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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 
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 

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

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



PE653.907v02-00 6/14 AD\1213052BG.docx

BG

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 
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 
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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, 
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 

5 OВ C 212, 26.6.2020 г., стр. 8.
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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 
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; 
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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/ 
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;
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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 
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 

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 
7 https://ec.europa.eu/growth/sectors/social-economy_bg 

https://www.oecd-ilibrary.org/industry-and-services/the-missing-entrepreneurs-2019_3ed84801-en
https://www.oecd-ilibrary.org/industry-and-services/the-missing-entrepreneurs-2019_3ed84801-en
https://ec.europa.eu/growth/sectors/social-economy_bg
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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 
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;



PE653.907v02-00 12/14 AD\1213052BG.docx

BG

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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