на равнище ЕС, така 
и на национално равнище, изпълнява основна роля за гарантирането на 

15 Съобщение на Комисията от 19 февруари 2020 г., озаглавено „Европейска стратегия за данните“ 
(COM(2020)0066),
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безпрепятствено извършване на стопанска дейност и, като пример, за насърчаване 
на инвестициите, насочени към повишаване на икономическата 
конкурентоспособност, при същевременно спазване на най-високите стандарти за 
прозрачност, за здравословни и безопасни условия на труд за работниците и за 
опазване на околната среда;

5. ето защо призовава държавите членки и Комисията да признаят необходимостта 
от по-добро регулиране и опростяване и да приемат пътна карта с конкретни и 
обвързващи цели и показатели като важна предпоставка за способността на 
нашата икономика да се възстановява и да създава иновации, както и за запазване 
на конкурентоспособността на дружествата в ЕС; отбелязва, че няколко държави 
членки са определили количествени цели в размер до 30%16 за намаляване на 
административната тежест, и призовава Комисията да определи амбициозни и 
обвързващи количествени и качествени цели на равнището на ЕС за намаляване 
на административната тежест във възможно най-кратък срок след извършване на 
оценка на въздействието и във всеки случай не по-късно от юни 2021 г. и преди 
съобщението на Комисията;

6. отбелязва, че тази пътна карта следва да определи областите, в които 
административната и регулаторната тежест за МСП следва да бъде значително 
намалена, за да се намалят разходите за привеждане в съответствие, включително 
бюрокрацията, и да се подкрепят държавите членки в постигането на бързо 
намаляване на броя на правилата, като същевременно се гарантират правата на 
работниците, социалните и здравните стандарти и опазването на околната среда; 
подчертава, че за да се извършва мониторинг на ефективността на намаляването 
на бюрократичната тежест, е важно също така тези мерки да се оценяват и в 
последствие, като се взема предвид гледната точка на МСП, без да се накърняват 
правата на работниците;

7. призовава подобреното регулаторно привеждане в съответствие да бъде 
придружено от интелигентна цифровизация, по-голяма удобство за ползване, по-
рационализирани процедури и по-сигурни и неприкосновени процедури за данни; 
във връзка с това изисква засилена и по-целенасочена техническа и 
административна помощ на национално равнище и на равнище ЕС, обмен на най-
добри практики и възможности за обучение за МСП; призовава Комисията да 
управлява истинска единна цифрова входна точка за всички запитвания относно 
възможностите за финансиране от ЕС за МСП и да гарантира, че схемите на ЕС за 
подпомагане, включително тези, предназначени за справяне с последиците от 
COVID-19, съдържат силен компонент за МСП;

8. приветства досегашните постижения, свързани с прилагането на принципите за 
по-добро регулиране; отбелязва, че трябва да бъде постигнат по-голям напредък, 
особено в областта на опростяването и стандартизирането на формуляри и 
процедури, при последователното прилагане на принципите за еднократност и 
„цифрово по подразбиране“, както на равнище ЕС, така и на равнището на 
държавите членки, както и намаляването в общ план на административната 

16 Доклад на Германското министерство на икономиката и енергетиката, представен от Центъра за 
европейски политически изследвания, „“Проучване на осъществимостта: Въвеждане на принципа „one-in-
one-out“ (отмяна на предишни тежести при въвеждане на нови) в Европейската комисия“ , 5 декември 
2019 г.
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тежест;

9. призовава Комисията да анализира внимателно икономическите и социалните 
последици от кризата, предизвикана от COVID-19, върху МСП и да вземе предвид 
опасенията на МСП, произтичащи от кризата с COVID-19, при извършването на 
оценки на въздействието преди предлагането на законодателство;

10. поради това призовава за задължителен тест, който да е в състояние да оценява, 
що се отнася до МСП, разходите и ползите от законодателните предложения, 
включително тяхното икономическо въздействие и въздействието им върху 
служителите в МСП; очаква резултатите от теста за МСП да бъдат изцяло взети 
предвид във всички законодателни предложения и тези резултати  да показват 
ясно как ще бъде постигнато опростяване и, когато е възможно, да формулират 
допълнителни препоръки, за да се избегне ненужната административна или 
регулаторна тежест за МСП; припомня, че основният акцент по време на 
законодателния процес на ЕС следва да бъде върху качеството на оценките на 
въздействието, а не върху скоростта, с която се завършват инициативите; 
призовава Комисията да събира и насърчава най-добрите практики, както и да 
разработи насоки за систематично прилагане на тестовете за МСП на национално 
равнище;

11. призовава Комисията да гарантира ефективността и доброто функциониране на 
Комитета за регулаторен контрол (RSB), като гарантира, че той разполага с 
мнозинство от външни експерти и с подкрепата на Съвместния изследователски 
център; отново заявява, че независимостта, прозрачността и обективността на 
Комитета за регулаторен контрол и неговата работа трябва да бъдат гарантирани 
и че членовете на Комитета не следва да бъдат подлагани на каквато и да било 
форма на политически контрол, конфликт на интереси или пристрастност; 
призовава Комисията да гарантира балансирано представителство на големите и 
малките предприятия във всички съответни органи и комитети, свързани със 
създаването на политики в ЕС, като се започне с Комитета за регулаторен контрол 
(RSB); счита, че настоящото изискване за наличие само на един представител на 
МСП в RSB, представляващ всички МСП във всички сектори, е недостатъчно, 
като се има предвид голямото разнообразие на МСП в ЕС;

12. призовава за съживяване на прилагането на Законодателния акт за малкия бизнес 
(SBA „Small Business Act“); подчертава необходимостта от последователно 
прилагане на принципа „Мисли първо за малките!“ и от засилване на принципа 
„мащабно по важните въпроси и скромно по маловажните“, за да се гарантира 
подходящ акцент върху МСП в законодателството на ЕС и в националното 
законодателство и като основа за нов междуинституционален ангажимент за 
намаляване на административната тежест;

13. отбелязва плана на Комисията да назначи специален пратеник на ЕС за МСП, 
който да осигури по-голяма видимост на опасенията на МСП, и освен това 
призовава Комисията да назначи пратеника за МСП в централно звено под 
ръководството на председателя на Комисията, за да се даде възможност за надзор 
върху въпросите, свързани с МСП, във всички генерални дирекции; призовава 
Комисията да надгражда върху съществуващите резултати на МСП и да се 
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ангажира с ежегодно обсъждане на тема „Състоянието на МСП в Съюза“, което 
да се провежда в рамките на пленарно заседание на Европейския парламент; 
подчертава възможността за укрепване на сътрудничеството между мрежата от 
представители на МСП и националните и местните организации, представляващи 
МСП;

14. счита, че целите на ЕС в областта на устойчивостта и цифровизацията следва да 
бъдат изцяло покрити с финансови и други средства, за да се предоставя 
възможност на държавите членки да насърчават прехода на МСП в двете области, 
което е от особено значение за по-слабо развитите региони; подчертава, че тези 
цели не могат да бъдат противоречиви и че те всъщност трябва да се подсилват 
взаимно и да бъдат придружавани от мерки за гарантиране на заетостта с права и 
подобрени условия на труд;

15. изразява съжаление, че МСП са се сблъскали с повече трудности при достъпа до 
финансиране в сравнение с по-големите предприятия, наред с другото поради 
различни парични мерки и поради регулаторна рамка; във връзка с това предлага 
да се предприемат действия за подобряване на достъпа до кредитиране за МСП, 
включително микропредприятията и стартиращите предприятия; припомня, че 
обикновено МСП не разполагат с достатъчно финансови и човешки ресурси, за да 
участват на равна нога с други заинтересовани участници, по-специално 
многонационалните предприятия, в процеса на получаване на достъп до 
финансови инструменти;

16. изразява загриженост относно трудностите при достъпа до финансиране от ЕИБ, 
пред които са изправени повечето МСП, особено тези с ограничена 
капитализация, и призовава в условията за достъп да бъде вземана предвид 
потребността от по-силно включване на МСП; изразява съжаление, че много на 
брой МСП, включително микропредприятията и стартиращите предприятия, не са 
в състояние да получат достъп до финансиране от ЕС, тъй като не знаят какво е 
налично, но също така и поради бавността и прекомерната сложност на 
съответните процедури и критерии за допустимост; призовава Комисията да 
премахва тези пречки чрез опростяване на процедурите, гарантиране на онлайн 
достъп до информация и допълнителни съобразени с   конкретните нужди 
стимули за МСП и микропредприятията;

17. във връзка с това припомня на държавите членки и на Комисията, че е налице 
непосредствена необходимост от възстановяване на ликвидността на МСП, за да 
се гарантира тяхното основно функциониране, и предупреждава, че оцеляването 
на МСП след COVID-19, по-специално на микропредприятията, като се имат 
предвид техните структурни слабости в сравнение с по-големите предприятия, ще 
зависи от бързото вземане на решения, адекватното финансиране и бързата 
наличност на ликвидност; 

18. насърчава Комисията и държавите членки да използват по най-добрия начин 
очакваните инструменти на ЕС в рамките на следващата многогодишна 
финансова рамка (МФР) в съответствие със специфичните нужди на местните 
общности и като вземат предвид, при всяка възможност, съществуващите 
секторни и национални особености; припомня, че от тях се очаква, наред с 
другото, да насочват инвестиции към МСП;
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19. изразява съжаление, че в плана за възстановяване се отделя недостатъчно 
внимание на МСП, и призовава за мерки за гарантиране на лесен достъп за МСП;

20. настоятелно призовава Комисията да адаптира по-добре финансирането от ЕС, за 
да привлича по-голямо участие от страна на нецифрови, високотехнологични и 
иновативни МСП, и освен това призовава при разработването на нови 
инструменти на ЕС да се взема предвид дали финансирането може разумно да се 
използва от МСП и дали е подходящо за техните нужди, както и да се гарантира, 
че МСП са в състояние да се възползват в еднаква степен като всички други 
партньори, участващи във веригата за създаване на стойност, в полза на 
конкурентоспособността на ЕС в световен мащаб; припомня, че за да се помогне 
на стартиращите предприятия да процъфтяват, от решаващо значение е да се 
гарантира предоставянето на „търпелив капитал“, който има за цел да обхване 
ползите, специфични за дългосрочните инвестиции, и чиито доставчици са в 
състояние да запазят инвестициите си дори при неблагоприятни краткосрочни 
условия;

21. подчертава необходимостта органите на ЕС да прилагат проактивен подход към 
мрежите и организациите на МСП на местно, регионално и национално равнище с 
цел предоставяне на навременни информация и насоки относно използването на 
наличните и на предвидените възможности за финансиране от ЕС; напомня на 
Комисията да използва всички налични средства за комуникация, както и 
конкурси за студенти и млади предприемачи;

22. настоятелно призовава държавите членки да гарантират недискриминационен 
достъп до банково кредитиране за МСП, включително за тези, които в своя бизнес 
модел поставят акцент върху нематериални активи; припомня, че достъпът до 
финансиране е ключов фактор за растежа, устойчивата трансформация и 
иновациите, и призовава за допълнителна подкрепа за иновативни бизнес модели; 
изразява съжаление относно различията в условията за кредитиране на МСП, 
намиращи се в различни държави от ЕС, и призовава държавите членки да 
работят заедно с финансовия и банковия сектор, що се отнася до задължението им 
да гарантират пълен и справедлив достъп до банкови кредити за МСП;

23. подчертава, че финансирането само чрез капиталовите пазари няма да бъде 
достатъчно, за да осигури подходящи решения за МСП, и счита, че секторът на 
финансовите услуги трябва да бъде стабилен и да предлага на МСП, 
микропредприятията и самостоятелно заетите предприемачи широк набор от 
съобразени с конкретните нужди възможности за финансиране по икономически 
ефективен начин; подчертава в този контекст значението на традиционните 
банкови модели, включително на малките регионални банки и спестовните 
кооперации; приканва ЕИБ да работи в по-тясно сътрудничество със своите 
финансови посредници в държавите членки за разпространение на съответната 
информация сред МСП с цел подобряване на достъпа им до финансиране;

Нови предизвикателства, произтичащи от пандемията от COVID- 19

24. припомня, че ликвидността трябва да бъде предоставяна бързо на МСП, като 
същевременно следва да бъдат засилвани и мерките за рекапитализация на МСП; 
настоятелно призовава държавите членки и Комисията да разгледат проблема със 
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забавените плащания, които продължават да създават значителни 
предизвикателства, свързани с ликвидността за МСП, и настоятелно призовава 
държавите членки, които все още не са сторили това, да започнат да прилагат 
Директивата относно забавянето на плащанията, по-специално що се отнася до 
публичните администрации и отношенията между предприятията;

25. настоятелно призовава Комисията да засили наблюдението и прилагането на 
Директивата относно забавянето на плащането и да оцени необходимостта от 
нейното преразглеждане, за да се гарантира, че своевременните плащания са 
норма в целия вътрешен пазар както за сделките между стопански субекти, по-
специално от по-големи към по-малки предприятия, така и за сделките между 
правителствата и предприятията; призовава органите на европейско, национално, 
регионално и местно равнище да дават пример за подражание, като винаги 
плащат навреме на МСП, и в този контекст насърчава активното използване на 
процедурите за нарушение в случаите, когато директивата не се прилага 
правилно;

26. признава необходимостта от временно облекчаване на правилата за държавните 
помощи и от признаване, че те са довели до неравномерно прилагане на мерките в 
целия Съюз; призовава Комисията и Съвета да предприемат бързи действия, за да 
гарантират еднакви условия на конкуренция сред държавите членки;

27. отбелязва, че при всяка бъдеща оценка и преразглеждане на правилата за 
държавната помощ следва да се вземат надлежно предвид особеностите и 
географските неблагоприятни фактори, които засягат МСП, разположени в най-
периферните територии, включително острови, най-отдалечени региони и 
планински райони, както и в други райони, включително непериферни райони, 
които са засегнати от безпрецедентни природни бедствия;

28. изразява дълбока загриженост, че сектори като например секторите на туризма, 
хотелиерството и ресторантьорството, културата, творческите индустрии, 
транспорта, търговските изложения и прояви, които се състоят предимно от МСП, 
са най-силно засегнати от кризата с COVID-19; подчертава значението на 
постоянни бързи мерки за възстановяване, насочени към запазването на доверието 
между пътниците и операторите; подчертава необходимостта тези сектори да 
бъдат облекчени от административната тежест и от регулирането, водещо до 
повишаване на разходите, да се определят бъдещите стъпки за възстановяването 
на секторите и да се гарантира защита на правата на работниците в засегнатите 
сектори; припомня, че е важно да се подобри достъпът до цифрови технологии и 
програми за подпомагане на МСП, развиващи дейност в секторите на културата и 
творчеството, тъй като кризата, предизвикана от COVID-19, показа тяхната 
решаваща роля в нашата икономика и социален живот;

29. настоятелно призовава държавите членки да признаят като основни политически 
приоритети защитата на заетостта и оцеляването на МСП и стартиращите 
предприятия, като предложат конкретни мерки за подкрепа на икономически 
жизнеспособните МСП и стартиращи предприятия, изложени на риск от 
несъстоятелност, по-специално с оглед на отмяната на Инструмента за подкрепа 
на платежоспособността, предложен от Европейския съвет; приветства 
инициативата Европейски инструмент за временна подкрепа с цел смекчаване на 
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рисковете от безработица при извънредни обстоятелства (SURE), която има за цел 
да покрие разходите, свързани с националните режими на работа при непълно 
работно време; призовава Комисията активно да подкрепя държавите членки в 
транспонирането на директивата относно преструктурирането и 
несъстоятелността17, за да се гарантира реален втори шанс за изпадналите в 
трудно положение МСП;

30. отбелязва, че кризата, причинена от COVID-19, е подтикнала МСП към 
новаторски технологии, нови форми на организация на дейността и цифрови 
бизнес модели като електронната търговия, икономиката на споделянето и 
работата от разстояние; посочва, че много МСП се борят да се адаптират към 
новите обстоятелства, и във връзка с това призовава Комисията да гарантира, че 
инвестициите в научни изследвания и иновации са насочени към участие на МСП, 
като същевременно се постига баланс между прилагането на правата върху 
интелектуалната собственост и стремежа към иновации; призовава освен това в 
този процес да бъдат спазвани правата на работниците;

31. припомня, че иновациите в МСП са основен двигател за производителност и 
устойчиво развитие, тъй като може да спомогнат за справяне с глобалните и 
обществените предизвикателства, а също и да предложат по-добри условия на 
работа; припомня, че технологичното развитие и цифровизацията увеличават 
възможностите на МСП за иновации и просперитет, като ускоряват 
разпространението на знания и появата на нови бизнес модели и като увеличават 
способността им да се разрастват по-бързо;

32. подчертава, че инвестициите в иновации следва да дават предимство на 
екосистеми, които приобщават МСП и които укрепват съвместното създаване, 
развитие и трансфер на отлични технологии към промишлеността, както и 
възприемането на нови технологии; ето защо подчертава значението на 
целенасочените публични политики в подкрепа на хоризонталните потребности, 
свързани с процесите на цифрова трансформация в микропредприятията и МСП, 
като например опростяването на задълженията за докладване, и призовава 
държавите членки да разработят пилотни инициативи за ускоряване на 
възприемането от МСП на решения за електронна търговия, например чрез 
обучение и консултантски дейности, техническа помощ, най-добри практики или 
интегриране на триъгълника на знанието (образование, научни изследвания и 
иновации) и с участието на всички съответни заинтересовани страни и местни 
органи;

33. приветства включването на МСП в космическата програма на ЕС, в това число в 
разработването на множество услуги и приложения надолу по веригата; признава 
ключовата роля на МСП във веригите на доставките в областта на отбраната в 
Европа;

34. приветства обещанието на Комисията да започне ускорено обучение чрез 
интензивни цифрови курсове, за да се даде възможност на служителите на 

17 Директива (ЕС) 2019/1023 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 г. за рамките за 
превантивно преструктуриране, за опрощаването на задължения и забраната за осъществяване на дейност, 
за мерките за повишаване на ефективността на производствата по преструктуриране, несъстоятелност и 
опрощаване на задължения и за изменение на Директива (ЕС) 2017/1132. OВ L 172, 26.6.2019 г., стр. 18.
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микропредприятията и МСП да придобият умения в области като изкуствения 
интелект, киберсигурността и технологиите на разпределения регистър; 
подчертава, че интензивните цифрови курсове за МСП в рамките на програмата 
„Цифрова Европа“ следва да бъдат предшествани от субсидирани програми, 
които да позволяват на собствениците и управителите на МСП да определят 
своите цифрови потребности и възможности; отбелязва, че квалифицираната 
работна сила е от ключово значение за процъфтяването на МСП и за успешното 
им справяне не само с екологичния и цифровия преход, но и с традиционните 
предизвикателства, с които се сблъскват тези предприятия;

35. изразява съжаление, че едва 17% от МСП досега са интегрирали успешно 
цифровите технологии в своите предприятия; призовава за засилване на 
действията, насочени към преодоляване на несъответствията между уменията и 
изискванията на пазара на труда и на недостига на умения, а така също и към 
предоставяне на МСП на цифрова грамотност и умения, както и подобряване на 
уменията във връзка с обществените поръчки и финансовото образование, в 
допълнение към уменията в областта на управлението на кредити и вериги на 
доставки за бързо променящите се пазари на труда, също и с оглед на 
ускоряването, предизвикано от кризата с COVID-19;

36. подчертава необходимостта от насърчаване на инвестициите в по-нататъшно 
професионално обучение и програми за чиракуване в МСП; във връзка с това 
призовава за разработването на индивидуализиран подход към цифровите умения 
за микропредприятия; подчертава ролята, която за тази цел може да изпълнява 
Програмата на Европейската комисия за уменията, и посочва, че за да се намали 
несъответствието в областта на цифровите технологии и иновациите, е 
необходимо да се увеличи делът на завършилите висше образование в 
дисциплините НТИМ, както и да се преодолее недостатъчното представителство 
на жените в тези две области; приветства в това отношение европейската 
програма за умения;

37. обръща внимание на Бялата книга на Комисията за изкуствения интелект 
(COM(2020)0065) и изразеното в нея становище, че всяка държава членка следва 
да има поне един център за цифрови иновации с висока степен на специализация в 
областта на ИИ;

38. насърчава Комисията да подкрепи усилията на МСП, включително, наред с 
другото, за модернизиране на остаряло оборудване, за засилване на трансфера на 
знания и за идентифициране на най-ефективното използване на технологии като 
например промишления ИИ, и за повишаване на квалификацията на работната 
сила с непосредствено необходимите умения, за да се даде възможност за 
дистанционно управление на активите, за наблюдение на производството и 
сътрудничество между служителите, както и за екологично устойчиви бизнес 
модели, подходи на кръговата икономика и енергийна и ресурсна ефективност – 
области, в които цифровото ноу-хау често е от решаващо значение и позволява на 
МСП да останат конкурентоспособни; призовава Комисията също така да 
обмисли създаването на програма за ваучери за МСП в подкрепа на 
горепосоченото;

39. настоятелно призовава за действия за преодоляване на пропуските в знанията и 
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уменията на МСП по отношение на екологично устойчивите технологии, 
практики и бизнес модели, особено в секторите, в които целите на ЕС в областта 
на устойчивата енергия и околната среда изискват фундаментална промяна;

40. припомня значението на инструменти като мрежата Enterprise Europe и 
европейските цифрови иновационни центрове, които могат да насърчат 
интернационализацията, цифровизацията и стремежа на МСП към иновации на 
местно равнище, включително в областта на околната среда, и да спомогнат да се 
гарантира пригодността им за целта; призовава Комисията да извърши 
задълбочена средносрочна и последваща оценка на тези инструменти, като се 
консултира с представители на МСП по време на целия процес на оценка, за да 
гарантира, че тези мрежи ефективно достигат до МСП;

41. подчертава жизненоважната роля на неличните данни и трансфера на технологии 
от академичните среди към МСП и подчертава значението на създаването на 
европейски пространства за данни за недискриминационно, надеждно и сигурно 
споделяне на нелични данни с цел увеличаване на потоците от данни между 
предприятията и с правителствата, чрез използване на модел на свободно 
достъпни данни;

42. призовава Комисията да приеме успоредна и по-силно изразена политика за 
подобряване на интернет инфраструктурата и условията на свързване в полза на 
МСП в отдалечените региони като основно условие за подобряване на 
цифровизацията и за осъществяване на ефективна трансформация; призовава 
Комисията да обмисли обвързващи цели за свързаност;

Стратегия за възстановяване

43. подчертава, че „Хоризонт Европа“ е приоритет, който се нуждае от солидно 
финансиране; призовава значителна част от него да бъде предоставена на 
разположение на МСП, включително за компонентите за МСП на Европейския 
съвет по иновациите, и призовава Комисията и държавите членки да гарантират, 
че когато е възможно, инструментите за научни изследвания и иновации, като 
например инструментът „Ускорител“ на ЕСИ, предлагат ускорени възможности за 
МСП и стартиращите предприятия, които разработват иновативни технологии; 

44. призовава за това повсеместните политики и инструменти на ЕС в областта на 
научните изследвания и иновациите да бъдат възможно най-неутрални по 
отношение на сектора и да предоставят по-голяма подкрепа не само на тези МСП 
и микропредприятия, които вече работят в областта на иновациите, но също така 
на изоставащите, особено в традиционното производство, в съответствие с 
техните нужди; призовава за увеличаване на финансирането в областта на 
научните изследвания и иновациите на европейско равнище, което да бъде 
предназначено за нецифрови МСП и МСП, които желаят да подобрят своите 
екологични показатели и своята ресурсна ефективност;

45. подчертава, че съвместната работа и сътрудничеството имат ключово значение за 
подобряване на резултатите от дейността на МСП; отбелязва за тази цел, че 
клъстерите и партньорствата с всички участници в триъгълника на знанието 
(образование, научни изследвания и иновации) трябва да бъдат по-добре 
популяризирани и насърчавани чрез намаляване на административната тежест, 
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опростяване на процедурите и създаване на механизми за споделени услуги за 
участие на клъстери от МСП; призовава освен това Комисията да гарантира, че 
партньорствата и мисиите на „Хоризонт Европа“ са прозрачни и приобщаващи 
през целия процес на реализирането им, по-специално по отношение на участието 
на МСП и определянето на техните програми за стратегически научни 
изследвания и на годишните работни програми; подчертава освен това 
необходимостта да се гарантират справедливи условия за споделяне на 
констатациите и окончателните резултати в съответствие с принципа „открити – 
доколкото е възможно, закрити – доколкото е необходимо“;

46. подчертава освен това потенциала на Европейския институт за иновации и 
технологии и на неговите общности за знания и иновации, тъй като те 
представляват ефективен начин за насърчаване на сътрудничеството между МСП, 
центровете за научни изследвания и университетите с оглед на насърчаването на 
местното предприемачество и справянето с най-належащите обществени 
предизвикателства на нашето време;

47. призовава Комисията и държавите членки да инвестират, наред с другото, в 
икономиката, основана на данни, в изкуствения интелект, интелигентното 
производство, интернет на нещата и квантумните изчислителни възможности и да 
осигурят в тези области силен компонент, посветен на МСП; изразява съжаление 
във връзка с факта, че повечето МСП нямат достъп до данните, които създават; 
приветства във връзка с това европейската стратегия за данните, насочена към 
създаване на истински пазар за данни, където МСП ще имат лесен достъп до 
данни и ще могат лесно да ползват данни във всички видове пазарни условия, т.е. 
между предприятия, между предприятия и потребители и между предприятия и 
правителства;

48. призовава държавите членки да осигурят на МСП необходимата им подкрепа за 
възможностите за иновации, както и да увеличат максимално полезните 
взаимодействия с програми на ЕС в своите национални стратегии за иновации; 
подчертава във връзка с това ролята на иновативните МСП, специализирани в 
областта на пионерските технологии;

49. подчертава необходимостта от увеличаване на осведомеността сред 
собствениците и управителите на МСП, сред асоциациите на МСП и 
подкрепящите ги организации относно възможностите за финансиране на 
технологии с по-добри екологични показатели, относно услугите в сферата на 
сключването на договори (напр. консултантски услуги, насоки и обучения), 
свързани с екодизайн и ефикасно използване и управление на ресурсите, и 
относно екологосъобразните предприемачество, технологии, продукти и услуги;

50. подчертава, че инвестициите в нови и екологосъобразни технологии могат да 
превърнат Европейския зелен пакт в нова стратегия за растеж, от която МСП да 
могат да се възползват и благодарение на която да увеличат своя потенциал за 
иновации;

51. признава, че макар много от МСП да имат желание да инвестират в енергийно 
ефективни, кръгови и екологични процеси, продукти и услуги, все пак са налице 
значителни пречки, по-специално финансови, които ги възпрепятстват да го 
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направят; призовава Комисията и държавите членки, като премахват 
регулаторната тежест, да премахнат подобни пречки чрез въвеждането на 
благоприятна регулаторна рамка и схеми за техническа и финансова подкрепа, 
включително чрез частни инвестиции, за да се даде възможност на МСП да 
възприемат успешно и бързо екологосъобразни практики, продукти, процеси и 
услуги; счита, че засилената целенасочена техническа и финансова помощ ще 
бъде от съществено значение за насърчаването на екологосъобразни възможности 
сред тези МСП, в т.ч. микропредприятията; подчертава, че тази помощ следва да 
даде възможност на МСП и микропредприятията да се възползват в пълна степен 
от възможностите, произтичащи от Зеления пакт, в съответствие с тяхната 
структура, бизнес модел и по-общо техните потребности, тъй като не съществува 
универсален подход; подчертава във връзка с това необходимостта от активно 
включване на представители на организациите на МСП;

52. приветства инициативите, които предлагат най-големи възможности за заетост и 
конкурентоспособност на МСП, като например изпълнението на плана за 
действие за кръговата икономика, създаването на работни места на местно 
равнище и предоставянето на големи възможности за стопанска дейност и 
иновации за МСП;  отбелязва възможностите, предоставени от инициативите на 
т.нар. „вълна на саниране“, включващи проекти за градско обновление; отбелязва, 
че правото на поправка, освен че е в полза на потребителите, може да подтикне 
МСП да навлязат в пазарния сегмент на ремонтните работи, и че политиките, 
насочени към увеличаване на енергийната ефективност на сградите, може да 
бъдат от помощ не само за МСП в строителния сектор, но и за всички МСП при 
насърчаването на енергийната ефективност, като по този начин ще допринесат за 
намаляване на оперативните им разходи; призовава за развитие на по-
конкурентоспособен пазар за дружествата за предоставяне на енергийни услуги;

53. подчертава, че обществените поръчки са стратегически инструмент за 
насърчаване на модели на устойчиво производство и потребление; счита, че с 
подходяща подкрепа и помощ този инструмент може също да предостави големи 
възможности за местни иновативни МСП; отбелязва сходната роля на възлагането 
на екологосъобразни и кръгови обществени поръчки и припомня във връзка с 
това, че тяхното прилагане на национално равнище следва да бъде придружено от 
мерки за обучение и подкрепа за публичните органи и МСП;

54. отбелязва, че отдавна е известно, че балансираната рамка за правата на 
интелектуална собственост е важна крачка за подобряване на функционирането на 
вътрешния пазар; поради това призовава Комисията да даде приоритет на 
обявения план за действие в областта на интелектуалната собственост, за да се 
гарантира защита на равнище ЕС на защитените с авторско право стоки и 
патентованите изобретения и да се засили способността на европейските 
дружества, и по-специално на МСП, да въвеждат иновации въз основа на силни и 
балансирани режими в областта на интелектуалната собственост, което ще бъде 
от полза за конкурентоспособността на иновативните МСП в световен мащаб, 
както и за свеждане до минимум на разходите и сложността на 
административните процедури, като същевременно се обърне внимание на 
предизвикателствата, свързани с патентното съдопроизводство, и се предоставят 
модели на отворени източници и данни за бъдещи иновации;
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55. припомня ролята на професионалното обучение и ученето през целия живот, 
които са от съществено значение за преодоляване на несъответствието между 
търсенето и предлагането на квалифицирана работна ръка, насърчава 
интегрирането на предприемаческите умения в ранните етапи на образованието и 
насърчаването на преквалификацията и повишаването на квалификацията на 
безработните работници, за да се даде възможност за тяхното включване на 
пазара на труда и да се гарантира, че МСП могат да разчитат на наличието на 
подходящо обучен персонал;

56. призовава Комисията и държавите членки да ускорят и разширят инициативите за 
определяне на потребностите от умения и за преодоляване на пропуските на 
пазара на труда чрез образование, стратегии за професионално обучение и 
програми за развитие на уменията, насочени към МСП, и изразява съжаление, че 
все още съществуват пропуски в предприемачеството и достъпа до финансиране 
за микропредприятията и МСП, ръководени от жени; призовава държавите членки 
да извършат оценка на обстоятелствата, които все още представляват пречка за 
жените да станат учредители и ръководители на дружества; подчертава, че 
използването на групирани по полов принцип данни ще спомогне за 
задълбочаване на тази оценка и ще подобри общото качество на процеса на 
вземане на решения; призовава за образователни инициативи и инициативи за 
повишаване на квалификацията на жените, за да им се помогне да повишат 
предприемаческите си умения и самоувереността си; счита освен това, че 
инструментите за електронно управление и цифровите умения следва да бъдат 
насърчавани в рамките на публичния сектор, така че публичната администрация 
да стане по-благоприятна за бизнеса и гражданите, и призовава държавите членки 
да гарантират обмена на най-добри национални и регионални практики в тази 
област, включително по отношение на сътрудничеството между публичната 
администрация и частния сектор, за да се повиши икономическата 
конкурентоспособност;

57. припомня, че стратегията за МСП трябва да обхваща различни по размер и видове 
МСП, независимо дали извършват дейност в традиционни, социални и 
високотехнологични сектори; счита, че МСП, които извършват дейност в 
секторите на традиционните занаяти, на туризма, културата и творчеството, както 
и на социалната икономика, представляват особено уязвим сегмент от мрежата на 
МСП; признава тяхната историческа, културна, икономическа и социална 
стойност и призовава държавите членки да гарантират конкурентоспособността 
на секторите, включително чрез насърчаване на прехода между поколенията и 
самостоятелното предприемачество, чрез насърчаване на достъпа до информация 
относно възможностите за иновации и чрез подкрепа за защитата и укрепването 
на тези сектори;

58. призовава Комисията, в контекста на програмите на ЕС за подкрепа на МСП, по-
специално програмата за единния пазар, да обърне специално внимание и на 
предприятията от социалната икономика, тъй като те са установени на местно 
равнище, предлагат широка гама от продукти и услуги в рамките на единния 
пазар на ЕС, създават висококачествени работни места и насърчават социалните 
иновации;

59. призовава Комисията да представи пътна карта за намаляване на 
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административната тежест, която да включва срокове за действие и средносрочни 
цели, и да се ангажира с изпълнението на тази пътна карта, както и с 
изпълнението на стратегията за МСП, която да бъде представена по време на 
годишното парламентарно обсъждане на тема „Състоянието на МСП в Съюза“; 
отбелязва, че след предупреждението на СЗО за пандемията и прилагането на 
мерки, насочени към ограничаване на разпространението на COVID-19, много 
европейски дружества бяха принудени да спрат или забавят производството 
поради ограничения на търговията, прекъсване на веригата на доставки и 
недостиг на суровини и компоненти от трети държави, което отново показа 
необходимостта европейската промишленост да придобие стратегическа 
автономност и да намали зависимостта си от държави извън ЕС, както и да 
гарантира, че важните части от стратегическите вериги за създаване на стойност, 
включително в производствения сектор, е по-добре да са разположени в рамките 
на нейните граници; освен това призовава Комисията да се погрижи за това, 
дружествата, доставящи медицински материали, да не срещнат отново същите 
трудности, възникнали в рамките на вътрешния пазар, и да се поучат от 
проблемите, възникнали по време на ранните етапи на кризата с COVID-19;

60. призовава за укрепване на правилата в областта на конкуренцията, за да се 
подобри конкурентоспособността на МСП и те да бъдат защитени от нелоялни 
практики, които биха могли да доведат до социален дъмпинг и дерегулация на 
труда; призовава Комисията да гарантира ефективното прилагане на правото на 
Съюза в областта на конкуренцията, без да се засягат правата на работниците; във 
връзка с това припомня, че е важно да се насърчава социалният диалог при 
разработването и прилагането на политиките за МСП и да се осигурят еднакви 
условия на конкуренция за МСП, за да се гарантира, че те се възползват от 
вътрешния пазар на справедлива основа и са в състояние да използват 
възможностите за разрастване;

61. призовава Комисията да гарантира, че МСП ще се развиват успешно в контекста 
на екосистемите, гарантиращи приобщаващ подход и обединяващи всички 
участници във веригата за създаване на стойност, за да се насърчи водещата роля 
на Европа в стратегическите сектори и конкурентоспособността в световен 
мащаб;

62. счита , че стратегията на ЕС за МСП следва по всяко време да отчита изцяло 
техните национални особености, като по този начин се гарантира надлежното 
зачитане на широката национална автономия на държавите членки в една обща 
рамка на Съюза;

63. изразява съжаление по повод на факта, че понастоящем не повече от 600 000 МСП 
изнасят извън ЕС; припомня, че МСП, които се стремят да получат достъп до 
световния пазар, ще подобрят своята конкурентоспособност само ако са 
подкрепени както на местно, така и на международно равнище от структурирана и 
предвидима благоприятна регулаторна рамка, структурирани мрежи, солидни 
информационни ресурси и достъп до възможности за инвестиции и 
квалифицирана работна сила; подчертава значението на повишаването на 
осведомеността на МСП както за вътрешния, така и за международния пазар, за 
неговите правила и инструменти, включително чрез опростяване на референтната 
рамка и подобряване на комуникацията относно съобразени с нуждите 
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възможности; припомня във връзка с това ролята на организациите и мрежите 
шапки и търговските камари на МСП в държавите членки и в международен план, 
както и на делегациите на ЕС;

64. поради това призовава Комисията да въведе инструменти, като например единна 
цифрова входна точка, с цел лесно идентифициране на възможностите за МСП, 
произтичащи от международни търговски споразумения; във връзка с това 
приветства стартирането на новия портал на Комисията, наречен Access2Markets, 
относно митническите процедури и формалности и настоятелно призовава 
Комисията да осигури многоезичен достъп до този инструмент;

65. припомня, че е необходимо МСП да бъдат включени активно в международните 
търговски споразумения и да се настоява за реципрочност, за да се гарантира 
достъпът им до обществени поръчки в трети държави; поради това призовава за 
включване в търговските споразумения на отделна глава за МСП, която да 
съдържа благоприятни за микропредприятията и МСП разпоредби от други глави 
и да предоставя на собствениците на микропредприятия и МСП ефективни 
начини за откриване на подходящите и носещи ползи аспекти на споразуменията;

66. настоятелно призовава Комисията да се стреми към еднакви условия на 
конкуренция и регулаторна среда, в която МСП да могат да се развиват успешно и 
да се конкурират в световен мащаб, а също така да обмисли въвеждането на 
инструменти за търговска защита с цел намаляване на нелоялната конкуренция, 
произтичаща от незаконни или нелоялни търговски практики на трети държави, 
включително мерки за търговска защита, които несправедливо създават пречки за 
предприятията от ЕС да се ползват от свободен достъп до своите пазари;

67. счита, че националните и европейските публични администрации следва да 
служат за пример и да улесняват и засилват участието на МСП и 
микропредприятията във възлагането на обществени поръчки, като опростяват 
достъпа до информация относно поканите за участие в търгове и процедури и 
същевременно избягват непропорционални изисквания и дискриминационни 
практики, като например тръжни критерии, които определят изисквания или 
квалификации, надхвърлящи основните елементи на закупените услуги или стоки, 
и по този начин допринасят за скъсяването и диверсификацията на веригите на 
доставки;

68. призовава за предоставяне на публичните органи и на МСП на повече насоки 
относно съществуващата гъвкавост и адаптирането на правилата за обществените 
поръчки за тази цел;

69. отбелязва, че разделянето на по-големи поръчки на по-малки обособени позиции 
би могло да допринесе за съкращаване и разнообразяване на веригите на 
доставки, като на местните МСП се предложат по-добри стимули, включително 
чрез улесняване на участието на МСП в обществени поръчки за иновации и 
обществени поръчки за продукти в предпазарен стадий, които по принцип са 
достъпни само за по-големи групи;

70. призовава да се оценят т.н. „договори за нула километри“, като се определят 
критерии за премии за местните предприятия, като в тази връзка се заимства от 
европейското законодателство в областта на селското стопанство и по-късите 
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вериги на доставки; призовава за възможността лицата, вземащи решения по 
въпросите на публичните политики, да предпочитат до определена степен 
сключването на договори с местни МСП;

71. припомня, че е важно да се работи в партньорство с националните 
администратори за създаване на европейски пазар на обществените поръчки, 
основан на оферти с умерена големина, който да позволява на МСП да участват в 
процеса на възлагане на обществени поръчки, включително посредством 
разделянето на по-големите договори на по-малки части, в условия на ефективна 
и лоялна конкуренция между участниците на пазара, както и подчертава, че е 
необходимо европейският документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) да стане по-
достъпен за МСП;

°

° °

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

Съобщението на Комисията „Стратегия за мястото на МСП в устойчива и цифрова 
Европа“ беше публикувано в деня преди СЗО да обяви спешната ситуация, 
предизвикана от Covid-19, за пандемия. Ето защо основната цел на докладчика е да 
актуализира първоначалното съдържание на съобщението в съответствие с 
икономическите и социалните промени, изнесени на преден план от пандемията, като 
анализира чрез прагматичен и приобщаващ подход новите предизвикателства, които 
понастоящем засягат 25-те милиона европейски МСП, които действат на вътрешния 
пазар в настоящия момент. В същото време докладчикът възнамерява да подчертае 
съществената роля, която МСП все още трябва да играят в средносрочен и дългосрочен 
план като основни стълбове на икономическото възстановяване на континента след 
пандемията.

Добре известно е, че темпът на растеж на европейските МСП вече беше общо взето по-
нисък от този на конкурентите извън ЕС дори преди избухването на пандемията, което 
се дължи на многостранните и дълбоко вкоренени структурни предизвикателства, като 
например ограничен достъп до кредити, недостатъчна капитализация и сериозни 
закъснения в плащанията. Прекомерната административна тежест също обременяваше 
продължително време потенциала за растеж на МСП в целия Съюз; по данни на бизнес 
проучването от 2019 г., изготвено от Асоциацията на европейските търговско-
промишлени палати (ЕВРОПАЛАТИ), административните процедури представляват 
сериозно предизвикателство за не по-малко от 78% от МСП. Свръхрегулирането 
достига особено тревожни равнища в някои държави членки, което пречи на 
конкурентоспособността на МСП не само в рамките на националната бизнес среда, но и 
в рамките на по-широкия европейски вътрешен пазар.

В същото време конкурентоспособността на МСП и дори оцеляването им е все по-
застрашено от многостранни форми на нелоялна конкуренция, които произтичат от 
глобализирания характер на европейската икономика и най-вече от действията на 
производители от държави извън ЕС, които продължават да спазват по-ниски трудови и 
екологични стандарти, а същевременно изнасят стоки или услуги за ЕС.

Ето защо постепенното, но все пак устойчиво изключване на микропредприятията, 
малките и средните предприятия от националните пазари на всяка една държава членка, 
както и от европейския вътрешен пазар, достигна застрашителни равнища много преди 
избухването на пандемията от Covid-19, като това изключване беше причината за 
„ерозията“ на основната тъкан на европейската икономика.

Като взема надлежно предвид тези критично важни аспекти, Съюзът следва да 
разработва модерна и жизнеспособна стратегия, която трябва да бъде в състояние да 
преодолява посочените по-горе структурни предизвикателства, като същевременно се 
справя бързо и ефективно с новите допълнителни пречки, появили се вследствие на 
пандемията.

Тази стратегия трябва да преследва основната цел за възстановяване на 
конкурентоспособността както в рамките на вътрешния пазар, така и в търговските 
отношения с трети държави. Особено необходимо е да се предприемат спешни мерки за 
значително намаляване на регулаторната тежест (чрез приемането на принципа на 
отмяна на предишни тежести при въвеждане на нови), за да се подобрява достъпът до 
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финансиране на национално равнище и на равнището на ЕС под формата на 
безвъзмездни средства, а не под формата на заеми, както и за преодоляване на 
цифровото разделение, което все още включва тревожен процент от европейските 
микро-, малки и средни предприятия.

Иновациите и цифровизацията не следва да дават приоритет единствено на тези 
предприятия, чиято основна сфера на дейност е пряко свързана с иновациите; по-скоро 
средствата от ЕС и националните средства за оказване на помощ, както и финансовите 
инструменти следва да бъдат леснодостъпни и за нецифрови и неиновативни 
предприятия, включително тези, които работят в сферата на традиционните занаяти, в 
сферата на обществените услуги или в творческата индустрия, които също се нуждаят 
от цифрово модернизиране, за да се запази тяхната конкурентоспособност.

Структурната промяна, насочена към превръщане на законодателната екосистема на 
Съюза в среда, благоприятна спрямо микропредприятията, малките и средните 
предприятия, може да бъде постигната на първо място чрез определянето на принципа 
„мисли първо за малките“ като основен принцип при изготвянето на бъдещото 
законодателство, както и чрез запазването на този принцип през целия законодателен 
процес (включително чрез етапа на оценка на въздействието).

Благоприятната за микропредприятията и за МСП структурна промяна означава също 
така защита на микропредприятията и на малките и средните предприятия от нелоялния 
натиск на пазарните гиганти както в рамките на Съюза, така и извън ЕС. Ето защо е 
необходимо европейските и националните органи да повишават своите усилия за 
защита на микропредприятията, малките и средните предприятия от всякаква форма на 
злоупотреба с господстващо положение от страна на по-големи групи. Държавите 
членки следва също така да предприемат бързи действия за предотвратяване на по-
нататъшното дестабилизиране на пазара на труда, което вече оказва влияние върху 
европейските общества, що се отнася до по-високи равнища на безработица и 
понижаване на стандартите за трудови права.

Що се отнася до защитата на микропредприятията, малките и средните предприятия в 
рамките на световните пазари, институциите на ЕС трябва да използват реалистично 
инструментите за търговска защита, за да защитават европейските производители и 
потребители от дерегулираните модели на конкурентите извън ЕС и да ускорят в това 
отношение прилагането на ефективен механизъм за контрол на въглеродните емисии на 
границата.

Като се има предвид безпрецедентната трудност на този конкретен етап от историята на 
Съюза, за микропредприятията, малките и средните предприятия Зеленият пакт трябва 
да представлява устойчива възможност както по отношение на разходната ефективност, 
така и по отношение на графика на изпълнение, и следва да отчита съществуващите 
асиметрии в разликата по отношение на конкурентоспособността, която представлява 
пречка за европейските предприятия спрямо конкурентите от трети държави. В това 
отношение участието на микропредприятията, малките и средните предприятия и 
техните представители на всеки етап от законодателния процес ще бъде от съществено 
значение, за да се гарантира, че този процес върви ръка за ръка с икономическите и 
социалните потребности, както и със средносрочния и дългосрочния потенциал и 
капацитет за конкурентоспособност на европейските предприятия.
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Що се отнася до инструментите, включени в пакета от мерки за възстановяване, трябва 
да се обръща необходимото внимание на нарушенията на вътрешния пазар, 
предизвикани от неравномерното използване на държавната помощ в различните 
държави членки, като същевременно всички ограничения, които могат да бъдат 
налагани върху използването на тези ресурси, не трябва да накърняват положителното 
въздействие, което те се очаква да оказват. Безвъзмездните средства трябва да бъдат 
предпочитани пред заемите, така че финансовата помощ да не се превръща в 
допълнителен дълг за държавите и предприятията.

Що се отнася до следващата МФР, е необходима внимателна оценка, за да се дава 
приоритет на програмите с най-добри резултати, като се има предвид, че основните 
цели, като например опростяването, намаляването на бюрократичните пречки и по-
добрата комуникация, вече не може да бъдат отлагани, ако Съюзът възнамерява да 
предоставя осезаема подкрепа на европейските микропредприятия, малки и средни 
предприятия.
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СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА ПО МЕЖДУНАРОДНА ТЪРГОВИЯ

на вниманието на комисията по промишленост, изследвания и енергетика

относно нова стратегия за европейските МСП
(2020/2131(INI))

Докладчик по становище: Херт Буржоа

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

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

1. изразява съжаление във връзка със сериозното въздействие на пандемията от 
COVID-19, световната финансова криза от 2008 г. и допълнителните сътресения, 
които европейските предприятия ще претърпят след излизането на Обединеното 
кралство от Европейския съюз, като всички тези процеси оказват въздействие 
върху структурата на световните вериги за създаване на стойност, като ги 
нарушават или дори ги спират; призовава държавите членки да прилагат правилно 
Директивата относно борбата със забавяне на плащането по търговски сделки1 по 
отношение на всички малки и средни предприятия (МСП), тъй като те са сред 
най-засегнатите от кризата с COVID-19; призовава Комисията да следи по 
подходящ начин прилагането на Директивата относно борбата със забавяне на 
плащането по търговски сделки; призовава за последователна стратегия за 
европейските МСП, в съответствие с Европейския зелен пакт на Комисията, с цел 
преобразуване на нашите икономики и укрепване на тяхната устойчивост чрез 
стратегически инвестиции в подкрепа на МСП; припомня, че европейските МСП 
се нуждаят от отворена търговска политика и изисква във връзка с това 
Комисията да предприеме стъпки, за да гарантира, че търговските потоци и 
устойчивите вериги за създаване на стойност, включително търговските 
маршрути за товарни превози в целия ЕС, остават отворени и че се прилагат 
дългосрочни мерки за укрепване на европейската промишлена база, за да се 
избегнат смущения във веригите на доставки, да се запази 
конкурентоспособността на Европа и да се защитят устойчивите европейски МСП 
въз основа на рамка за надлежна проверка; приветства прегледа на търговската 
политика на ЕС като ключово средство за преодоляване на предизвикателствата, 
пред които са изправени МСП в международната търговия; приветства Комисията 

1 OВ L 48 23.2.2011 г., стр. 1.
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за приемането на Решение (ЕС) 2020/1101 от 23 юли 2020 г.2 за удължаване на 
срока на действие на освобождаването от вносни мита и от ДДС при внос на 
стоки, необходими за борбата с последиците от пандемията от COVID-19 през 
2020 г. – решение, снемащо част от тежестите за европейските МСП; призовава 
Комисията да актуализира своята стратегия от 10 март 2020 г. относно МСП за 
устойчива и цифрова Европа, за да се адаптира към новите обстоятелства;

2. приветства гореспоменатата стратегия за МСП и припомня, че 25-те милиона 
МСП в Европа са гръбнакът на икономиката на ЕС, тъй като в тях работят около 
100 милиона души, 13 милиона от които работят за износ, представляват повече 
от половината от БВП на Европа, съставляват 99% от предприятията в ЕС и 
създават 66% от заетостта в Съюза и съставляват 87% от всички износители от 
ЕС, въпреки че само 25% от установените в ЕС МСП изобщо осъществяват износ, 
като дори още по-малка част от него е за страни извън ЕС; припомня, че 
правилното функциониране на вътрешния пазар, устойчивостта и въглеродната 
неутралност трябва да останат сред основните цели на програмите на ЕС, за да се 
даде възможност на МСП да се възползват от екологичния преход по отношение 
на конкурентоспособността, намаляването на разходите и създаването на работни 
места; подчертава, че следва надлежно да се обърне внимание на иновационния 
цикъл и на внедряването на нови налични на пазара технологии; подчертава, че 
просперитетът на единния пазар зависи от способността на европейските МСП да 
се приспособят към трансформацията в областта на информационните 
технологии; признава ролята на микропредприятията и стартиращите 
предприятия в процеса на внедряване на нови технологии; признава, че по 
принцип е важно да се поддържа силно, последователно и предвидимо 
законодателство, и особено относно правата на интелектуална собственост, като 
същевременно се има предвид, че едва 9% от МСП в ЕС действително защитават 
правата си на интелектуална собственост; отбелязва, че само малък процент от 
предприятията, които изнасят стоки извън ЕС, са МСП и че световните пазари са 
важен източник на потенциал за МСП за увеличаване на конкурентоспособността, 
икономическия растеж и иновациите; отбелязва, че безпрепятствената търговия и 
свободата на движение в рамките на единния пазар на ЕС предоставят на МСП 
необходимия мащаб и опитност за износ извън ЕС и достъп до допълнителни 
желани пазари; припомня, че целта на Законодателния акт за малкия бизнес в 
Европа и на принципа „Мисли първо за малките“ е да се повиши 
конкурентоспособността и да се подкрепи предприемачеството;

3. приветства специалния акцент, който стратегията за МСП поставя върху двата 
прехода на ЕС към устойчива и към цифрова икономика, както и върху 
намаляването на регулаторната тежест за МСП и подобряването на достъпа им до 
пазара и достъпа им до финансиране; счита, че поставянето на акцент върху 
цифровите и иновативните решения ще увеличи глобалната 
конкурентоспособност на Европа като цяло;

4. повторно заявява силната си подкрепа за целта, поставена в Зеления пакт, 
насочена към въвеждане на механизъм за корекция на въглеродните емисии на 
границите; призовава Комисията да придвижи тази инициатива като част от 
своята работна програма за 2021 г.; подчертава, че механизмът за корекция на 

2 ОВ L 241, 27.7.2020 г, стр. 36.
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въглеродните емисии следва да бъде крайъгълен камък за Европа при постигането 
на въглеродна неутралност в срок до 2050 г. и че за да се постигне активно 
интегриране на МСП, той трябва да предвижда мерки, специфично насочени към 
техните потребности;

5. приветства усилията на Комисията да разработи специфични инструменти за 
улесняване на достъпа на МСП до пазарите на трети държави; призовава 
Комисията да подкрепя изцяло МСП при преодоляването на всички тарифни и 
нетарифни бариери пред достъпа им до пазарите на трети държави; припомня 
значението на хармонизираните и опростени митнически процедури за 
подпомагане на микропредприятията и МСП (ММСП) да навлязат на експортните 
пазари, тъй като те ще повишат производителността чрез ускоряване на 
иновациите и улесняване на разпространението на технологии и ноу-хау; 
приветства ангажимента на Комисията за гарантиране на правна сигурност за 
МСП чрез включване на глави за МСП във всяко споразумение за свободна 
търговия (ССТ), както е видно от споразумението между ЕС и Япония и 
осъвремененото споразумение с Мексико, и подчертава, че те следва да бъдат 
включени и при преразглеждането на съществуващите споразумения за свободна 
търговия; припомня на Комисията, че всички глави за МСП в търговските 
споразумения следва да включват третиране на общите пречки пред европейските 
ММСП; приветства неотдавнашното назначаване за първи път на главен служител 
на Комисията по правоприлагането в областта на търговията и подчертава 
неговата важна роля, за да се гарантира, че МСП извличат максимална стойност 
от търговските споразумения на ЕС; призовава Комисията да спомогне за 
намаляване на административната и регулаторната тежест за МСП и за 
намаляване на бюрокрацията с оглед на непропорционалното въздействие на 
пречките пред търговията и инвестициите, административните разходи и 
бюрокрацията върху МСП; призовава Комисията да подкрепя МСП, които 
поставят акцент върху зелените технологии и иновации и които вече изнасят 
стоки и услуги за трети държави, и по този начин да стимулира еднакви условия 
на конкуренция; призовава Комисията да работи съвместно с държавите членки за 
активно информиране на МСП относно възможностите за търговия;

6. призовава Комисията да бъде по-активна в подкрепата си за националните и 
регионалните агенции за износ и за стопанските организации на МСП на 
равнището на ЕС и на национално и регионално равнище, за да се даде 
възможност на МСП да преодолеят недостига на информация и да се възползват в 
по-голяма степен от търговските споразумения; в тази връзка счита, че Комисията 
би могла да създаде платформа за интернационализация на МСП, за да наблюдава 
напредъка и да предоставя техническа помощ на МСП за достъп до нови пазари; 
отбелязва, че тази платформа би могла да включва проверка на въздействието 
върху кръговата икономика; припомня, че делегациите на ЕС имат ключова роля 
при предоставянето на подкрепа за МСП чрез даване на отговори на техните 
запитвания и преодоляване на практическите трудности пред тях при 
изпълнението на споразуменията за свободна търговия;

7. призовава Комисията да вземе предвид особеностите на МСП във всички области 
на преговорите в областта на търговията и инвестициите, включително тези, 
насочени към главите за обществените поръчки в търговските споразумения, 
които трябва да улесняват участието на МСП; приветства съобщението на 
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Комисията, че ще стартира нов информационен портал с цел по-добро 
информиране на МСП относно търговските политики и предоставяне на подробна 
информация относно митническите процедури и формалностите при износ за 
трети държави; отправя искане към Комисията да се обръща към предприятията 
на възможно най-ранен етап при създаването на нови информационни портали 
или при подобряването на вече съществуващите, за да се гарантира, че МСП ще 
разполагат с информация от голямо практическо значение; призовава Комисията 
да изпълни целта си за създаване на опростен инструмент за самооценка по 
отношение на правилата за произход и анализа на жизнения цикъл, при който 
следва да се постави специален акцент върху оценката на риска, за да се помогне 
на МСП да преценят дали даден продукт се ползва с преференции по дадено 
търговско споразумение и как те могат да се възползват от стратегическото 
диверсифициране на веригите на доставки; в този контекст отново припомня 
значението на рационализираните и опростени правила за произход; отново 
посочва значението и на ясните правила относно трансграничните потоци от 
данни за постигането на целите на стратегията на ЕС в областта на цифровите 
технологии; подчертава значението на провеждащите се многостранни преговори 
в рамките на СТО относно електронната търговия; призовава за всеобхватен и 
амбициозен набор от правила, за да се улесни свободното движение на данни през 
границите, като същевременно се гарантират стандартите на ЕС за защита на 
данните, да се преодолеят пречките пред цифровата търговия, включително 
изискванията за локализиране на данни, и да се гарантира, че предприятията, 
особено МСП, могат да се конкурират на световно равнище при еднакви условия; 
отново заявява, че МСП ще играят ключова роля в разрастването на технологии и 
предприятия, основаващи се на данни; подчертава необходимостта от 
насърчаване на оперативната съвместимост и достъпа до данни в световен мащаб, 
за да се оптимизират различните процеси в международната търговия; призовава 
Комисията да улесни достъпа на МСП до обществени поръчки и да включи своята 
политика в областта на обществените поръчки като критерий по отношение на 
целите, заложени в Зеления пакт, като например постигане на напредък в 
кръговата икономика и повишаване на устойчивостта на веригите за доставки на 
обществени блага;

8. припомня, че достъпът до финансиране е от съществено значение за МСП, като се 
има предвид, че достъпът им до финансиране в някои държави членки е по-
труден, отколкото в други; призовава Комисията да преодолее тези различия в 
достъпа до финансови средства и да гарантира, че МСП се конкурират при 
еднакви условия; призовава Европейската инвестиционна банка да обърне 
специално внимание на МСП при определянето на своите политики; обръща 
специално внимание на МСП, които се нуждаят от финансиране, техническа 
помощ и по-малко обременителна регулаторна тежест, за да спазват целите на 
Зеления пакт и на цифровизацията, с цел да запазят своята конкурентоспособност; 
обръща внимание на необходимостта от постигане на напредък по отношение на 
споразумението за улесняване на инвестициите и на Директивата за електронната 
търговия3 и продължаващата работа по многостранно споразумение за търговията 
с услуги; подчертава, че цифровизацията предлага редица ползи за МСП, като 
например предоставяне на нови възможности за предлагане на цифрови услуги 
или продукти и по-голям достъп до пазара, като същевременно подчертава факта, 

3 OВ L 178, 17.7.2000, стр. 1.
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че МСП все още се нуждаят от подкрепа за достъп до финансиране, информация, 
умения и технологии; отбелязва, че е необходимо Комисията да премахне 
пречките пред екологичния растеж и екоиновациите за МСП, за да се гарантира, 
че Зеленият пакт е икономическа възможност; призовава към усилия за 
улесняване, доколкото е възможно, на достъпа на МСП до финансиране, 
включително лесен достъп до средства за научноизследователска и развойна 
дейност и предоставяне на засилена техническа подкрепа, с цел ускоряване и 
възползване от екологичната и цифровата трансформация; 

9. призовава Комисията да приложи ефективно инструментите на ЕС за предпазване 
и за търговска защита с цел по-добра защита на европейската промишленост, по-
специално когато тя се отнася за сектори с мнозинство от МСП; признава, че 
светът е изправен пред безпрецедентни и непредвидими предизвикателства, което 
изисква план на равнище ЕС за интелигентно връщане на производството и за 
някои стратегически сектори, диверсификация на линиите за доставка и отворена 
стратегическа автономност като част от стратегията за европейските МСП; 
подчертава необходимостта от силни социални гаранции и социално приобщаване 
в стратегията за МСП в контекста на търговията; подчертава необходимостта да 
се акцентира върху прилагането и изпълнението на търговските споразумения на 
ЕС, с цел защита от нарушения на достъпа до пазара и на ангажиментите в 
областта на търговията и ангажиментите за устойчиво развитие, с оглед на 
ефективно справяне с нарушенията на пазара и гарантиране, че МСП не са 
поставени в неблагоприятно конкурентно положение; настоятелно призовава 
Комисията във връзка с това да засили ролята на информационното бюро за 
защита на МСП в областта на търговията, с цел по-нататъшно засилване на 
подкрепата за МСП при достъпа до инструменти за търговска защита и 
подобряване на комуникацията относно наличните инструменти за справяне с 
нелоялен внос; подчертава специалния доклад на Европейската сметна палата от 
юли 2020 г.4, в който се посочва, че макар разследванията във връзка с 
търговската защита да включват значителна административна тежест за 
засегнатите страни, те са правна необходимост; предупреждава обаче, че 
подкрепата за МСП за достъп до процедури за търговска защита не е била 
достатъчна и че инструментите за търговска защита не се насърчават в достатъчна 
степен във всички сектори на европейската промишленост; в този контекст 
настоятелно призовава Комисията да увеличи помощта и особено нейния обхват 
за МСП; призовава ЕС да вземе надлежно предвид интересите на сигурността и 
обществения ред по отношение на входящите преки чуждестранни инвестиции и 
придобивания и да ги съчетае с общ за целия ЕС механизъм за координация на 
наблюдението, особено за стратегическите сектори; настоятелно призовава 
Комисията да повиши осведомеността сред заинтересованите страни относно 
инструментите за търговска защита и да увеличи подкрепата си за МСП за 
улесняване на достъпа им до инструменти за търговска защита. в тази връзка 
изисква от Комисията да предостави по-достъпен механизъм за подаване на 
жалби от МСП в случаите на нелоялни търговски практики. призовава Комисията 
да наложи мерки във възможно най-кратък срок при разследванията, при които 
МСП заемат видно място;

4 Специален доклад № 17/2020, озаглавен „Инструменти за търговска защита: системата за защита на 
бизнеса в ЕС от дъмпингов и субсидиран внос функционира добре“.
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10. призовава Комисията да продължи своите усилия за подкрепа на ММСП, като 
постави специален акцент върху ръководените от жени предприятия, и да въведе 
за тях съответните мерки; призовава ЕС и неговите държави членки да обръщат 
специално внимание на особените обстоятелства, в които се намират 
ръководените от жени ММСП, когато създават центрове за подкрепа при износ, 
така че да се оползотворят възможностите, които произтичат от споразуменията 
за свободна търговия, и да се укрепят услугите, технологиите и инфраструктурите 
(например достъпът до интернет), които са от особено значение за 
икономическото овластяване на жените и ръководените от жени ММСП; 
призовава Комисията да съдейства за създаването на партньорства между жените 
предприемачи в ЕС и жените предприемачи в развиващите се държави;

11. приветства ангажимента на Комисията да въведе принципа на отмяна на 
предишни тежести при въвеждането на нови, когато създава нови закони, като 
първа стъпка за противодействие на прилива на ново регулиране и за съкращаване 
на бюрокрацията, но припомня, че този принцип само запазва съществуващото 
положение, и това не е достатъчно амбициозно; призовава за по-голяма яснота 
относно начина, по който Комисията възнамерява да интегрира този принцип в 
търговската политика;

12. призовава Комисията да представи пътна карта за премахване поне на 30% от 
остарелите правила и регулаторни разпоредби, засягащи МСП, с цел намаляване 
на административната тежест и бремето на разходите, насърчаване на 
конкурентоспособността и постигане на истинско въздействие, така че МСП да се 
развиват и просперират в ЕС.
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СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА ПО ЗАЕТОСТ И СОЦИАЛНИ ВЪПРОСИ

на вниманието на комисията по промишленост, изследвания и енергетика

относно нова стратегия за европейските МСП
(2020/2131(INI))

Докладчик по становище: Атидже Алиева-Вели

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

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

A. като има предвид, че определението за  микропредприятия и малки и средни 
предприятия (МСП) се съдържа в препоръката на Комисията от 6 май 2003 г. 
(C(2003)1422);

Б. като има предвид, че МСП 99 % от дружествата в ЕС са МСП; като има предвид, 
че те имат оказват принос за 50% от БВП на ЕС и осигуряват заетост на около 100 
милиона души1, което съответства на две трети от всички работни места в частния 
сектор, като това ги превръща в гръбнак на европейската икономика и ги нарежда 
сред основните действащи лица, които стимулират привлекателността на 
териториите и спомагат за развитието на стратегически промишлени екосистеми;

В. като има предвид, че МСП осигуряват две трети от работните места, предоставят 
възможности за обучение в различните региони и отрасли, включително за 
нискоквалифицираните работници, и спомагат за благосъстоянието на 
обществото, включително в отдалечените и селските райони2;

Г. като има предвид, че европейските МСП са изправени пред огромна липса на 
инвестиции, която според оценките варира между 20 и 35 милиарда евро, въпреки 
подкрепата на ЕС и неговите държави членки;

Д. като има предвид, че МСП са изправени пред огромни предизвикателства, 
дължащи се на предизвиканата от COVID-19 криза, и че много от тях са 

1 https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-sme-strategy-march-2020_en.pdf 
2 https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-sme-strategy-march-2020_en.pdf 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-sme-strategy-march-2020_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-sme-strategy-march-2020_en.pdf
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изправени пред риск от несъстоятелност;

Е. като има предвид, че Комисията предложи ангажименти в своята стратегия за 
малките и средните предприятия, публикувана през март 2020 г. 
(COM(2020)0103);

Ж. като има предвид, че сложните административни и правни процедури 
представляват значителна пречка за МСП при по-ефективното използване на 
ресурсите от тяхна страна;

З. като има предвид, че над 70 % от фирмите заявяват, че липсата на подготвен 
персонал възпрепятства новите инвестиции в целия ЕС-103; като има предвид, че 
недостигът на квалифициран персонал и опитни ръководители се е превърнал в 
най-належащия проблем, пред който са изправени МСП в ЕС през годините4; като 
има предвид, че недостигът на умения се усеща особено остро при 
цифровизацията и новите технологии, тъй като 35 % от работната сила имат 
ограничени или несъществуващи цифрови умения;

1. подчертава решаващия принос на МСП, включително на семейните предприятия, 
за иновациите, включително социалните иновации, създаването на работни места 
и изграждането на приобщаващ и на издръжлив на трудности пазар на труда, 
също така и в трансграничните региони, за повишаването на инвестициите, на 
конкурентоспособността, на предприемачеството и на устойчивия растеж; 
изразява изключително голяма загриженост във връзка с нарастващите равнища 
на безработица в ЕС и риска милиони хора да загубят своята работа поради 
кризата, свързана с COVID- 19, особено сред най-уязвимите социални групи, и 
във връзка с неимоверните трудности, които изпитват МСП поради тази криза; 
признава, че понастоящем МСП са изправени пред сериозни проблеми с 
ликвидността; в този контекст подчертава спешната необходимост от улесняване 
на достъпа до финансиране и от предприемане на краткосрочни и дългосрочни 
мерки в подкрепа на МСП при възстановяването; подчертава също така, че това 
следва да дава възможност за устойчиво и целенасочено финансиране за 
преодоляване на сегашния недостиг на инвестиции и за засилване на 
издръжливостта на МСП и на тяхната способност за иновации и за преминаване 
към по-цифровизирани и по-устойчиви решения, насочени към ефективно 
използване на ресурсите, кръговост и неутралност по отношение на климата, като 
се гарантира успешното прилагане на програмата в областта на цифровите 
технологии, Европейския зелен пакт и свързания с това справедлив преход и се 
гарантират стратегическите промишлени отрасли и услуги в ЕС, като се 
стимулира икономиката, като се подпомага заетостта и като се гарантира, че 
никой не е изоставен;

2. подчертава, че МСП играят важна роля за гарантиране на устойчивия в 
екологично, социално и икономическо отношение растеж; 

3. счита, че развитието на кръговата икономика представлява възможност за МСП 
чрез създаване на работни места и нови пазари, както и за повишаване на 

3 https://www.eib.org/en/publications/investment-report-2018 
4 https://ec.europa.eu/docsroom/documents/38462 

https://www.eib.org/en/publications/investment-report-2018
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/38462
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ефикасността на стопанската дейност;

4. подчертава, че законодателството на Съюза трябва да бъде благоприятно за МСП; 
призовава Комисията за строго прилагане на „теста за МСП“, което да спомага за 
изпълнението на важния принцип „Мисли за малките“, за да бъде реализиран 
цялостният потенциал на единния пазар на ЕС; подкрепя плановете на Комисията 
за назначаване на пратеник на ЕС за МСП, който да разглежда въпроси и да 
улеснява решения, свързани с МСП;

5. приветства факта, че стратегията на Комисията за МСП разглежда усилията, 
свързани с опростяването, като един от трите крайъгълни камъни за работата на 
ЕС с МСП; счита намаляването на бюрокрацията за важна предпоставка за 
способността на икономиката да се възстановява, да създава иновации и да 
направи прехода към, наред с другото, съобразено с изменението на климата 
производство, а също и за предпоставка за конкурентоспособността на 
предприятията от ЕС;

6. счита премахването на излишните регулаторни тежести, посредством редовна 
оценка на административните изисквания, и опростяването на правилата за 
достъп до финансиране за МСП и самостоятелно заетите лица за крайъгълен 
камък на новата стратегия за европейските МСП  в контекста на необходимостта 
от подпомагане на бързото икономическо възстановяване и от засилване на 
създаването на работни места; подчертава, че ефикасността и стабилността на 
регулаторната среда се постига най-добре чрез участието на социалните 
партньори в процеса на вземане на решения;

7. подчертава, че МСП, които са в процес на устойчив и цифров преход, ще се 
нуждаят от специално внимание от страна на политиките и от съпътстващи мерки; 
подчертава, че пандемията от COVID-19 изведе на преден план значението на 
цифровите решения, особено работата от разстояние, тъй като те предлагат 
многобройни възможности, сред които по-добри възможности за заетост за хората 
с увреждания, намалени емисии на CO2, свързани с ежедневното пътуване до 
работното място, гъвкави модели на организация на труда, по-добро равновесие 
между професионалния и личния живот и възможности за МСП да подобрят 
значително своята производителност, бизнес управление и издръжливост, като 
същевременно тези решения пораждат опасения, що се отнася до 
неприкосновеността на личния живот и здравословните и безопасни условия на 
труд; призовава Комисията да предложи законодателна рамка, определяща ясни 
общи минимални стандарти и условия за работа от разстояние в ЕС, с цел защита 
на здравето и безопасността на работниците и същевременно подкрепа за 
производителността и конкурентоспособността на европейските МСП;

8. счита също така, че е необходим амбициозна програма на политиките с цел 
хармонизиране на цифровите аспекти на единния пазар и засилване на решенията, 
свързани с електронното управление; призовава за стандартизация и 
цифровизация на административните процедури и формулярите, което ще 
помогне на МСП в дългосрочен план;

9. подчертава, че програмите от решаващо значение за конкурентоспособността и 
развитието на МСП, които са включени в следващата многогодишна финансова 
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рамка (МФР), следва да получат гарантирано достатъчно равнище на 
финансиране;

10. счита, че инструментите на ЕС за възстановяване и съответните програми на МФР 
следва да бъдат използвани изцяло, за да допълват националните схеми, като 
подкрепят МСП, особено в секторите и регионите, които са най-силно засегнати 
от пандемията, включително МСП, които извършват дейност в погранични 
региони, които са били засегнати особено тежко поради затварянето на границите 
между държавите членки, с цел запазване на работните места, на доходите и на 
ноу-хау, и че те следва да се стремят да гарантират стратегическата индустриална 
автономия, новаторство и технологично лидерство на ЕС; освен това припомня, 
че тези инструменти трябва да допринасят за постигането на целите за устойчиво 
развитие и за прилагането на принципите на Европейския стълб на социалните 
права и на Парижкото споразумение;

11. призовава Комисията да гарантира взаимно допълване между целите на 
европейската стратегия за МСП, новия план за действие за кръговата икономика, 
актуализираната европейска програма за умения и европейската промишлена 
стратегия; освен това призовава Комисията и държавите членки да координират 
по-ефективно различните инструменти за финансиране на МСП;

12. припомня в този контекст значението на техническата помощ за МСП и 
самостоятелно заетите лица, особено в началния етап на изпълнение на 
европейските фондове и програми;

13. подчертава, че стратегията за МСП следва да улеснява достъпа на МСП до 
финансиране, дори за много малки проекти и подходящи инструменти за 
колективно финансиране; в този контекст призовава държавите членки да 
подобрят достъпа до по-малки по обем кредити;

14. подчертава, че МСП трябва да имат достъп до процедури за възлагане на 
обществени поръчки, тъй като обществените поръчки представляват лост за 
насърчаване на възстановяването; в този контекст подчертава, че следва да се 
вземат мерки по отношение на несправедливите критерии за подбор;

15. подчертава, че действията, свързани с МСП, следва да бъдат в основата на 
политиките и инициативите на ЕС, по-специално тези, свързани с 
икономическото възстановяване и с цифровия и „зеления“ преход, и че те следва 
да вървят ръка за ръка с мерки за защита на всички работници; във връзка с това 
подчертава необходимостта да се гарантира спазването на принципа на равно 
третиране на работниците и на справедливи условия на труд и заетост за всички, 
включително за мобилните работници;

16. подчертава необходимостта от допълнително улесняване на достъпа на МСП и на 
самостоятелно заетите лица до единния пазар, както и от насърчаване на 
трудовата мобилност; подчертава, че добрата координация между държавите 
членки и регионите е от решаващо значение, за да се гарантира закрилата на МСП 
и на самостоятелно заетите лица, които извършват трансгранична дейност, а също 
така и на трансграничните работници, сезонните работници, пограничните 
работници и командированите работници; призовава да се гарантира, че 
дружествата, самостоятелно заетите лица и работниците имат достъп до ясна и 
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прозрачна информация относно правилата, които трябва да спазват, и относно 
правата, с които се ползват, включително чрез онлайн портали за обслужване на 
едно гише;

17. счита, че подобряването и прилагането на правилата на ЕС за координация на 
системите за социална сигурност са от съществено значение за трудовата 
мобилност и за защитата на работниците, по-специално на лицата в несигурно 
положение; подчертава във връзка с това необходимостта от бързо и балансирано 
споразумение относно преразглеждането на Регламент (ЕО) № 883/2004 и 
Регламент (ЕО) № 987/2009 за координация на системите за социална сигурност;

18. призовава Комисията да въведе европейски социалноосигурителен номер, да 
гарантира правна сигурност за работниците и да улесни работата на 
предприятията, по-специално на МСП, които предоставят трансгранични услуги, 
като в същото време ефективно контролира практиките на подизпълнение и се 
бори със социалните измами; в този контекст настоятелно призовава държавите 
членки да гарантират правилното прилагане и изпълнение на правото на Съюза с 
цел улесняване на свободното движение и социалната закрила на работниците, 
както и на трансграничното предоставяне на услуги, като по този начин се 
гарантират равни условия на единния пазар;

19. припомня, че свободното движение на работници е основно право, което е в от 
централно значение за единния пазар; освен това припомня значението на 
насърчаването на трудовата мобилност в целия Европейски съюз; подчертава, че 
въпреки че са предприети важни мерки за подкрепа на предприятията в отговор 
на епидемията от коронавирус, сега трябва да се обръща специално внимание на 
смекчаването на дългосрочните последици от кризата;

20. припомня, че всички работници в рамките на единния пазар трябва да имат 
правото да се ползват с най-високото възможно равнище на закрила по отношение 
на здравословните и безопасни условия на труд, независимо от размера на 
предприятието, което им осигурява заетост, от работното място или от сключения 
договор;

21. призовава за системно прилагане на мерките за опазване на здравето и 
безопасността на работното място и приветства насоките на Европейската агенция 
за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA), както и точка 8 от изявлението на 
Комисията след представянето на Директива (ЕС) 2020/739 на Комисията относно 
превенцията и защитата на здравето и безопасността на работниците, които 
поради своята професия са изложени или могат да бъдат изложени на SARS-CoV-
25; счита, че тези насоки, включително писмените указания, следва да бъдат 
доразвивани и че те следва да се основават на редовни консултации със 
заинтересованите страни, за да се осигурява координиран, актуален и ефикасен 
отговор в случай на бъдещи трансгранични заплахи за общественото здраве;

22. насърчава държавите членки да повишават осведомеността относно 
здравословните и безопасни условия на труд и да предприемат всички 
необходими действия за гарантиране на безопасността и здравето на работниците, 

5 OВ C 212, 26.6.2020 г., стр. 8.
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включително чрез инспекции, където и когато е необходимо; счита също така, че 
МСП, които наемат сезонни и трансгранични работници, заслужават специална 
защита;

23. подчертава необходимостта от гарантиране на ефикасно и бързо прилагане на 
здравните протоколи, както и на тяхното прилагане от страна на работниците в 
различните професионални сектори, по-специално чрез обучение на работното 
място;

24. очаква предложението на Комисията относно новата стратегия за здравословни и 
безопасни условия на труд за периода 2021—2027 г., която трябва да включва 
визията за нулеви смъртни случаи и тежки трудови злополуки и заболявания; 
призовава Комисията да преразгледа Директивата за здравословни и безопасни 
условия на труд;

25. признава специфичното положение на МСП по отношение на прилагането на 
законовите мерки в областта на здравеопазването и безопасността на равнището 
на дружествата; подчертава, че повишаването на осведомеността, обменът на 
добри практики, консултациите, лесните за ползване ръководства и онлайн 
платформите са от изключително значение, за да се помогне на МСП да спазват 
регулаторните изисквания; приветства уебплатформата за интерактивен онлайн 
инструмент за оценка на риска (OiRA) на EU-OSHA и другите електронни 
инструменти в държавите членки, насочени към насърчаване на спазването на 
изискванията и на култура на превенция, по-специално в микропредприятията и 
малките предприятия;

26. призовава Комисията да гарантира, че работниците имат право на информация, 
консултации и участие, както и да включи този принцип и в стратегията за МСП; 
подчертава необходимостта от пълноценно участие на работниците и техните 
представители на равнище предприятие, включително по отношение на 
решенията за декарбонизация и цифровизация; подчертава значението на 
ефективния социален диалог и необходимостта от засилване на социалните 
партньори, разширяване на обхвата на колективното договаряне и от вземане на 
мерки за насърчаване на висока гъстота на профсъюзите и на сдруженията на 
работодателите в контекста на новата стратегия за МСП;

27. призовава Комисията и държавите членки да подкрепят спешно предприятията, 
особено МСП, чрез намаляване на ненужната административна тежест и 
улесняване на достъпа им до ликвидност; във връзка с това приветства 
инструмента, предложен от Комисията,  за временна подкрепа с цел смекчаване 
на рисковете от безработица при извънредни обстоятелства (SURE); призовава 
Комисията и държавите членки да гарантират, че МСП разполагат с алтернативни 
възможности за финансиране, като например кредитни съюзи и частни 
капиталови инвеститори; призовава за създаването на програми за изграждане на 
капацитет в рамките на плана за възстановяване, които да помогнат на МСП, и по-
специално на микропредприятията, да приспособят своите дейности към пазарите, 
засегнати от COVID-19;

28. приветства предоставеното от Комисията финансово облекчение за запазване на 
работни места чрез инструмента SURE и счита, че една европейска 
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презастрахователна схема за обезщетения при безработица би могла да бъде 
допълнителен инструмент, който да съпътства справедливия преход към кръгова, 
неутрална по отношение на климата и цифрова икономика, и да допринесе по-
специално за устойчивостта на европейската икономика, и по-конкретно на 
европейските МСП; очаква предложението на Комисията по този въпрос, обявено 
от г-жа фон дер Лайен, председател на Комисията;

29. подчертава, че насочените към МСП и стартиращите предприятия политики не 
трябва да позволяват на предприятията да заобикалят съществуващите правила, 
да занижават защитата на работниците и потребителите или да повишават риска 
от корпоративни измами, престъпни дейности и фиктивни дружества; припомня, 
че Парламентът отхвърли спорното предложение на Комисията за европейска 
електронна карта за услуги в това отношение;

30. подчертава, че лоялната конкуренция е основен принцип на единния пазар; 
предупреждава, че надпреварата за достигане на най-ниски равнища по 
отношение на заетостта, социалната сигурност и данъчните стандарти, 
включително чрез изкуствени договорености, рязко противоречи на лоялната 
конкуренция, основана на качество и устойчиво развитие; подчертава, че 
социалният дъмпинг е преди всичко за сметка на работниците, потребителите и 
спазващите закона МСП;

31. подчертава, че нелоялната конкуренция на единния пазар нанася вреди на 
спазващите закона дружества, по-специално на МСП; призовава Комисията и 
държавите членки да вземат решителни мерки за справяне с нелоялната 
конкуренция, която включва недекларирания труд; подчертава освен това, че 
следва да се предприемат действия за справяне с нелоялната конкуренция в 
цифровата икономика;

32. счита , че данъчните политики за МСП следва да насърчават устойчивото 
развитие и създаването на качествени работни места;

33. подчертава, че използването на модерни революционни технологии, като 
например блокова верига и изкуствен интелект (ИИ), изчисления „в облак“ и 
високопроизводителни изчислителни технологии, може да повиши 
конкурентоспособността на МСП; подчертава необходимостта от повишаване на 
осведомеността относно големия потенциал на основаните на ИИ решения и 
относно евентуалните рискове, свързани с тези решения; подчертава 
необходимостта от изследване на промените в обществото, причинени от ИИ; 
призовава ЕС да подпомага цифровия и „зеления“ преход, като инвестира в ИИ 
при гарантиране на принципа „човекът контролира“, в учене през целия живот, в 
инициативи за преквалификация и повишаване на квалификацията с цел 
насърчаване на цифровата грамотност, съсредоточени върху МСП инициативи за 
придобиването на човешки, социални и авангардни цифрови умения и 
квалификации за бъдещи професии и сектори, които ще възникнат като резултат 
от прехода към устойчива и неутрална по отношение на климата икономика; 
подчертава необходимостта от модернизиране на системата на професионалното 
образование и обучението, както и от подобряване на квалификациите, по-
специално що се отнася до цифровите умения; подчертава като приоритет 
необходимостта от преодоляване на несъответствието между уменията/ 
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квалификациите и нуждите на пазара на труда;

34. във връзка с това призовава Комисията и държавите членки да насърчават, 
укрепват и подкрепят стажовете с цел улесняване на устойчивата интеграция на 
младите хора на пазара на труда; подчертава, че образованието и обучението по 
предприемачество, което повишава икономическите познания и умения, е 
решаващо, за да могат МСП да бъдат подготвени да отговорят на изискванията на 
единния пазар; призовава за оптимално използване на Европейския социален 
фонд + за справяне с тези предизвикателства;

35. подчертава в този контекст възможностите за преодоляване на разминаването 
между уменията и квалификациите чрез по-добро използване на трансграничния 
пазар на труда;

36. счита, че имиджът на едно МСП като привлекателен работодател въз основа на 
добри условия на труд и заетост е важно конкурентно предимство при наемането 
на квалифициран персонал; подчертава значението на обучението и 
образованието в рамките на дружествата;

37. подчертава, че предприемачеството е важен двигател за интелигентен, устойчив и 
приобщаващ икономически растеж и конкурентоспособност, както и мощен 
инструмент за насърчаване на социалното включване; призовава Комисията и 
държавите членки да насърчават и подкрепят развитието на предприемачески дух 
и предприемачески умения и да улесняват създаването на нови бизнес модели за 
МСП; освен това призовава държавите членки да използват бъдещия Европейски 
социален фонд плюс и новите възможности по линия на Европейския фонд за 
регионално развитие, за да инвестират в развиване на умения за интелигентно 
специализиране, промишлен преход и предприемачество;

38. подчертава значението на насърчаването на предприемачеството, включително 
сред жените и младите хора; призовава Комисията и държавите членки да 
насърчават и подкрепят активно предприемачеството сред жените на равнище ЕС 
и на национално равнище, по-специално чрез по-лесен достъп до финансиране и 
обучение и чрез осигуряване на по-добър баланс между професионалния и личния 
живот, тъй като жените са една от групите, засегнати най-тежко от кризата, 
предизвикана от COVID-19;

39. подчертава, че жените продължават да бъдат недостатъчно представени в 
различните професии6 и нива на управление, и приветства инициативите на 
Европейската комисия, насочени по-специално към овластяване на жените и 
подобряване на баланса между половете в рамките на европейската екосистема на 
МСП;

40. призовава за премахване на всяка форма на дискриминация, основана на възраст 
или пол, по отношение на заплащането и призовава държавите членки да 
гарантират, в съответствие с националното законодателство и практика, че всички 
работници имат право на достойно трудово възнаграждение или чрез колективни 

6 ОИСР/Европейски съюз (2019 г.), The Missing Entrepreneurs 2019: Policies for inclusive entrepreneurship 
(Липсващите предприемачи, 2019 г.: Политики за приобщаващо предприемачество, Издателство на ОИСР, 
Париж, https://www.oecd-ilibrary.org/industry-and-services/the-missing-entrepreneurs-2019_3ed84801-en 
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трудови договори, или чрез задължителни минимални работни заплати;

41. подчертава, че МСП трябва да дадат своя принос за преодоляване на разликата в 
заетостта, заплащането и пенсиите между жените и мъжете на пазара на труда, 
наред с другото, чрез предоставяне или подпомагане на заведения за грижи за 
деца, отпуск и гъвкаво работно време за лицата, полагащи грижи, както и чрез 
осигуряване на равно заплащане за равен труд и за прозрачност на заплащането;

42. подчертава значението на социалната и солидарна икономика, която осигурява 
заетост за над 11 милиона души7; подчертава също така потенциала на 
предприятията от социалната икономика и на инвестициите със социално 
въздействие за улесняване на приобщаването на хората с увреждания и на други 
уязвими групи на пазара на труда; подчертава настоятелно  необходимостта от 
подкрепа за социалните и основаните на солидарност предприятия чрез създаване 
на благоприятна среда за тяхното развитие; призовава Комисията и държавите 
членки да насърчават създаването и дейността на социални и основани на 
солидарност предприятия;

43. призовава Комисията да признава, насърчава и закриля приобщаващите МСП, за 
да се създаде постоянна заетост за лицата с увреждания на пазара на труда; 
подчертава потенциала на предприятията и организациите от социалната 
икономика за улесняване на приобщаването на хората с увреждания на пазара на 
труда; в този ред на мисли подчертава колко е важно да се предоставя на 
социалната икономика целева подкрепа от Европейския социален фонд; 
припомня, че за МСП, управлявани от уязвими групи, е по-трудно да получат 
достъп до финансиране и че те се нуждаят от целенасочена подкрепа;

44. препоръчва да се засили обменът на насочени към МСП инициативи, които са се 
доказали като успешни, както и обменът на най-добри практики сред държавите 
членки; освен това препоръчва създаването на платформи за обмен сред МСП, 
които разработват иновативни революционни технологии; приветства в този 
контекст предложението на Комисията да се стартира програма за „цифрови 
доброволци“, за да се даде възможност на младите квалифицирани хора и на по-
възрастните хора с богат опит да споделят с традиционните предприятия своите 
умения в областта на цифровите технологии; подчертава, че е важно да се 
насърчава по-нататъшното сътрудничество между МСП, 
научноизследователските институти, университетите и сектора на образованието, 
за да се гарантира, че уменията отговарят на нуждите на пазара на труда;

45. призовава за бързото прилагане на европейския патент с цел насърчаване на 
потенциала за иновации на МСП;

46. счита, че новата стратегия за европейските МСП може да бъде успешна само чрез 
интегрирано стратегическо планиране, което обединява ресурсите на 
европейските участници, регионалните и местните институции, промишлените 
клъстери, социалните партньори, университетите и научноизследователските 
групи; подчертава в този контекст значението на подпомагащите структури, като 
например мрежите за подкрепа на МСП, единните звена за контакт, агенциите за 

7 https://ec.europa.eu/growth/sectors/social-economy_bg 
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регионално развитие, иновационните клъстери и консултирането на стартиращите 
предприятия за създаването на местни и регионални вериги за създаване на 
стойност;

47. счита, че предотвратяването на изпадането в несъстоятелност на дружества е от 
ключово значение за запазването на работни места и за осигуряването на 
устойчиво икономическо възстановяване; счита, че поради тази причина ЕС 
следва да разработва и подсилва механизми за ранно предупреждение с цел 
идентифициране на изпаднали в затруднение дружества и за да им се помогне да 
избегнат несъстоятелност; счита, че европейското финансиране и европейските 
програми следва да бъдат пренасочени в този смисъл;

48. припомня, че микропредприятията и самостоятелно заетите лица също са силно 
засегнати от кризата, предизвикана от COVID-19; подчертава, че МСП, 
микропредприятията и самостоятелно заетите лица често срещат трудности при 
достъпа до механизмите за помощ, въведени от държавите членки, по-специално 
механизмите за работа с намалено работно време, които са от съществено 
значение за защитата на работните места; във връзка с това приветства 
неотдавнашното изменение на Временната рамка за държавните помощи, с което 
се дава възможност на държавите членки да предоставят публична подкрепа на 
всички микропредприятия и малки предприятия; изразява загриженост обаче 
относно неравномерното разпределение на държавната помощ; припомня, че 
държавната помощ не следва да води до нарушаване на единния пазар;

49. призовава държавите членки да разработват активни политики на пазара на труда, 
да насърчават научните изследвания и иновациите и да предоставят 
висококачествени обществени услуги и инфраструктури също така с цел 
насърчаване на инвестициите на частния сектор в МСП;

50. призовава Комисията да разгледа необходимостта от организирането на 
„обслужване на едно гише“, насочено към подпомагане на 
интернационализацията на МСП, например чрез предоставяне на информация 
относно безвъзмездни и други видове средства за проучвания на техническата 
осъществимост на иновативни бизнес продукти и друга информация от значение 
за интернационализацията;

51. счита, че оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз е оказало 
отрицателно въздействие върху МСП в ЕС, особено върху тези, които ежедневно 
осъществяват стопанска дейност с Обединеното кралство; подчертава, че в новото 
партньорство с Обединеното кралство следва да се обръща специално внимание 
на специфичното положение на МСП, и призовава ЕС и Обединеното кралство да 
работят за опростяване на изискванията и формалностите за митническите 
процедури за МСП, за да се избегне всякаква допълнителна административна 
тежест, и насърчава страните да създадат звена за контакт за МСП.
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СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА ПО ВЪТРЕШНИЯ ПАЗАР И ЗАЩИТА НА 
ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

на вниманието на комисията по промишленост, изследвания и енергетика

относно нова стратегия за европейските МСП
(2020/2131(INI))

Докладчик по становище: Лише Схренемахер

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите приканва водещата комисия 
по промишленост, изследвания и енергетика да включи в предложението за резолюция, 
което ще приеме, следните предложения:

А. като има предвид, че МСП са гръбнакът на европейската икономика и 
представляват 99 % от дружествата в ЕС;

Б. като има предвид, че понастоящем, поради кризата, предизвикана от COVID-19, 
европейските МСП са изправени пред безпрецедентни предизвикателства, които 
застрашават самото им съществуване;

В. като има предвид, че едва 17% от МСП досега успешно са интегрирали 
цифровите технологии в своите дейности, а цифровизацията е от решаващо 
значение за силния икономически растеж и създаването на работни места в 
рамките на вътрешния пазар;

1. приветства стратегията за МСП и споделя мнението на Комисията, че МСП са 
гръбнакът на европейската икономика и че са от жизненоважно значение за 
благоденствието на ЕС;

2. счита, че стратегията за МСП следва да върви ръка за ръка с Европейската 
стратегия за промишлеността, и призовава Комисията да предприеме 
допълнителни действия в контекста на поуките, извлечени от кризата с COVID-
19, и на пакета от мерки за възстановяване, за да се даде тласък на икономическия 
растеж и създаването на работни места в рамките на единния пазар;

3. насърчава Комисията бързо да продължава да подпомага европейските МСП при 
справянето им както с краткосрочните последици от кризата, така и с 
дългосрочните предизвикателства, като например цифровизацията и прехода към 
по-устойчив вътрешен пазар;
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4. настоява, че устойчивостта следва да остане основна цел на съответните програми 
на ЕС, така че да се възползват  изцяло от устойчивия преход, що се отнася до 
конкурентоспособността, намаляването на разходите и създаването на работни 
места;

5. подчертава, че изпълнението на стратегията за МСП следва да се съсредоточава 
върху подкрепата за МСП, за да им се помогне да запазят съществуването си, тъй 
като кризата, свързана с COVID-19, предизвика шок сред особено голям брой 
МСП и разтърси тяхната роля в ежедневието на европейците; във връзка с това 
счита, че е уместно стратегията да бъде актуализирана, когато това е необходимо, 
за да се отчете въздействието на пандемията;

6. подчертава, че свободното движение на стоки и услуги от първа необходимост 
трябва да бъде гарантирано в рамките на вътрешния пазар във времена на криза; 
призовава Комисията да предложи своевременно нови инструменти за избягване 
на всякакви сътресения на вътрешния пазар по време на бъдещи кризи и да взема 
предвид специфичните потребности на МСП;

7. отбелязва, че съхраняването на МСП вече е предмет на отделните политики на 
държавите членки; поради това настоятелно призовава стратегията и тези 
политики да се допълват взаимно, за да се стимулира стабилното и дълготрайно 
възстановяване от страна на МСП;

8. припомня, че МСП вече са били изправени пред трудности преди кризата, 
свързана с COVID- 19, по-специално по отношение на достъпа до финансиране, 
включително лесен достъп до средства за научноизследователска и развойна 
дейност, пазари, техническа подкрепа и информация; поради това призовава за 
засилена подкрепа в тези области, например под формата на засилено обслужване 
на едно гише и опростени и лесно достъпни регулаторни и административни 
процедури; съответно подчертава, че е важно да се приеме амбициозна стратегия, 
за да се гарантира, че МСП ще могат да се възстановяват и да процъфтяват;

9. подчертава, че следва също така да се предприемат действия за предотвратяване 
на случаите на затваряне, за оценяване и възстановяване на прекъснатите вериги 
на доставка и създаване на стойност, за подпомагане на разрастването на МСП и 
за засилване на техните трансгранични дейности с цел максимално увеличаване 
на потенциалните ползи от единния пазар;

10. призовава за синхронизиране на всички финансови инструменти, насочени към 
подпомагане на МСП в рамките на вътрешния пазар; настоява, че програмите, 
които са от решаващо значение за конкурентоспособността, развитието и 
устойчивостта на МСП по отношение на кризата, трябва да бъдат засилени в 
следващата многогодишна финансова рамка, за да се гарантира необходимото 
равнище на финансиране; призовава Европейската инвестиционна банка да 
продължи да подкрепя МСП, по-специално като част от подхода за устойчиво 
финансиране;

11. изтъква добавената стойност, предоставяна от МФР на ЕС, що се отнася до 
подкрепата за МСП, по-специално програмата „Единен пазар“ , InvestEU, 
„Цифрова Европа“, „Хоризонт Европа“ и други програми; счита, че 
предназначената за МСП част от програмата „за единния пазар“ следва да 
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поддържа нивото на амбиция на позицията на Парламента, и в този ред на мисли 
подчертава значението на бързото приемане на МФР и на инструмента „Next 
Generation EU“;

12. приветства включването сред действията, определени от Европейската комисия, и 
на действия, свързани с мерки за създаване на благоприятна среда за 
микропредприятията и за МСП (ММСП); отбелязва, че насърчаването на прехода 
от поколение към поколение в традиционните занаятчийски предприятия, някои 
от които са изложени на риск от изчезване, може да бъде не само добър отговор за 
подкрепяне на самостоятелната заетост, но и средство за популяризиране на 
европейското културно наследство от знания, традиции и умения в занаятите; 
отбелязва, че би било полезно да се предоставят стимули за проекти, обхващащи 
различни поколения, които могат да съчетават традицията на майсторите 
занаятчии с цифровизацията чрез участието на млади хора в края на курса на 
обучение;

13. отбелязва, че ММСП следва да подлежат на задължения, които са 
пропорционални, като се вземат предвид техните особености и секторни 
характеристики; насърчава Комисията да предприеме решителни действия за 
правоприлагане, за да бъде ограничена разпокъсаността на пазара, да бъдат 
премахнати неоправданите пазарни пречки и да бъдат гарантирани 
равнопоставени условия на конкуренция, като използва всички налични 
инструменти и органи, като например мрежата на представителите на МСП и 
Комитета за регулаторен контрол, с цел намаляване на разходите и засилване на 
дейността на МСП;

14. подчертава, че прекомерното регулиране е особено обременяващо за МСП; счита, 
че за да бъдат постигнати целите на стратегията за МСП, следва да се поставя по-
голям акцент върху пропорционалността на всяка нова регулаторна инициатива;

15. призовава за пътна карта за постигане на пропорционално намаляване на 
административните тежести с цел насърчаване на потенциала на МСП за 
инвестиции и ускоряване на икономическото възстановяване в ЕС, включително 
следните елементи: 

- подкрепа за МСП да извършват трансгранична дейност, като по този начин 
пълноценно се възползват от предимствата на вътрешния пазар;

- насърчаване на растежа;

- ефективно използване на тест за МСП, извършен на ранен етап от оценката на 
въздействието, за да се анализира икономическото въздействие на 
законодателните предложения, включително разходите за привеждане в 
съответствие;

16. настоява МСП да получават целенасочена подкрепа, т.е. техническа, 
административна помощ и подкрепа за уменията, при прилагането на 
регулаторната рамка на ЕС, за да се гарантира спазването на правилата на 
единния пазар; 

17. признава подкрепата, предоставяна от Временната рамка за държавните помощи, 
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и приветства неотдавнашното ѝ изменение, което дава възможност на държавите 
членки да предоставят публична подкрепа на всички микро-, малки и средни 
предприятия; при все това настоятелно призовава Комисията междувременно да 
гарантира, че временните рамки, одобрени за държавна помощ, не нарушават 
конкуренцията в средносрочен и дългосрочен план и следователно оказват 
неблагоприятно въздействие върху МСП, които са основните бенефициенти;

18. подчертава ключовата роля на данните и трансфера на технологии от 
академичните среди към МСП като живителната сила на цифровата икономика; 
изтъква наличието на пазарни дисбаланси и пречки пред достъпа до данни, които 
засягат конкурентоспособността на МСП, и подчертава, че МСП трябва да 
получават справедлив дял от добавената стойност на генерираните от тях данни, 
като подчертава, че недискриминационният достъп до данни е от ключово 
значение за гарантирането на равнопоставени условия на конкуренция в рамките 
на вътрешния пазар; в този контекст приветства европейската стратегия за 
данните; подкрепя Комисията за насърчаването на оперативната съвместимост и 
за създаването на европейски пространства за данни за надеждно и сигурно 
споделяне на нелични данни с цел увеличаване на потоците от данни между 
предприятията, съответните заинтересовани участници и публичния сектор; 
подчертава значението на отворените данни и споделянето на знания чрез 
отворени технологии за МСП, при цялостно спазване на приложимото 
законодателство;

19. посочва, че е необходимо да се улесни достъпа на МСП и приемането от тях на 
изкуствения интелект (ИИ) в съответствие с бъдещата рамка за етично поведение 
и отговорност чрез насърчаване на създаването на трансгранични „Алианси за 
ИИ“ в стратегически вериги за създаване на стойност в рамките на вътрешния 
пазар, както и насърчаване на инвестициите в следващото поколение стандарти, 
инструменти и инфраструктури за съхранение и обработка на данни; посочва, че е 
важно да се гарантира достъпа до и осведомеността на МСП относно стандартите 
в областта на ИКТ, за да им се дава възможност за иновации и за предоставяне на 
по-индивидуализирани цифрови решения;

20. посочва, че МСП са изправени пред трудности, когато защитават своите права 
върху интелектуална собственост (ИС) и когато сами се защитават от агресивни 
съдебни спорове за патенти, които могат да застрашат тяхното развитие; 
призовава Комисията да повиши осведомеността относно ИС, да се възползва в 
по-голяма степен от външни консултации и да гарантира подходящо 
правоприлагане;

21. подчертава, че цифровизацията предлага множество ползи за МСП, като 
например предоставяне на нови възможности за предлагане на цифрови услуги 
или продукти и разширяване на техния достъп до пазара; посочва, че за да останат 
конкурентоспособни и привлекателни за потребителите, МСП все повече са 
подложени на натиска да адаптират съответно своите бизнес модели и да приемат 
необходимите цифрови технологии;

22. подчертава, че МСП и особено стартиращите предприятия имат огромен 
потенциал за растеж в новите цифрови сектори, като например ИИ, „интернет на 
нещата“ (IOT) и роботиката, но подчертава, че за да бъдат успешни в цифровата 
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трансформация, МСП трябва да получават адекватна подкрепа и да имат достъп 
до достатъчно финансови ресурси и инфраструктура;

23. подчертава възможностите за МСП да достигане до нови клиенти и до пазари, 
предлагани от електронната търговия; подчертава добавената стойност на 
законодателството в това отношение, като например на Регламента относно 
отношенията между платформите и предприятията, и призовава за неговото бързо 
прилагане и изпълнение;

24. предупреждава, че при електронната търговия съществува постоянен риск от 
нелоялна конкуренция, включително и поради наличието на несъответстващи, 
незаконни или небезопасни продукти на електронните пазари, насочени към 
потребителите в ЕС;

25. подчертава, че еднаквият достъп до инвестиции продължава да бъде 
предизвикателство в ЕС, като се имат предвид по-големите трудности при 
достъпа до финансиране в някои държави членки, което води до несъответствия в 
конкурентоспособността между МСП на единния пазар; призовава Комисията да 
преодолее тези различия в достъпа до финансови средства, без да бъде 
накърнявана приложимостта на пруденциалните изисквания, и да гарантира, че 
МСП се конкурират при равни условия;

26. насърчава държавите членки да прилагат единния цифров портал по благоприятен 
за МСП начин, като си сътрудничат тясно с регионалните и местните органи, 
както и с другите държави членки, и като предоставят лесен цифров достъп до 
информация, процедури, помощ и услуги, свързани с извършването на 
трансгранична стопанска дейност, включително консултации във връзка с 
обществените поръчки и източниците на финансиране;

27. посочва, че спешните мерки в това отношение, като например мерките, отнасящи 
се до разширяването на цифровизацията в отношенията между държавните 
ведомства и предприятията и оперативната съвместимост на правителствените 
бази данни, повече не бива да бъдат отлагани;

28. приветства мрежата от представители на МСП, която позволява по-доброто 
вземане предвид на крайния ползвател в бъдещото законодателство; при все това 
предлага критично да се оценят процесът на тяхното назначаване и на 
функционирането на мрежата с цел отстраняване на потенциалните слабости и 
гарантиране на ефективната работа на системата във всички държави членки, в 
непрестанна координация със съответните стопански асоциации и заинтересовани 
страни;

29. подчертава необходимостта от използването на Европейската платформа за 
държавни обществени поръчки GovTech, за да се следи внимателно по какъв 
начин участват МСП в предизвикателствата, свързани с възлагането на 
обществени поръчки в целия ЕС, което да направлява последващото формулиране 
на добри практики и по-високи законодателни стандарти;

30. призовава Комисията да лансира възможно най-скоро европейската инициатива 
GovTech за насърчаване на най-добрите практики за създаване на ефект на 
полезни взаимодействия между правителството, стартиращите предприятия и 
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МСП в областта на цифровите технологии и да улесни използването от няколко 
държави членки на трансграничен инструмент, насърчаващ равен достъп до 
пазара за европейските МСП в областта на цифровите технологии;

31. призовава Комисията и държавите членки да опростяват процедурите за възлагане 
на обществени поръчки, като използват гъвкавостта на новите насоки на 
Комисията вътре в съществуващата рамка на ЕС за възлагане на обществени 
поръчки, и да увеличават възможностите за МСП на единния пазар, като 
например възможността за подразделяне на обществена поръчка на по-малки 
части и за рационализиране на административните процедури за предприятията, 
както и като  използват цифрови инструменти и платформи с цел разширяване на 
националните и трансграничните обществени поръчки;

32. подчертава, че устойчивите обществени поръчки могат да допринесат като 
стратегически инструмент за насърчаване на модели на устойчиво производство и 
потребление; в този контекст насърчава използването на икономически, социални 
и екологични критерии в процеса на възлагане на обществени поръчки при пълно 
спазване на приложимото законодателство и подчертава, че МСП се нуждаят от 
необходимата подкрепа, за да придвижат напред този преход;

33. отбелязва, че увеличаването на процента на участие на МСП в търговете за 
обществени вероятно представлява значителна възможност за финансиране за 
МСП, като се има предвид  фактът, че съвкупните разходи за възлагане на 
обществени поръчки в рамките на ЕС представляват 14% от общия БВП на 
държавите членки; подчертава, че за практическото постигане на тази цел се 
изисква използването на нови методики и инструменти за възлагане на 
обществени поръчки, като се използват по най-добрия начин действащото 
законодателство на ЕС в областта на обществените поръчки и гъвкавостта, която 
вече е предоставена в тази рамка;

34. подчертава, че е важно европейският документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) 
да стане по-достъпен за МСП; призовава за създаването на цифрови инструменти, 
като например платформи за подобряване на достъпа на МСП до съответната 
информация за обществените поръчки;

35. подчертава факта, че просрочените плащания са отговорни за една четвърт от 
всички фалити на МСП в ЕС; настоятелно призовава Комисията да засили 
експедитивно Директивата за забавените плащания1 със силни инструменти за 
наблюдение и правоприлагане и да предприеме съответните обвързващи мерки за 
засилването на настоящата рамка, така че да се гарантира и насърчава като норма 
бързото извършване на плащанията, особено за транзакциите от правителства към 
предприятия, в целия единен пазар. призовава органите на европейско, 
национално, регионално и местно равнище да дават пример, като заплащат на 
МСП навреме; в този контекст насърчава активно използване на производства за 
установяване на неизпълнение на задължения в случаите, когато директивата не 
се прилага правилно.

1 Директива 2011/7/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. относно борбата със 
забавяне на плащането по търговски сделки, ОВ L 48, 23.2.2011 г., стр. 1.



RR\1219652BG.docx 53/86 PE653.858v02-00

BG

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане 28.9.2020

Резултат от окончателното гласуване +:
–:
0:

40
1
4

Членове, присъствали на 
окончателното гласуване

Alex Agius Saliba, Andrus Ansip, Pablo Arias Echeverría, Alessandra 
Basso, Brando Benifei, Adam Bielan, Hynek Blaško, Biljana Borzan, 
Vlad-Marius Botoş, Markus Buchheit, Dita Charanzová, Deirdre Clune, 
David Cormand, Carlo Fidanza, Evelyne Gebhardt, Alexandra Geese, 
Sandro Gozi, Maria Grapini, Svenja Hahn, Virginie Joron, Eugen 
Jurzyca, Arba Kokalari, Marcel Kolaja, Kateřina Konečná, Jean-Lin 
Lacapelle, Maria-Manuel Leitão-Marques, Morten Løkkegaard, 
Adriana Maldonado López, Antonius Manders, Beata Mazurek, Leszek 
Miller, Dan-Ștefan Motreanu, Kris Peeters, Anne-Sophie Pelletier, 
Miroslav Radačovský, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, 
Tomislav Sokol, Ivan Štefanec, Kim Van Sparrentak, Marco Zullo

Заместници, присъствали на 
окончателното гласуване

Anna-Michelle Asimakopoulou, Maria da Graça Carvalho, Anna 
Cavazzini, Edina Tóth



PE653.858v02-00 54/86 RR\1219652BG.docx

BG

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

40 +
ECR

EPP

EUL/NGL

GREENS/EFA

ID

NI

RENEW

S&D

Adam Bielan, Carlo Fidanza, Beata Mazurek

Pablo Arias Echeverría, Anna-Michelle Asimakopoulou, Maria da Graça Carvalho, Deirdre Clune, Arba 
Kokalari, Antonius Manders, Dan-Ștefan Motreanu, Kris Peeters, Andreas Schwab, Tomislav Sokol, Ivan 
Štefanec, Edina Tóth

Kateřina Konečná

Anna Cavazzini, David Cormand, Alexandra Geese, Marcel Kolaja, Kim Van Sparrentak

Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle

Miroslav Radačovský, Marco Zullo

Andrus Ansip, Vlad-Marius Botoş, Dita Charanzová, Sandro Gozi, Svenja Hahn, Morten Løkkegaard

Alex Agius Saliba, Brando Benifei, Biljana Borzan, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Adriana Maldonado López, Leszek Miller, Christel Schaldemose

1 -
ID Hynek Blaško

4 0
ECR

EUL/NGL

ID

Eugen Jurzyca

Anne-Sophie Pelletier

Alessandra Basso, Markus Buchheit

Легенда на използваните знаци:
+ : „за“
- : „против“
0 :  „въздържал се“



RR\1219652BG.docx 55/86 PE653.858v02-00

BG

13.10.2020

СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА ПО ТРАНСПОРТ И ТУРИЗЪМ

на вниманието на комисията по промишленост, изследвания и енергетика

относно нова стратегия за европейските МСП
(2020/2131(INI))

Докладчик по становище: Жуан Ферейра

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

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

А. като има предвид, че микропредприятията, малките и средните предприятия 
(ММСП) и стартиращите предприятия в транспортния и туристическия сектор са 
засегнати в най-голяма степен от пандемията от COVID-19, като значителен брой 
от тези предприятия са на ръба на несъстоятелността поради налагането на 
ограниченията за мобилност, здравните протоколи в заведенията за настаняване и 
произтичащия от това спад в търсенето на пътнически транспорт; като има 
предвид, че настоящият контекст също така дава основание за една европейска 
политика в областта на туризма, подкрепена от бюджетен ред в следващата 
многогодишна финансова рамка, както и за спешни и новаторски мерки, които 
поставят транспорта в центъра на едно бързо ново стартиране на икономическото 
възстановяване; като има предвид, че транспортът и туризмът са сектори, които 
оказват въздействие върху състоянието на околната среда; като има предвид, че 
МСП и стартиращите предприятия ще играят ключова роля в прехода към 
устойчив транспорт и туризъм;

Б. като има предвид, че микропредприятията, малките и средните предприятия 
(ММСП), както на национално равнище, така и на равнище ЕС, са едновременно 
много сложни и разнородни, като се има предвид техният размер и твърде 
разнообразните сектори на дейност, които те обхващат, като всяко предприятие 
има своя собствена, понякога много различна динамика, особено икономическата, 
финансовата, социалната или дори политическата динамика, която ги 
характеризира; като има предвид, че следва да се поддържат равнопоставени 
условия на конкуренция за МСП в транспортния и туристическия сектор;

В. като има предвид, че броят на МСП, извършващи дейност в секторите на 
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транспорта и туризма, е нараснал съответно на един и два милиона и че тези 
сектори са отговорни за общо над 16 милиона работни места; като има предвид, 
че МСП съставляват по-голямата част от предприятията в транспортния сектор и 
по този начин притежават най-голям потенциал за създаване на работни места и 
за стимулиране на икономическия напредък;

Г. като има предвид, че транспортният сектор е от стратегическо значение за 
развитието на държавите членки и на ЕС, за тяхното икономическо, социално и 
териториално сближаване, за функционирането на техните икономики и за 
мобилността на тяхното население; като има предвид, че МСП в тези сектори са 
изправени пред редица ограничения за своята дейност, като например такси за 
изминат участък или липса на поддържаща инфраструктура, наред с другото; като 
има предвид, че би било от значение да се гарантира намаляването на 
бюрокрацията за микропредприятията и за МСП, както и оценката на прилагането 
на цялото ново законодателство на ЕС, което има отрицателно въздействие или 
възпрепятства несъразмерно микропредприятията и МСП на вътрешния 
транспортен пазар;

Д. като има предвид, че секторът на туризма е от ключово значение за икономиката 
на редица държави членки; като има предвид, че този сектор има сезонен профил 
и би могъл да се възползва от общ подход и политика на ЕС;

Е. като има предвид, че след избухването на епидемията от COVID-19 държавите 
членки трябва да осигуряват необходимата подкрепа, която те могат да оказват на 
своите МСП, особено като се възползват от гъвкавостта на правилата за държавна 
помощ, без да бъдат изостряни съществуващите нарушения на конкуренцията на 
единния пазар между МСП от различни държави; като има предвид, че 
сложността на административните процедури и свръхрегулирането би могло да 
затрудни МСП;

Ж. като има предвид, че преобладаващата част от МСП зависят от банковия сектор, 
що се отнася до тяхното финансиране; като има предвид, че в банковия сектор 
съществува необходимост от рационализиране на изискванията към клиентите, 
така че МСП да могат да имат по-лесен достъп до финансиране; като има 
предвид, че въпреки различията между държавите членки европейската 
конкурентоспособност изостава от тази на други развити икономики, което 
застрашава потенциала на ЕС за генериране на богатство и благоденствие; като 
има предвид, че по-голямата част от МСП се препитават от националните пазари 
и в рамките на тези национални пазари;

З. като има предвид, че много на брой МСП в транспортния сектор, като например 
тези, които предоставят активна градска мобилност, пътнически транспорт и 
туристически услуги, са сериозно засегнати от ограничен брой цифрови 
платформи, които имат господстващо положение на пазара; като има предвид, че 
цифровизацията и онлайн платформите представляват както голямо 
предизвикателство, така и възможност за европейските МСП и че те са от 
значение за търговския успех на МСП  чрез създаване на възможности за заетост 
и растеж, подобряване на оперативната ефективност, гарантиране на сигурността 
на данните и по-добро достигане до потребителите;
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1. отбелязва, че кризата, свързана с COVID-19, е показала ясно значението за 
икономиката и за бизнеса на МСП, които извършват дейност в транспортния 
сектор, като се има предвид, че непрекъснатият товарен транспорт е бил от 
съществено значение за гарантиране на бързото и гладко функциониране на 
веригите на доставки на различни видове стоки, както и транспортирането на 
работници в ключови сектори; подчертава, че МСП в сектора на туризма са 
изправени пред безпрецедентни трудности, включително сериозна криза на 
ликвидността поради неустойчивите парични потоци и ситуацията с приходите и 
поведенческите модели на пътниците, предизвикани от избухването на 
епидемията от COVID-19; призовава Комисията да приеме преразгледана 
стратегия за европейските МСП, като вземе предвид въздействието на COVID-19, 
непрестанно променящите се изисквания за здраве и безопасност, 
функционирането на вътрешния пазар, а също така и местните, регионалните и 
националните потребности, като същевременно укрепва и стимулира 
предприятията; признава приноса на новата индустриална политика за повторната 
индустриализация на държавите членки; приветства ангажимента на Комисията 
да въведе принципа на отмяна на предишни тежести при въвеждане на нови („one 
in, one out“) като първа стъпка за противодействие на прилива на ново регулиране, 
но припомня, че Комисията просто поддържа статуквото, което като поведение не 
е достатъчно амбициозно;

2. подчертава значението на подкрепата от страна на държавите членки и на ЕС за 
подпомагане на МСП, които изпитват трудности, като се гарантира 
продължаването на тяхната дейност, запазването на работните места и 
създаването на нови работни места, защитата на доходите, като същевременно се 
зачитат правата на работниците; призовава за пътна карта за намаляване на 
административните разходи и тежести с най-малко 30 % и за улесняване на 
достъпа на МСП до финансиране, като се насърчават инвестициите в 
стратегически вериги за създаване на стойност; призовава Комисията, държавите 
членки и местните органи на управление да разглеждат бизнес климата и 
конкурентоспособността като върховни приоритети в дневния ред на своите 
политики; подчертава необходимостта от засилване на подкрепата за МСП в тези 
сектори на равнище ЕС; призовава Комисията да представи конкретни 
инициативи за възстановяване; освен това насърчава Комисията да разгледа 
възможността за съфинансиране заедно с държавите членки, градовете или 
регионалните органи на схеми, например предоставянето на ваучери или отстъпки 
в полза на туристите с цел увеличаване на доходите от туризъм в по-малки местни 
предприятия в зависимите от туризма региони; призовава Комисията да 
наблюдава развитието на събитията и да оценява възможността за спешна и 
конкретна за всеки сектор подкрепа в допълнение към вече обявените мерки, 
включително финансиране и капитализация, докато туристическите и 
транспортните потоци се върнат на равнищата отпреди пандемията; счита, че тази 
подкрепа следва също така да бъде съсредоточена върху и да стимулира 
средносрочната модернизация на техните дейности, така че те да бъдат приведени 
в съответствие с най-новите цели на ЕС в областта на климата и околната среда, 
наред с други стандарти на ЕС, като например условията на труд; призовава за 
създаването на план за действие, който да гарантира функционирането на 
транспортните дейности, насочен към реагиране на бъдещи кризи, които биха 
могли да засегнат транспортния и туристическия сектор, създаване на правна 
сигурност за предприятията и гражданите, увеличаване на устойчивостта и 
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конкурентоспособността и отчитане на добавената стойност, която тези сектори 
осигуряват за икономиката на ЕС;

3. обръща внимание на недостъпността на новия план на ЕС за възстановяване за 
много на брой МСП, засегнати от последиците от пандемията; призовава за по-
голяма роля на ЕС, що се отнася до финансирането в подкрепа на 
платежоспособността на МСП, както и  в подкрепа на работните места, заплатите 
и правата на работниците, а също и за ограничаване на вредните последици от 
прекомерната задлъжнялост; счита, че държавите членки следва да проучат 
възможните мерки, като например данъчни облекчения, временно отлагане на 
погасяването на банкови заеми и решения за покриване на рисковете, поети от 
доставчиците на услуги, до възобновяването на туристическите и транспортните 
потоци;

4. счита, че икономическата конверсия и гладкото функциониране на МСП и 
стартиращите предприятия в областта на устойчивия транспорт и устойчивия 
туризъм ще дадат тласък на възстановяването и устойчивостта в периода след 
COVID-19, а именно чрез създаването на постоянни качествени работни места и 
чрез обмен и координация на най-добрите практики на държавите членки; 
призовава този преход да бъде приведен в съответствие с целите на ЕС в областта 
на климата и околната среда;

5. счита, че целите на „Стратегията за мястото на МСП в устойчива и цифрова 
Европа“ следва да бъдат съсредоточени не само върху участието на МСП във 
„важни проекти от общоевропейски интерес“, но и да разглеждат възможността за 
съфинансиране на местни или регионални схеми в процеса на изготвяне на 
политиките, като се прилага принципът „Мисли първо за малките!“ и при пълно 
прилагане на теста за МСП в оценките на въздействието, като се посочва и кога 
политическите предложения биха могли да доведат до възлагане на 
производството на външни изпълнители, като същевременно се признава 
националната автономност; счита освен това, че целите следва да бъдат 
постигнати чрез дългосрочни и ориентирани към растеж политики, насърчаващи 
конкурентоспособността на европейските МСП, и че те следва да бъдат изцяло 
съчетани с пряка финансова подкрепа и други ресурси, за да се даде възможност 
на държавите членки да насърчават прехода на МСП към устойчивост и 
цифровизация, което е от особено значение за най-слабо развитите държави и 
региони, включително най-отдалечените, островните и отдалечените региони, в 
контекста на новата многогодишна финансова рамка, и по-специално политиката 
на сближаване; настоява, че е важно да се предоставя подкрепа на МСП за 
повишаване на квалификацията на работната сила в сектора, със специален акцент 
върху цифровите умения, финансовото образование и иновативните технологии, 
както и да бъдат предприети действия за преодоляване на неравностойното 
положение, с което се сблъскват жените в тази област; подчертава 
необходимостта от осигуряване на по-добър достъп до обществени поръчки чрез 
опростяване на процедурите; изразява загриженост относно трудностите при 
достъпа до линиите на финансиране на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ), 
пред които са изправени повечето МСП, особено тези с ограничена 
капитализация, и призовава за приспособяване на условията за достъп до 
финансиране от ЕИБ към реалността, с която се сблъскват МСП в различните 
държавите членки; освен това подчертава, че е важно да се гарантират полезни 
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взаимодействия и взаимно допълване между съществуващите решения за 
финансиране, и подчертава необходимостта от опростяване на процедурите и 
необходимостта от намаляване на административната тежест и разходите за 
бенефициерите;

6. подчертава, че целите на стратегията на ЕС за МСП следва да бъдат съгласувани с 
техния реален дял в икономиките и структурните им слабости, както и с достойни 
условия на труд и заетост в различните сектори на дейност; подчертава 
необходимостта от въвеждане на мерки за запазване на конкурентоспособността в 
кръговата икономика, екологичните цели, определени в Европейския зелен пакт и 
в Парижкото споразумение; изисква да се гарантират еднакви условия на 
конкуренция за МСП, особено по отношение на големите предприятия със 
значителна пазарна позиция, като се вземат предвид и възможностите за 
договаряне на големите дружества като доставчици и/или клиенти на МСП;

7. призовава за стимулиране на финансовите институции, включително на 
публичните и частните банки, и за укрепване на капацитета на публичните органи 
на местно, регионално, национално равнище или на равнище ЕС за подпомагане 
на МСП; счита, особено за микропредприятията, че тези публични органи следва 
да допринасят, наред с другото, за разработването и прилагането на програми за 
обучение на ръководители и служители в областта на организационното, 
технологичното и търговското управление; изисква осигуряването на добро 
представителство на МСП в процеса на обществени консултации, за да гарантира, 
че техните мнения се събират, анализират и се представят в оценките на 
въздействието по правилен и подходящ начин; призовава за подобряване на 
ефективността на инструментите, предназначени да помагат на МСП да се 
справят с несправедливи или дискриминационни правила и решения, както и за 
повишаване на осведомеността на МСП относно наличието на такива механизми 
за разрешаване на проблеми; изтъква, че особено внимание трябва да се отделя на 
повишаването на осведомеността, тъй като в някои държави от ЕС проучванията 
показват, че едва 15 % от предприятията са осведомени за SOLVIT, а още по-
малко на брой предприятия са решили да използват тази мрежа;

8. отбелязва, че така наречените цифрови платформи се регулират на национално, 
регионално и местно равнище; подчертава необходимостта от предотвратяване на 
нелоялната конкуренция и от гарантиране на правна сигурност за предприятията и 
клиентите, зачитането на правата на работниците и на безопасността на 
потребителите; приветства стартираната неотдавна от Комисията обществена 
консултация относно законодателния акт за цифровите услуги; очаква с 
нетърпение публикуването на текущото проучване на Комисията относно 
въздействието на краткосрочните наеми; подчертава необходимостта от 
конкретни мерки за модернизиране на обществените транспортни услуги (напр. 
на таксиметровия или автобусния сектор) и за преминаване към интелигентна и 
устойчива градска мобилност;

9. счита, че използването на данни ще играе важна роля в транспортния сектор чрез 
улесняване на обмена на данни, подобряване на качеството на данните и 
насърчаване на оперативната съвместимост на данните, като по този начин се 
стимулират иновациите в сектора и се повишава неговата конкурентоспособност в 
световен мащаб; призовава за подходящо финансиране, за да се отговори на 
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нуждите от инвестиции на МСП в това отношение;

10. отбелязва потенциала на цифровизацията и онлайн платформите за създаване на 
по-добри и по-привлекателни възможности за жените; изисква план за действие за 
разгръщане на пълния потенциал на предприемачеството сред жените и за 
насърчаване на заетостта сред жените в МСП от сектора на туризма и транспорта;

11. подчертава усилията на някои европейски градове да се справят с отрицателното 
въздействие на краткосрочните наеми в контекста на правото на жилище и очаква 
с нетърпение резултатите от все още извършваното проучване, предприето от 
Европейската комисия, с надеждата за примиряване на стопанската дейност с 
обществения интерес, особено в случая на МСП.



RR\1219652BG.docx 61/86 PE653.858v02-00

BG

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане 12.10.2020

Резултат от окончателното гласуване +:
–:
0:

47
0
0

Членове, присъствали на 
окончателното гласуване

Andris Ameriks, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, 
Marco Campomenosi, Ciarán Cuffe, Jakop G. Dalunde, Johan 
Danielsson, Andor Deli, Karima Delli, Anna Deparnay-Grunenberg, 
Ismail Ertug, Gheorghe Falcă, Giuseppe Ferrandino, Mario Furore, 
Søren Gade, Isabel García Muñoz, Elsi Katainen, Kateřina Konečná, 
Elena Kountoura, Julie Lechanteux, Bogusław Liberadzki, Benoît 
Lutgen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, 
Tilly Metz, Giuseppe Milazzo, Cláudia Monteiro de Aguiar, Caroline 
Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Philippe Olivier, Rovana Plumb, 
Dominique Riquet, Dorien Rookmaker, Massimiliano Salini, Barbara 
Thaler, István Ujhelyi, Petar Vitanov, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, 
Lucia Vuolo, Roberts Zīle

Заместници, присъствали на 
окончателното гласуване

Angel Dzhambazki, Markus Ferber, Tomasz Frankowski, Roman 
Haider, Anne-Sophie Pelletier, Markus Pieper, Marianne Vind



PE653.858v02-00 62/86 RR\1219652BG.docx

BG

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

47 +
PPE Andor Deli, Gheorghe Falcă, Markus Ferber, Tomasz Frankowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Benoît 

Lutgen, Marian-Jean Marinescu, Giuseppe Milazzo, Cláudia Monteiro de Aguiar, Markus Pieper, 
Massimiliano Salini, Barbara Thaler, Elissavet Vozemberg-Vrionidi

S&D Andris Ameriks, Johan Danielsson, Ismail Ertug, Giuseppe Ferrandino, Isabel García Muñoz, Bogusław 
Liberadzki, Rovana Plumb, István Ujhelyi, Marianne Vind, Petar Vitanov

Renew José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Søren Gade, Elsi Katainen, Caroline Nagtegaal, 
Jan-Christoph Oetjen, Dominique Riquet

ECR Angel Dzhambazki, Roberts Zīle

Verts/ALE Ciarán Cuffe, Jakop G. Dalunde, Karima Delli, Anna Deparnay-Grunenberg, Tilly Metz

GUE/NGL Kateřina Konečná, Elena Kountoura, Anne-Sophie Pelletier

ID Marco Campomenosi, Roman Haider, Julie Lechanteux, Philippe Olivier, Lucia Vuolo

NI Mario Furore, Dorien Rookmaker

0 -

0 0

Легенда на използваните знаци:
+ : „за“
- : „против“
0 :  „въздържал се“



RR\1219652BG.docx 63/86 PE653.858v02-00

BG

24.9.2020

СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ И РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ 
РАЙОНИ

на вниманието на комисията по промишленост, изследвания и енергетика

относно нова стратегия за европейските МСП
(2020/2131(INI))

Докладчик по становище: Пина Пичерно

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

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

– като взе предвид съобщението на Комисията от 10 март 2020 г., озаглавено 
„Стратегия за мястото на МСП в устойчива и цифрова Европа“ (COM(2020)0103),

– като взе предвид съобщението на Комисията от 20 май 2020 г., озаглавено 
„Стратегия „От фермата до трапезата“ за справедлива, здравословна и 
екологосъобразна продоволствена система“ (COM(2020)0381),

– като взе предвид съобщението на Комисията от 20 май 2020 г., озаглавено 
„Стратегия на ЕС за биологичното разнообразие за 2030 г.“ (COM(2020)0380),

А. като има предвид, че 25 милиона малки и средни предприятия в Европа 
осигуряват заетост на около 100 милиона души и представляват повече от 
половината от БВП на Европа; като има предвид, че те са сред стълбовете на 
европейската социално-икономическа структура, например по отношение на 
регионалното укрепване, планирането и сближаването в селските райони и не 
само там;

Б. като има предвид, че по данни на Комисията през 2017 г. в Европа е имало 22 000 
земеделски кооператива и 289 000 предприятия за храни и напитки, 90% от които 
са МСП, много от които оперират в селски райони; като има предвид, че тези 
дружества играят жизненоважна роля в икономиката на селските райони;

В. като има предвид, че Европейският зелен пакт включва широк спектър от дълбоко 
преобразуващи политики за земеделските стопани и други оператори в селските 
райони, включително стратегията „От фермата до трапезата“, както и стратегии за 
биологичното разнообразие, чието успешно изпълнение до голяма степен ще 
зависи от съгласуваността на общата селскостопанска политика (ОСП) и на 
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стратегическите планове на държавите членки със съответните цели на 
стратегиите; като има предвид, че МСП са ключови участници за постигането на 
целите на Зеления пакт;

Г. като има предвид, че кризата, предизвикана от Covid-19, подчерта несигурното 
финансово положение на МСП, много от които няма да се възстановят в резултат 
от мерките за изолация, които оказаха най-силно въздействие върху продажбите, 
ориентирани към сектора на хотелиерството, ресторантьорството и общественото 
хранене и към трети държави;

Д. като има предвид, че МСП бяха най-силно засегнати от въздействието на 
здравната криза, която принуди много от тях да прекратят дейността си;

Е. като има предвид, че ЕС традиционно поддържа семейните стопанства, които 
обикновено са МСП, и желае да продължи да ги поддържа; като има предвид, че 
стратегията „От фермата до трапезата“ също е насочена към такива стопанства;

1. приветства факта, че стратегията „От фермата до трапезата“ отчита 
многообразието на МСП от гледна точка на техния бизнес модел, размер, време 
на съществуване и предприемачески профил; подчертава, че стратегията следва да 
вземе под внимание тяхното икономическо и социално въздействие върху 
областите или секторите, в които осъществяват дейност;

2. припомня, че производството и преработката на храни са важен сектор, в който 
МСП играят много голяма роля и че този сектор ще бъде от решаващо значение за 
периода на възстановяване от COVID-19; подчертава, че възстановяването въз 
основа на Европейския зелен пакт и цифровия преход е възможност да се ускорят 
зелената и цифровата трансформация, както и да се използват предимствата от 
тях; счита, че пандемията от COVID-19 разкри необходимостта от предприятия в 
сферата на социалната икономика, като например дребни дистрибутори на храна, 
и от подкрепа за предприятията, действащи в секторите на здравеопазването и 
транспорта; счита, че пандемията също така подчерта необходимостта да се 
обърне специално внимание на подпомагането на дейностите в областта на 
селския туризъм, извършвани от МСП, чрез специално предназначение в плана за 
възстановяване, за да се подпомогнат и подкрепят предприятията в сектора на 
селския туризъм да преодолеят последиците от кризата; във връзка с това 
подчертава капацитета на МСП в селскостопанския сектор за адаптиране към 
нуждите на пазара; отбелязва недостатъците във функционирането на зелените 
коридори в периода на изолация поради липсата на хармонизация на процедурите 
между държавите членки и отрицателното въздействие върху голям брой МСП в 
сектора на селскостопанските хранителни продукти, и подчертава нуждата от 
избягване на прекъсвания на единния пазар, за да се гарантира снабдяването със 
стоки; припомня, че е от съществено значение да се гарантира свободното 
движение на сезонни работници в този сектор, за да се избегне евентуален бъдещ 
недостиг на работна ръка;

3. подчертава, че МСП са ключови елементи от икономическото развитие и 
заетостта в селските райони, където те съставляват около 75% от общата заетост1; 

1 Доклад на Европейската мрежа за наблюдение на териториалното планиране (ESPON) от 31 януари 
2018 г. относно малките и средните предприятия в европейските региони и градове.
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подчертава, че селското стопанство е и трябва да остане централен и системно 
важен сектор за ЕС, който, поради качеството му на първичен сектор, в който 
заетостта е силно свързана със земята и не подлежи на преместване, осигурява 
качествени суровини за вторичния сектор и хранително-вкусовата промишленост 
в интерес на европейските потребители; счита, че микропредприятията и МСП, 
заедно със селските предприятия и земеделските стопанства, играят ключова роля 
за устойчивото регионално развитие, като използват ресурсите си за производство 
на храни и други стоки и услуги, включително услуги, свързани с околната среда; 
подчертава, че насърчаването на диверсификацията, например чрез селски 
туризъм, директен маркетинг, социални услуги или други дейности в селските 
стопанства, създава важна предприемаческа основа, която допълва доходите на 
стопанствата, и подчертава необходимостта от насърчаване на подкрепата за 
предприемачеството чрез обучение, иновации, достъпни инвестиции и 
научноизследователска и развойна дейност за МСП във веригата за доставки на 
храни;

4. приветства намерението на Комисията специално да разработи решения, за да 
помогне на МСП за преработка на храни и на малките оператори, извършващи 
продажба и услуги на дребно в хранителния сектор да развият нови умения и 
бизнес модели, като същевременно избегнат допълнителни административни 
тежести и разходи, и да предоставя консултантски услуги посредством мрежата 
Enterprise Europe в рамките на новата стратегия „От фермата до трапезата“;

5. приветства временната рамка на Комисията относно държавната помощ във 
връзка с тежките последици от пандемията от COVID-19, с която ще се увеличат 
таваните за държавната помощ, давайки възможност на държавите членки да 
предоставят до 100 000 евро за единични земеделски стопанства и до 800 000 евро 
за дружествата в сектора на хранително-вкусовата промишленост и търговията; 
приветства новата временна мярка, създадена съгласно Регламента относно 
развитието на селските райони2, според която държавите – членки на ЕС, могат да 
предлагат подкрепа до 7000 евро на земеделски стопанин и до 50 000 евро на 
МСП; 

6. отбелязва, че селскостопанското производство се отличава с променливо търсене 
на работна ръка и е със сезонен характер; подчертава, че е необходимо 
задълбочено познаване на заетостта и разходите в селското стопанство, за да 
може да се реагира на неочаквани колебания;

7. подчертава, че жените представляват едва 30% от управителите на земеделски 
стопанства в ЕС и често разполагат със значително по-малки стопанства, 
отколкото мъжете; подчертава необходимостта от насърчаване и подкрепа на 
предприемачеството в селското стопанство сред жените чрез целенасочени мерки 
и подкрепа за многообразието в МСП в контекста на недостига на квалифицирани 
работници и на недостатъчното представителство на жените в 
предприемачеството; счита, че подобреният достъп до постоянно образование, 
обучение и по-нататъшно обучение, включително по управленски умения и 
експертен опит, е от решаващо значение за МСП, следва да включва подходящи 

2  Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно 
подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските 
райони (ЕЗФРСР) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 487).
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схеми за наставничество, тренировка, квалификация и повишаване на 
квалификацията, със специален акцент върху потенциалните предприемачи от 
женски пол, и е от съществено значение за използването на технологичните и 
иновационните възможности и за непрекъснато оптимизиране на 
производителността в селскостопанския сектор в рамките на една устойчива 
икономика; освен това призовава за подпомагане на предприемаческите 
инициативи, способности и умения, както и за постоянно и целенасочено 
насърчаване на професионалното образование и обучение на жените в селските 
райони;

8. счита, че сключваните между ЕС и неговите глобални партньори споразумения за 
свободна търговия не следва да излагат на риск чувствителните селскостопански 
промишлености на ЕС, а по-скоро следва да бъдат възможност за МСП в 
селскостопанския сектор; счита, че е изключително важно Комисията да избягва 
мерки, които биха могли да намалят конкурентоспособността на МСП или да 
нарушат принципа на свободния пазар и да се съсредоточи върху премахването на 
пречките в рамките на единния пазар, за да се укрепят и разнообразят късите 
вериги на предлагане в сектора на селскостопанските хранителни продукти; 
счита, че усилията за увеличаване на пазарния дял на МСП и за разработване на 
нови излази на пазари в трети държави, включително чрез диалог, обмен на добри 
практики с търговските партньори и нов информационен портал, могат да се 
полагат, когато не застрашават продоволствената сигурност на засегнатите страни 
и са в съответствие със съществуващите ангажименти в областта на климата; 
настоява за продължаване в бъдеще на кампаниите за популяризиране на 
европейските продукти в трети държави; подчертава, че последователната 
търговска политика е от решаващо значение, за да се избегне нелоялна 
конкуренция от страна на продукти, внасяни от трети държави, които не 
отговарят на европейските стандарти;

9. счита, че десетилетията на глобализация доведоха до загуба на индустрия и 
преместване на стратегически сектори, като например секторите на храните и 
здравеопазването, както в ЕС, така и в целия свят; подчертава важните поуки от 
кризата от COVID-19, например необходимостта да преосмислим начина, по 
който функционира икономиката и последиците от това за политиките на ЕС; 
подчертава, че е особено необходимо политиките на ЕС да се реформират и 
съгласуват помежду си; подчертава, че ОСП и търговската политика трябва да 
бъдат адаптирани с цел да се укрепи продоволствената сигурност в ЕС, например 
посредством прехвърляне на устойчиво земеделско производство и производство 
на храни на цялата територия на ЕС;

10. отбелязва, че болестите по животните, като например африканският свински грип, 
чумата по дребните преживни животни, заразният нодуларен дерматит и други, са 
оказвали и/или все още оказват силно отрицателно въздействие върху МСП в 
сектора на селскостопанските хранителни продукти, като причиняват затваряне 
на предприятията, което има тежки социалноикономически последици за 
местните икономики; призовава отговорните администрации да осигурят равно 
третиране и бързо и справедливо реагиране, както и подкрепа на засегнатите 
предприятия;

11. посочва, че стратегията „От фермата до трапезата“ ще засегне повечето 



RR\1219652BG.docx 67/86 PE653.858v02-00

BG

земеделски стопани, които често извършват дейност в малки семейни 
предприятия с ниски маржове; счита, че всички видове селскостопански дейности 
могат да се възползват от тази стратегия; подчертава, че стратегията може да 
създаде възможности за местните вериги на доставка, съставени от малки 
земеделски стопани и малки хранителни предприятия; в този контекст приветства 
намерението на Комисията да доразвива и насърчава кръговите бизнес модели, за 
да осигури нови предприемачески възможности, включително чрез използване на 
хранителните отпадъци, и подкрепя специфични мерки, насочени към МСП в 
сферата на селскостопанските хранителни продукти; призовава за достатъчна и 
подходяща подкрепа за прехода към устойчиви практики, включително чрез 
финансови инструменти (по-специално в рамките на ОСП, политиката на 
сближаване и плана за възстановяване), и подчертава, че следва да се обърне 
специално внимание на малките и средните земеделски стопанства и МСП в 
сектора на селското стопанство и храните, за да им се окаже подкрепа за 
инвестиране в регионализирани вериги за доставки и за да не бъдат поставени в 
неравностойно положение или претоварени с административна тежест от 
прилагането на стратегията; счита, че е важно да се засили подкрепата за 
иновативните инвестиции, предприемани от МСП, за да се подпомогнат в 
постигането на екологичния преход, като същевременно увеличат своята 
икономическа устойчивост;

12. припомня, че преходът към цифровизация е съществено предизвикателство за 
МСП в селскостопанския хранително-вкусов сектор и не само в него; подчертава 
нуждата да се насърчава цифрово обучение и повишаване на квалификациите, 
както и да се осигуряват подкрепа и съвети за МСП от гледна точка на 
устойчивостта и цифровизацията; подчертава необходимостта да се увеличи 
широколентовият достъп и наличност във всички селски и периферни региони, за 
да се улесни създаването на МСП и да се популяризират иновативните 
производствени методи, като например прецизното земеделие, предвид това, че 
конкурентоспособността на МСП е свързана все повече с благонадеждното 
функциониране на цифровата инфраструктура и услуги; освен това счита, че в 
рамките на стратегията за МСП, трябва да се отдаде приоритет на осигуряването 
на основни цифрови умения за всички нецифровизирани МСП, включително 
информация за техните права и задължения в рамките на цифровизацията, като 
тази нужда е особено остра в сектори с висок дял на МСП и в тези, в които 
цифровизацията все още не е развита; поради това призовава за целенасочени 
мерки в подкрепа на иновативните МСП за осигуряване на устойчиви и зелени 
технологични иновации и подчертава значението на разработването на 
технологии с изкуствен интелект (ИИ), съобразени с хранително-вкусовия сектор;

13. подкрепя призива от Комисията към държавите членки и възложителите да 
разделят големите обществени поръчки на по-малки партиди, като се има предвид 
потенциалът на този подход за улесняване на участието в обществени поръчки на 
МСП в сектора на селскостопанските хранителни продукти и по този начин се 
допринесе за скъсяване и диверсифициране на веригите на доставка в 
съответствие с целите на стратегията „От фермата до трапезата“; призовава за 
повече насоки за публичните органи и МСП относно съществуващата гъвкавост и 
адаптирането на правилата за обществените поръчки за тази цел;

14. подчертава, че МСП в селските райони и особено тези, които са разположени в 
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периферните селски райони, често срещат отличителни и по-предизвикателни 
условия на работа, като например малки местни пазари и големи разстояния от 
важните пазари, по-малко транспортни връзки, слаба цифрова свързаност и по-
малко възможности за обучение; подчертава необходимостта от създаване на 
подходящи политики и подкрепа във връзка с развитието на пазара, износа и 
маркетинга за селските МСП;

15. счита, че следващата реформа на ОСП следва бъде решително насочена към 
опростяване на административните процедури, тъй като бюрокрацията оставя 
малките и средните предприятия в значително по-неизгодна позиция в сравнение 
с по-големите холдинги;

16. счита, че с реформата на ОСП следва да се постигне по-балансирана подкрепа за 
малките и средните земеделски стопанства и че подкрепата от ЕС следва да даде 
приоритет на модела на семейното земеделско стопанство;

17. призовава за по-стабилен бюджет на ОСП, с който се преодоляват 
предизвикателствата на Зеления пакт, и призовава при новото поколение на 
разпределение от ЕС за бюджета на ОСП да се приоритизира подкрепата за 
малките и средните предприятия;

18. отбелязва високото ниво на разпокъсаност в първичното селскостопанско 
производство в сравнение с други оператори в продоволствената верига, което 
накърнява преговорните позиции на малките земеделски стопани, и счита за 
необходимо да се засилят дерогациите от правилата на ЕС за конкуренцията и 
тяхното адаптиране към селскостопанския сектор, за да се установи по-добър 
баланс между различните оператори; приветства новото законодателство относно 
нелоялните търговски практики3 и признава, че това е първата важна стъпка в 
посока към хармонизиране на правилата на равнището на ЕС, което би било от 
полза за преговорните позиции на МСП в сектора на селскостопанските 
хранителни продукти, но изразява съжаление, че продажбите на загуба не са 
обхванати от директивата; подчертава, че ЕС и националните органи трябва да 
положат повече усилия за защита на МСП от нелоялни търговски практики, които 
могат да възникнат от злоупотребата с господстващо положение на пазара, било 
то от големи доставчици, преработватели или потребители, призовава за по-
строго спазване на Директивата относно забавянето на плащанията4 и настоява 
Комисията да подобри нейния мониторинг и изпълнение;

19. силно подкрепя прилагането на „принципа „мисли първо за малките“/теста за 
МСП при всички законодателни предложения, и по-специално при специалното 
адаптиране на мерките, свързани с МСП в селските райони, в новите стратегии 
„От фермата до трапезата“ и „Биологично разнообразие“, и във връзка с това 
изисква от Комисията да осъществи подходящи оценки на въздействието;

20. счита, че подкрепата по линия на Европейския земеделски фонд за развитие на 

3 Директива (ЕС) 2019/633 на Европейския парламент и на Съвета от 17 април 2019 г. а относно нелоялните 
търговски практики в отношенията между стопанските субекти във веригата за доставки на 
селскостопански и хранителни продукти (OВ L 111, 25.4.2019 г., стр. 59).
4 Директива 2011/7/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. относно борбата със 
забавяне на плащането по търговски сделки (ОВ L 48, 23.2.2011 г., стр. 1).
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селските райони (ЕЗФРСР) е много важна за стопанства и МСП в сектора на 
селскостопанските хранителни продукти и би могла да бъде насочена към 
земеделски стопанства и други предприятия в селските райони, които могат да 
включват МСП, за да се гарантира дългосрочно развитие, разнообразяване и 
устойчивост през целия жизнен цикъл на дружеството; приветства решението за 
заделяне на 2% от неизразходените бюджетни кредити от ЕЗФРСР за кризисни 
мерки, които биха могли да спасят най-силно засегнатите от последиците от 
пандемията МСП;

21. отбелязва, че много селски райони на ЕС са и зони, където се произвеждат 
висококачествени селскостопански и хранителни продукти; подчертава 
значението на кооперативите в сектора на селскостопанските хранителни 
продукти и тяхната добавена стойност за селските райони; подчертава значението 
на МСП в селския туризъм и тяхната роля за гарантирането на жизнеспособни 
селски райони чрез осигуряване на заетост; във връзка с това призовава за 
подкрепа за тези МСП, които често са семейни предприятия, и по-специално за 
широколентов достъп и свързаност, които да подпомогнат популяризирането на 
техните продукти на единния пазар, и когато е целесъобразно – за справяне с 
пречките пред търговията в трети държави; призовава за разработване на 
електронен етикет на ЕС, когато е приложимо, за да се осигури на онлайн 
потребителите съвременен и цифров списък на съставките и хранителната 
информация; подчертава, че насърчаването на концепцията за диверсификация, 
например посредством селски туризъм, директен маркетинг, социални услуги или 
други дейности в земеделското стопанство, e важна предприемаческа основа и 
може да спомогне за осигуряване на достатъчно доходи за земеделските 
стопанства;

22. призовава Комисията да гарантира пълно и хомогенно прилагане на Директивата 
относно забавянето на плащанията, както и на Директивата относно нелоялните 
търговски практики, за да се подобри функционирането на цялата верига на 
доставки на хранителни продукти в рамките на единния пазар на ЕС и да се 
засили позицията за преговаряне на земеделските стопанства, кооперативите и 
МСП в сектора на селскостопанските хранителни продукти;

23. настоятелно призовава местните, регионалните и националните органи да 
подкрепят и насърчават използването на схемите от ЕС и/или националните и 
регионалните схеми за качество в сектора на селскостопанските хранителни 
продукти, особено сред МСП като средство за създаване на работни места и 
съхраняване на традиционните производствени практики и кулинарното 
наследство;

24. изразява съжаление поради факта, че новите разпоредби, предложени от 
Комисията в контекста на Регламента относно развитието на селските райони с 
цел помощ на земеделските стопани да преодолеят кризата, са дискриминационни 
спрямо държавите, които са изчерпали своите средства в края на този програмен 
период, а тази дисбалансирана ситуация може да доведе до нарушаване на 
конкуренцията между държавите членки;

25. припомня, че някои сектори, като например пчеларството, се управляват главно 
от микропредприятия или МСП, които не разполагат със същата финансова 
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ликвидност като по-големите предприятия, и което на свой ред прави по-трудно 
получаването на заеми или други сходни финансови инструменти с цел растеж 
или развитие; отбелязва, че фактори като ценови натиск и неконтролираното или 
прекомерното използване на продукти за растителна защита в някои региони 
оказаха опустошителни икономически последици върху пчеларите и МСП, чиято 
дейност зависи от тях;

26. счита, че подобряването на качеството на услугите и заведенията от общ интерес 
е еднакво важно в селските райони и в градовете; подчертава, че ежедневните 
услуги, като например детските грижи, грижите за възрастни хора, 
здравеопазването и училищата водят по подобряване на стандарта на живот в 
селските райони и свеждат до минимум обезлюдяването;

27. отбелязва, че само 11% от земеделските стопанства в ЕС, главно МСП, се 
управляват от лица под 40 годишна възраст; приветства съществуващите мерки в 
подкрепа на младите земеделски стопани, като например плащането за млади 
земеделски стопани; при все това отбелязва, че непълноценните информационни 
потоци и административните тежести може да доведат до това младите 
земеделски стопани да не се възползват в достатъчна степен от субсидиите на ЕС; 
във връзка с това призовава за допълнителни целенасочени мерки за младите 
земеделски стопани; настоятелно призовава за подкрепа с цел подобряване на 
трансфера на знания между поколенията от земеделски стопани и приемственост 
между поколенията в земеделското стопанство;

28. призовава за подпомагане на инициативи за съвместяване на професионалния и 
личния живот, за да се вземат под внимание също и нуждите на семействата на 
земеделските стопани и да се осигурят съответни мерки, като например 
родителски отпуск и заместване на работници при болест;

29. отбелязва, че развитието на ефективни центрове за компетентност в областта на 
биоенергията е от решаващо значение, за да се отговори подобаващо на нуждата 
от решения във връзка с изменението на климата, и би могло да спомогне за 
прехода към неутрално по отношение на въглеродните емисии селско стопанство 
до 2050 г., което да се превърне в един от основните стълбове на Европейския 
зелен пакт;

30. подчертава, че биоенергията от селското и горското стопанство за мобилно и 
стационарно използване вече е най-бързо развиващата се и най-евтината енергия в 
сектора на мобилността и отоплението и че в бъдеще може бързо да разшири 
обема си – в рамките на разумни и устойчиви граници, с най-високо равнище на 
въглеродна ефективност; отбелязва, че това би било допълнителен принос за 
създаване на регионална добавена стойност и значително намаляване на емисиите 
на СО2;

31. приканва Комисията да подкрепя предприемачеството посредством подобряване 
на предприемаческата среда в селските райони чрез мерки за подкрепа на 
устойчивото развитие, бърз достъп до гъвкави форми на финансиране в малък 
мащаб (в това число под формата на солидарни спестявания) и разгръщане на 
високоскоростен интернет на цялата територия на ЕС;

32. счита, че в процедурите за възлагане на обществени поръчки следва да бъдат 
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предвидени разпоредби, които позволяват на МСП, и най-вече на местните МСП, 
да участват в покани за търг, като по този начин се подкрепят късите вериги за 
доставки и продуктите на нула километри;

33. припомня колко е важно на МСП в сферата на земеделието да се предостави 
достъп до разнообразни източници на финансиране.
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СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА ПО КУЛТУРА И ОБРАЗОВАНИЕ

на вниманието на комисията по промишленост, изследвания и енергетика

относно нова стратегия за европейските МСП
(2020/2131(INI))

Докладчик по становище: Виктор Негреску

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

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

1. Отново подчертава значението на микропредприятията, малките и средните 
предприятия (МСП) като гръбнак на икономиката на ЕС, включително за по-
малките държави членки; отбелязва, че МСП са особено уязвими към 
икономически сътресения поради техните ограничени резерви от ликвидност и 
голямата интензивност на труда; подчертава, че кризата, свързана с COVID-19 е 
оказала безпрецедентно социално-икономическо въздействие върху МСП, 
особено в културните и творческите сектори и индустрии, образованието, 
младежта, спорта и медиите; подчертава, че поради особеностите на тези сектори 
европейските културни и творчески сектори и индустрии са жертви на най-
голямата криза, през която някога са преминавали; призовава Комисията да 
преразгледа своята стратегия за МСП за устойчива и цифрова Европа, като 
съсредоточи подкрепата си върху МСП, за да им помогне да преживеят кризата и 
да играят ключово роля в устойчивото възстановяване на нашата европейска 
икономика, като гарантира, че средствата, отпускани за европейските МСП са 
масово и лесно достъпни в различните държави членки, за да им позволи да се 
справят с настоящите предизвикателства, да поддържат високи равнища на 
заетост и да въведат схеми за запазване на работните места;

2. подчертава значението на МСП за културните и творческите индустрии (КТИ) по 
отношение на заетостта и икономическия растеж, тъй като само КТИ осигуряват 
повече от 8.7 милиона работни места на пълно работно време, много от които са в 
МСП (3,8 % от работната сила в ЕС); припомня спецификата на културния и 
творческия сектор, който се основава главно на екосистемите на МСП; 
подчертава, че много МСП в КТИ имат по-високи рискови профили, поради което 
подчертава значението на предоставянето на подкрепа за разработването на 
проекти и изграждането на капацитет за тези МСП; подчертава, че в рамките на 
секторите на културата и творчеството (СКТ) секторът на представленията на 
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живо беше най-силно засегнат от кризата с COVID-19, като местата за музикални 
и сценични представления, включително фестивали, бяха първите, които 
затвориха и последните, които отново отвориха врати, поради което секторът на 
представленията на живо се нуждае от специална подкрепа; подчертава 
необходимостта да се извлекат поуки от настоящата криза и да се състави общ 
координиран на равнището на ЕС план за готовност за намаляване на 
въздействието на бъдещата криза върху МСП; препоръчва включването на 
специални схеми за подкрепа при кризи с цел справяне с предизвикателствата, 
пред които са изправени различните засегнати сектори;

3. отново изтъква значението на достъпното финансиране за МСП в цяла Европа, 
особено в СКТ и в секторите на образованието, младежта, медиите и спорта; 
призовава Съвета да увеличи финансирането и Комисията да увеличи 
достъпността на финансирането, в това число публичното финансиране, по-
специално в рамките на предстоящата програма InvestEU, и да предостави равни 
възможности за финансиране във всички държави – членки на ЕС;

4. подчертава, че на културния туризъм се падат 40% от целия европейския туризъм; 
подчертава безпрецедентното въздействие на COVID-19 върху сектора на туризма 
и пътуванията; следователно призовава за разработването на механизъм за 
управление на кризи с конкретни мерки, за да се отговори на нуждите на МСП в 
областта на културния туризъм;

5. приветства въвеждането на Европейски инструмент за временна подкрепа с цел 
смекчаване на рисковете от безработица при извънредни обстоятелства (SURE) и 
призовава Комисията и държавите членки да осигурят достатъчна финансова 
подкрепа за МСП за секторите на културата и творчеството, особено в най-
засегнатите региони;

6. категорично осъжда липсата на амбиция в преразгледаното предложение за 
следващата МФР относно достатъчното финансиране за КТИ, и липсата на 
конкретна финансова подкрепа за тези сектори в новия план за възстановяване; 
счита, че настоящите предложения са неприемливи и счита, че те ще окажат 
отрицателно въздействие върху сектора; отново заявява необходимостта от 
увеличаване на финансовата подкрепа като основа, върху която следващото 
поколение ще изгради устойчиво бъдеще; в този контекст счита, че посочените 
цели могат да бъдат успешно постигнати, единствено ако Комисията и държавите 
членки увеличат бюджета за някои от най-успешните програми на Съюза; във 
връзка с това припомня мандата на Парламента за бъдещите програми по МФР с 
цел утрояване на бюджета на „Еразъм +“, удвояване на бюджета на „Творческа 
Европа“ и възстановяване на сумата, предложена от Комисията за Европейския 
корпус за солидарност; счита, че тези суми са по-актуални от всякога за борба с 
настоящата криза; като има предвид, че КТИ осигуряват 8.7 милиона работни 
места и 4% от БВП на ЕС, призовава Комисията и държавите членки да заделят, в 
зависимост от специфичните си нужди, най-малко 2% от Механизма за 
възстановяване и устойчивост за възстановяване на КТИ; подчертава, че този 
процент следва да отразява значението на индустрията; отново подчертава 
необходимостта от точно планиране и финансови планове, предназначени да 
гарантират непрекъснатостта на дейностите на КТИ и да предложат предвидимост 
за хората, които работят в тази област;
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7. отново изтъква значението на достъпното финансиране за МСП в цяла Европа, 
особено в секторите на културата, творчеството, образованието, младежта, 
медиите и спорта; признава, че нематериалният характер на дейностите в тези 
сектори може да ограничи техния достъп до финансова подкрепа; приветства 
неотдавнашното увеличаване на бюджета на гаранционния механизъм за 
секторите на културата и творчеството, който през последния бюджетен период 
2014—2020 г. подпомогна МСП чрез осигуряване на заеми за инициативи в 
областта на КТИ; призовава Комисията да гарантира, че гаранционният 
механизъм за секторите на културата и творчеството е включен в програмата 
InvestEU, за да се подобри достъпът до финансиране за няколко предприятия, 
работещи в рамките на културните и творческите индустрии по време на кризата с 
COVID-19, и призовава за удължаване на срока на действие на гаранцията с 
повишаване на гъвкавостта й по отношение на договорените с МСП плащания за 
погасяване; призовава Комисията да гарантира, че културните и творческите 
индустрии са включени по подходящ начин във всички програми за 
предприемачество, като например Програмата на ЕС за конкурентоспособност на 
предприятията и МСП (COSME) и „Хоризонт Европа“;

8. подчертава важната роля на „Хоризонт Европа“ за подпомагането на КТИ при 
въвеждането на иновации и разработването на нови технологии, които могат да 
окажат положително въздействие върху отвореното и плуралистично културно 
творческо участие; приветства в този контекст създаването на общност на знания 
и иновации (ОЗИ) в областта на културните и творческите индустрии в рамките 
на стратегията на Европейския институт за иновации и технологии (EIT); 
подчертава необходимостта от опростяване на процедурите за МСП в КТИ, 
когато подават заявления за финансиране, и призовава за обслужване на едно 
гише за МСП, кандидатстващи за средства по програми на Съюза;

9. подчертава необходимостта от подходящи и ефективни правила за прилагане и 
използване на политиките на сближаване по отношение на МСП в секторите на 
КТИ; подчертава значението на полезното взаимодействие между различните 
инициативи и наличното финансиране за МСП и отбелязва, че МСП все срещат 
трудности при получаването на адекватен достъп до средства, особено за 
дългосрочни и иновативни проекти;

10. отбелязва нарасналото търсене на цифрово съдържание в областта на културата, 
особено по време на различните фази на ограничителните мерки; посочва, че 
ниското равнище на цифровизация ще възпрепятства икономическото сближаване 
и перспективите за растеж в много сектори; следователно подчертава 
необходимостта от допълнителни инвестиции в цифровизацията на европейските 
МСП в различните сектори; признава увеличените възможности, създадени от 
цифровизацията като цяло и в частност за КТИ; призовава за допълнителна 
подкрепа за МСП, която ще насърчи по-голяма достъпност на цифровото 
културно и образователно съдържание; настоятелно призовава да бъдат изградени 
цифрови условия на равнопоставеност, като се вземат предвид 
предизвикателствата, пред които са изправени МСП в сектора на КТИ, като 
например оперативната съвместимост в ЕС, цифровото разделение, както и 
равния достъп до интернет; подчертава необходимостта от допълнителни 
инвестиции в умения, по-специално цифрови и предприемачески умения, които 
трябва да бъдат сред централните теми на програмите в рамките на всички 
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образователни равнища, както и да бъдат включени като основни умения в 
програмите за обучение на работници и безработни, като всички те се 
координират чрез Плана за действие в областта на цифровото образование, за да 
се гарантира всеобхватен и устойчив процес на цифров преход, като по този 
начин се защити заетостта и се засили социалното приобщаване; призовава за 
европейска инициатива за образование в областта на предприемачеството с цел 
подготовка на следващото поколение европейски МСП, особено в сектора на 
КТИ, както и за предоставяне на насоки и подкрепа за съществуващите МСП за 
адаптиране към настоящите предизвикателства чрез програми, включващи учене 
през целия живот; изтъква отново значението на обмена по програми за 
чиракуване и предприемачи по линия на „Еразъм +“ и призовава за повече 
подобни инициативи, като се използват нови формàти и инструменти; призовава 
за подобрена платформа за предоставяне на информация за европейската помощ 
на младите предприемачи, стартиращите и разрастващите се предприятия, и 
съществуващите МСП;

11. призовава Комисията да разработи интегриран план за подпомагане на МСП чрез 
използване на механизми за кръстосано финансиране, които да са на 
разположение на европейско равнище, както и полезни взаимодействия с 
националните и местните инициативи, за да се окаже подкрепа на МСП, които са 
изправени пред огромни предизвикателства, причинени от пандемията на COVID-
19, и да се осигурят финансовите средства за създаването на нови 
предприемачески инициативи; подчертава, че гарантирането на многообразие 
сред МСП в СКТ ще защити културното многообразие, ще помогне за 
противодействието на авторитаризма и по този начин ще защити ценностите на 
Съюза; подчертава значението на подобряването на регулирането, тъй като МСП 
най-вече понасят последиците от неефикасното регулиране и ненужните 
административни тежести; подчертава, че задълбочаването на интеграцията в 
рамките на единния пазар е от решаващо значение и за конкурентоспособността и 
съществуването на МСП;

12. подчертава необходимостта от участие на младите хора в предприемачески 
дейности; признава и оценява предприемаческите усилия в образователния 
сектор, особено в случая на МСП и кооперациите, които осигуряват 
диверсификация на образователната система и в моделите, предлагани на 
семействата по начин, който им позволява да направят свободен избор; призовава 
Комисията и държавите членки да насърчават образованието в областта на 
предприемачеството и да създадат специални мерки за подкрепа, които да 
осигурят достъп до предприемачество и самостоятелна заетост за всички 
европейци, като се обърне специално внимание на хората с по-малки 
възможности;

13. призовава Комисията, в тясно сътрудничество с държавите членки, местните 
органи и социалните партньори, да създаде европейска инициатива, насочена към 
създаването на повече от един милион нови стартиращи предприятия в ЕС, които 
да предлагат възможности за предприемачество в цяла Европа;

14. подчертава ключовата роля на МСП в сектора на спорта за осигуряване и 
насърчаване на здравословен начин на живот, междукултурен диалог и 
образователни и професионални възможности за всички; следователно призовава 
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да се обърне повече внимание на спортното измерение на програмата „Еразъм +“.
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ПИСМО НА КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ

Г-н Кристиан-Силвиу Бушой
Председател
Комисия по промишленост, изследвания и енергетика
БРЮКСЕЛ

Уважаеми господин Председател,

На 2 септември 2020 г. комисията по правни въпроси получи разрешение да представи 
на Вашата комисия становище в рамките на горепосочената процедура. Г-н Жил 
Льобретон беше определен за докладчик по становището. Като се има предвид краткото, 
за съжаление, време за подпомагащите комисии да приемат становищата си в срока, 
определен от Вашата комисия, комисията по правни въпроси в крайна сметка взе 
решение да изпрати становището под формата на писмо. 

Становището по-долу беше прието на заседанието на комисията от 1 октомври 2020 г.1 
Комисията по правни въпроси реши да прикани водещата комисия по промишленост, 
изследвания и енергетика да включи следните предложения в предложението за 
резолюция, което ще приеме.

Надявам се, че настоящото становище ще представлява полезен принос към доклада, 
изготвен от Вашата комисия.

С уважение,

Адриан Васкес Ласара

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

1. подчертава, че средата, в която МСП осъществяват дейност, трябва да се подобри 
и че законодателството на ЕС трябва да носи ползи, без да налага ненужна тежест 
на гражданите и предприятията, тъй като МСП са особено засегнати от разходите, 
произтичащи от законодателството, предвид ограничените им човешки и 
финансови ресурси; във връзка с това отново изтъква значението на принципа 
„Мисли първо за малките“ и системното прилагане на теста за МСП за 
законодателството на ЕС, както и ангажимента на Комисията за прилагане за 
новото законодателство на принципа на отмяна на предишни тежести при 
въвеждане на нови;

1 На окончателното гласуване присъстваха: Адриан Васкес Ласара (председател), Ибан Гарсия дел Бланко, 
Сергей Лагодински, Рафаеле Станканели (заместник-председател), Манон Обри, Гунар Бек, Патрик 
Брайер, Жофроа Дидие, Паскал Дюран, Ангел Джамбазки, Жан-Пол Гаро, Евелин Гебхарт, Естебан 
Гонсалес Понс, Мислав Колакушич, Жил Льобретон, Карен Мелкиор, Иржи Поспишил, Франко Роберти, 
Маркос Рос Семпере, Лише Схренемахер, Йожеф Сайер, Стефан Сежурне, Мари Тусен, Аксел Фос, Бетина 
Волат, Тимо Вьолкен, Лара Волтерс, Хавиер Сарсалехос, Косма Злотовски, Томаш Франковски.
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2. подчертава, че европейските МСП са сериозно засегнати от пандемията от Covid-
19, счита, че тя е подчертала някои слабости в европейската промишлена 
политика, по-специално зависимостта ѝ от трети държави, и че следва да 
подтикне Европейския съюз да подобри независимите европейски 
производствени вериги; поради това ЕС следва да защитава по-добре 
стратегическите си интереси, като подобри защитата и насърчаването на МСП, за 
да им помогне да използват пълноценно възможностите, и да отговори енергично 
на предизвикателствата, пред които са изправени те и нашето общество в 
настоящия момент; подчертава, че новата стратегия следва да има дългосрочна 
визия, с акцент върху местното равнище, за да се избегне прекъсването на 
веригите на доставки;

3. приветства засилената роля, която програмата InvestEU и нейната част, свързана с 
МСП, ще играят в плана за възстановяване, който ще служи като основен 
финансов инструмент за консолидиране на бизнес моделите на МСП и за 
подпомагането им да инвестират в проекти за корпоративно управление, като така 
ще се насърчават конкурентоспособността и основаните на пазара иновации; 

4. подчертава, че е от решаващо значение да се насърчава преместването на 
стратегически отрасли и да се създават благоприятни условия за да се развиват 
къси вериги, когато това е възможно, с цел създаване на работни места в Европа и 
доближаване на екосистемите на МСП до потребителите; 

5. призовава настоятелно Европейската комисия да представи амбициозна и 
ефективна и правна рамка на равнище ЕС, основана на задължения за полагане на 
дължима грижа, за да се гарантират устойчиви вериги на доставки в Европейския 
съюз и по този начин да се защитават устойчиви европейски МСП;

6. настоятелно призовава Комисията да се бори по-ефективно срещу нелоялната 
конкуренция, оказваща въздействие върху потребителите и отслабваща предимно 
МСП, чрез продукти, идващи от трети държави, които не отговарят на 
техническите, екологичните, здравните, социалните стандарти или стандартите в 
областта на интелектуалната собственост на Европейския съюз, наред с другото, 
като се превърне в задължително „обслужването на едно гише при внос“ за 
събирането на ДДС (това обслужване беше наскоро въведеното, но засега е по 
избор);

7. приветства новата схема за ДДС за малките предприятия, която следва да намали 
бюрокрацията и административното бреме за МСП и да създаде еднакви условия 
на конкуренция за предприятията; 

8. приветства „Програмата за МСП“, стартирана през 2020 г. от Службата на 
Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO), която има за цел да 
даде възможност на МСП да използват пълния потенциал на правните гаранции, 
произтичащи от законодателството в областта на интелектуалната собственост;

9. подчертава необходимостта да се обърне специално внимание на ориентираните 
към растеж сектори в рамките на единния пазар, като например икономиката на 
споделянето, която привлича иновативни стартиращи предприятия, и да се даде 
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възможност на творческите бизнес модели да използват средите за 
експериментални регулаторни практики на равнище ЕС, за да се намалят 
разходите за иновации за стартиращите предприятия и да се работи по намиране 
на начини за премахване на пречките пред навлизането на пазара; 

10. подчертава необходимостта от устойчиво финансиране, за да се преодолее 
сегашният недостиг на инвестиции и да се укрепи водещата роля, която 
европейските МСП вече изпълняват за разработването на иновации, насочени към 
целите на Зеления пакт и Фонда за справедлив преход (ФСП); 

11. припомня необходимостта да се гарантира, че МСП имат реални ползи от 
Директива 2011/7/ЕС относно борбата със забавяне на плащането по търговски 
сделки, и да се насърчат държавите членки да използват възможността, 
предвидена в член 12, параграф 3 от Директивата, за да приемат разпоредби, 
които са още по-благоприятни за МСП;

12. приветства Инструмента за подкрепа на платежоспособността, представен от 
Комисията  като част от пакета „Next Generation EU“, който ще осигури така 
необходимата подкрепа за платежоспособността на МСП при възстановяването 
след COVID; така този инструмент трябва да гарантира, че МСП получават 
подкрепа с ефективни процеси и следва да започне да функционира възможно 
най-скоро, за да допълва действията на държавите членки;

13. призовава Комисията да играе активна роля в подпомагането на държавите 
членки при транспонирането на Директива (ЕС) 2019/1023 за рамките за 
превантивно преструктуриране и за производствата по преструктуриране, 
несъстоятелност и опрощаване на задължения, по-специално за да могат малките 
и средните предприятия да избягват несъстоятелност; 

14. счита, че е необходимо на европейските МСП и стартиращи предприятия да се 
предостави преференциален достъп до обществените поръчки и рисковия 
капитал, да се намали административната тежест и да се развива политика за 
улесняване и подкрепа на иновациите, която да може да води до подаване на 
заявки за патенти; 

15. насърчава въвеждането на политики, които улесняват достъпа на самостоятелно 
заетите лица до системите за социална закрила, и по-специално на жените 
предприемачи; призовава Комисията да увеличи възможностите за финансиране 
за жените предприемачи и да подобри достъпа до съществуващите фондове; 

16. насърчава въвеждането на критерии за отдаване на предпочитание на регионални 
продукти и услуги в областта на обществените поръчки и предлага да се увеличат 
праговете за процедурите за възлагане на обществени поръчки, когато е 
целесъобразно, с цел укрепване на МСП; 

17. подчертава необходимостта от по-добра защита на МСП и стартиращите 
предприятия и от насърчаване на публичните органи и гражданското общество да 
инвестират в научни изследвания в областта на изкуствения интелект и други 
ориентирани към бъдещето технологии като роботиката, големите 
информационни масиви, интелигентните стоки и услуги или блоковите вериги, 
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при пълно спазване на правните и етичните стандарти, които ще бъдат установени 
на равнище ЕС, като много европейски МСП са готови да увеличат усилията си в 
тази област; 

18. счита, че основно предизвикателство за гарантиране на конкурентоспособността 
на МСП през следващите години ще бъде развиването на бърза, сигурна и 
надеждна 5G интернет мрежа в целия Европейски съюз и гарантирането на 
цифровата независимост на Европа, по-специално по отношение на мрежите и 
съхранението на данни; 

19. припомня необходимостта да се гарантира, че МСП познават своите права и 
различните налични възможности за подпомагане; поради това подчертава 
необходимостта от засилен обмен на информация между МСП и държавите 
членки; 

20. призовава Комисията да гарантира балансирана политика на ЕС в областта на 
данните, осигуряваща правна сигурност за използването и рамка за наличието на 
данни за цифрови иновации в областта на услугите и продуктите, както и да 
подобри бизнес моделите, особено за МСП; 

21. призовава Комисията да проведе проучване относно различните схеми за опции 
върху акции за МСП и стартиращите предприятия в цяла Европа, тъй като 
привлекателните опции върху акции биха позволили на европейските основатели 
на дружества да се конкурират със своите световни партньори, като продават дял 
от идеите си на висококвалифицирани служители. 
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