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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;

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 
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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 
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 
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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, 
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 
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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 
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 
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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 
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 
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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.
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