
AM\1210004BG.docx PE655.651v01-00

BG Единство в многообразието BG

Европейски парламент
2019-2024

Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите

2020/2131(INI)

15.7.2020

ИЗМЕНЕНИЯ
1 - 81
Проект на становище
Лише Схренемахер
(PE653.798v01-00)

Нова стратегия за европейските МСП
(2020/2131(INI))



PE655.651v01-00 2/61 AM\1210004BG.docx

BG

AM_Com_NonLegOpinion



AM\1210004BG.docx 3/61 PE655.651v01-00

BG

Изменение 1
Иван Щефанец, Барбара Талер, Кристиан Долешал, Дирдре Клун, Исабел 
Бенхумеа Бенхумеа, Мария Да Граса Карвалю, Пабло Ариас Ечеверия, Арба 
Кокалари, Крис Петерс, Романа Томц, Марион Валсман, Едина Тот, Андреас 
Шваб, Томислав Сокол

Проект на становище
Съображение 1 а (ново)

Проект на становище Изменение

1a. Като има предвид, че МСП са 
гръбнакът на европейската 
икономика и представляват 99 % от 
дружествата в ЕС;

Or. en

Изменение 2
Иван Щефанец, Салваторе Де Мео, Барбара Талер, Кристиан Долешал, Дирдре 
Клун, Исабел Бенхумеа Бенхумеа, Мария Да Граса Карвалю, Пабло Ариас 
Ечеверия, Арба Кокалари, Крис Петерс, Романа Томц, Марион Валсман, Едина 
Тот, Андреас Шваб, Томислав Сокол

Проект на становище
Съображение 1 б (ново)

Проект на становище Изменение

1б. Като има предвид, че 
понастоящем, поради кризата с COVID-
19,  европейските МСП са изправени 
пред безпрецедентни 
предизвикателства, които застрашават 
самото им съществуване;

Or. en

Изменение 3
Иван Щефанец, Салваторе Де Мео, Барбара Талер, Кристиан Долешал, Дирдре 
Клун, Исабел Бенхумеа Бенхумеа, Мария Да Граса Карвалю, Пабло Ариас 
Ечеверия, Арба Кокалари, Крис Петерс, Романа Томц, Марион Валсман, Едина 
Тот, Андреас Шваб, Томислав Сокол

Проект на становище
Съображение 1 в (ново)
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Проект на становище Изменение

1в. 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;

Or. en

Изменение 4
Иван Щефанец, Салваторе Де Мео, Барбара Талер, Кристиан Долешал, Дирдре 
Клун, Исабел Бенхумеа Бенхумеа, Мария Да Граса Карвалю, Пабло Ариас 
Ечеверия, Арба Кокалари, Крис Петерс, Романа Томц, Марион Валсман, Едина 
Тот, Андреас Шваб, Томислав Сокол

Проект на становище
Съображение 1 г (ново)

Проект на становище Изменение

1г. Като има предвид, че 78 % от 
МСП считат административните 
разходи за една от основните пречки 
пред бъдещия им растеж;

Or. en

Изменение 5
Иван Щефанец, Салваторе Де Мео, Барбара Талер, Кристиан Долешал, Дирдре 
Клун, Исабел Бенхумеа Бенхумеа, Мария Да Граса Карвалю, Пабло Ариас 
Ечеверия, Арба Кокалари, Крис Петерс, Романа Томц, Марион Валсман, Едина 
Тот, Андреас Шваб, Томислав Сокол

Проект на становище
Параграф 1

Проект на становище Изменение

1. приветства стратегията за МСП 
и споделя мнението на Комисията, че 

1. горещо приветства стратегията 
за МСП и споделя мнението на 
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МСП са от съществено значение за 
европейската икономика;

Комисията, че МСП са гръбнакът на 
европейската икономика и са 
абсолютно необходими за 
икономическия растеж и създаването 
на работни места, както и за един 
силен и добре функциониращ 
вътрешен пазар; насърчава 
Комисията бързо да предприеме 
допълнителни инициативи за 
адекватно подпомагане на МСП от 
страна на ЕС с цел справяне с 
краткосрочните последици от 
кризата и дългосрочните 
предизвикателства като 
цифровизацията и прехода към по-
устойчив вътрешен пазар;

Or. en

Изменение 6
Брандо Бенифеи, Алекс Аджус Салиба, Цветелина Пенкова, Евелин Гебхарт, 
Силви Гийом, Свен Миксер, Адриана Малдонадо Лопес, Мария Грапини, Андреас 
Шидер, Мариа Мануел Лейтан Маркеш, Кристел Шалдемозе

Проект на становище
Параграф 1

Проект на становище Изменение

1. приветства стратегията за МСП и 
споделя мнението на Комисията, че 
МСП са от съществено значение за 
европейската икономика;

1. приветства стратегията за МСП и 
споделя мнението на Комисията, че 
МСП са от съществено значение за 
европейската икономика, тъй като те 
играят централна роля за 
икономическото възстановяване и за 
цифровия и устойчив преход на ЕС; 
подчертава, че тя трябва да върви 
ръка за ръка с индустриалната 
стратегия; отбелязва, че тя беше 
приета преди кризата с COVID-19; 
поради това призовава Комисията да 
направи нова оценка на стратегията 
с оглед на поуките, извлечени от 
кризата, и на пакета от мерки за 
възстановяване, и при необходимост 
да я преразгледа своевременно;
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Or. en

Изменение 7
Марцел Колая

Проект на становище
Параграф 1

Проект на становище Изменение

1. приветства стратегията за МСП и 
споделя мнението на Комисията, че 
МСП са от съществено значение за 
европейската икономика;

1. приветства стратегията за МСП и 
споделя мнението на Комисията, че 
МСП са от съществено значение за 
европейската икономика и от основно 
значение за постигането на 
екологичния и цифровия преход на 
икономиката на ЕС в съответствие с 
целите на Европейския зелен пакт и 
ангажимента на ЕС съгласно 
Парижкото споразумение; настоява 
устойчивостта да остане в 
основните цели на съответните 
програми 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 в тази връзка 
необходимостта от увеличаване на 
бюджета за насърчаване на 
благоприятна среда за МСП и отново 
потвърждава позицията си в 
рамките на програмата за единния 
пазар на МФР за удвояване на 
средствата за Програмата за 
конкурентоспособност на 
предприятията и малките и 
средните предприятия (COSME);

Or. en

Изменение 8
Салваторе Де Мео
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Проект на становище
Параграф 1

Проект на становище Изменение

1. accoglie con favore la strategia per 
le PMI e condivide il parere della 
Commissione secondo cui esse sono 
essenziali per l'economia europea;

1. accoglie con favore la strategia per 
le PMI e condivide il parere della 
Commissione secondo cui esse sono 
essenziali per l'economia europea e anche 
per questo si ritenere appropriata l'attuale 
definizione PMI;

Or. it

Изменение 9
Изабела Товалиери, Марко Кампоменози, Алесандра Басо, Маркус Бухайт, 
Виржини Жорон, Жан-Лен Лакапел

Проект на становище
Параграф 2

Проект на становище Изменение

2. 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;

2. подчертава, че изпълнението на 
стратегията за МСП следва да се 
съсредоточава върху подкрепата за 
МСП и върху реакцията в отговор на 
COVID-19; микропредприятията и 
МСП следва да се считат за основен 
актив в прехода след COVID 19;

Or. en

Изменение 10
Салваторе Де Мео

Проект на становище
Параграф 2 

Проект на становище Изменение

2. sottolinea che l'attuazione della 
strategia per le PMI dovrebbe essere 

2. sottolinea che la Strategia è priva 
di qualsiasi riferimento al Covid-19 e 
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incentrata sul sostegno a queste imprese, 
per aiutarle a mantenersi in vita, dal 
momento che la crisi della COVID-19 ha 
causato uno shock per molte di esse e per il 
loro ruolo nella vita quotidiana dei cittadini 
europei;

all’emergenza che le micro e piccole 
imprese stanno affrontando. In tal senso 
si reputa opportuna una sua revisione che 
tenga conto degli effetti prodotti dalla 
pandemia sulle PMI europee; l'attuazione 
della strategia per le PMI dovrebbe essere 
incentrata sul sostegno a queste imprese, 
per aiutarle a mantenersi in vita, dal 
momento che la crisi della COVID-19 ha 
causato uno shock per molte di esse e per il 
loro ruolo nella vita quotidiana dei cittadini 
europei;

Or. it

Изменение 11
Брандо Бенифеи, Алекс Аджус Салиба, Цветелина Пенкова, Евелин Гебхарт, 
Силви Гийом, Свен Миксер, Адриана Малдонадо Лопес, Мария Грапини, Андреас 
Шидер, Мариа Мануел Лейтан Маркеш, Кристел Шалдемозе

Проект на становище
Параграф 2

Проект на становище Изменение

2. 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;

2. подчертава, че кризата с 
COVID-19 доведе до шок за много 
МСП и тяхната роля в ежедневието 
на европейците, застрашавайки в 
някои случаи самото им 
съществуване; подчертава, че 
изпълнението на стратегията за МСП 
следва да се съсредоточава не само 
върху подкрепата за 
микропредприятията и МСП, за да се 
предотврати затварянето им, да им 
се помогне да запазят съществуването 
си и да продължат дейността си, да 
се насърчи тяхната устойчивост, но 
също така и да се оценят и 
възстановят засегнатите вериги на 
доставки, така че да се стимулира 
интеграцията им в промишлените 
екосистеми, за да им се помогне да се 
възползват от възможностите за 
растеж; припомня, че МСП вече са 
били изправени пред трудности преди 
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кризата, по-специално по отношение 
на достъпа до финансиране, 
информация и пазари; поради това 
подчертава, че е важно да се приеме 
амбициозна стратегия, за да се 
гарантира, че МСП ще могат да 
възстановяват и да разширяват 
дейността си;

Or. en

Изменение 12
Марцел Колая

Проект на становище
Параграф 2

Проект на становище Изменение

2. 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;

2. подчертава, че изпълнението на 
стратегията за МСП следва да се 
съсредоточава върху подкрепата за 
МСП, за да им се помогне да запазят 
съществуването си, като се създаде 
благоприятна регулаторна среда, по-
добри съвети и засилена техническа 
подкрепа, като същевременно 
допълнително се насърчават 
иновативни и устойчиви решения; 
призовава за улесняване във възможно 
най-голяма степен на достъпа им до 
финансиране, включително лесен 
достъп до фондовете за НИРД, и 
предоставяне на засилена техническа 
подкрепа, например под формата на 
засилено обслужване на едно гише и 
рационализирани и лесно достъпни 
регулаторни и административни 
процедури, с цел да се ускори 
екологичният и цифровия преход и да 
се извлекат ползи от него, тъй като 
кризата, свързана с COVID-19, 
предизвика шок сред особено голям 
брой МСП и разтърси тяхната роля в 
ежедневието на европейците, 
включително под формата на изгодни 
заеми или банкови гаранции;
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Or. en

Изменение 13
Иван Щефанец, Салваторе Де Мео, Барбара Талер, Кристиан Долешал, Дирдре 
Клун, Исабел Бенхумеа Бенхумеа, Мария Да Граса Карвалю, Пабло Ариас 
Ечеверия, Крис Петерс, Романа Томц, Марион Валсман, Едина Тот, Андреас 
Шваб, Томислав Сокол

Проект на становище
Параграф 2

Проект на становище Изменение

2. 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;

2. подчертава, че изпълнението на 
стратегията за МСП следва да се 
съсредоточава основно върху 
подкрепата за МСП, за да им се помогне 
да запазят съществуването си и да 
насърчи пълното им възстановяване и 
растеж, тъй като кризата, свързана с 
COVID-19, предизвика шок сред 
особено голям брой МСП и разтърси 
тяхната ключова роля в ежедневието на 
европейците; подчертава, че следва да 
се предприемат и действия за 
подпомагане на разрастването на 
МСП и засилване на техните 
трансгранични дейности, за да се 
извлече максимална полза от 
вътрешния пазар; припомня, че следва 
да се предприемат допълнителни 
действия за защита на МСП от 
нелоялна конкуренция от страна на 
глобални участници от трети 
държави;

Or. en

Изменение 14
Иван Щефанец, Салваторе Де Мео, Барбара Талер, Кристиан Долешал, Дирдре 
Клун, Исабел Бенхумеа Бенхумеа, Мария Да Граса Карвалю, Пабло Ариас 
Ечеверия, Арба Кокалари, Крис Петерс, Романа Томц, Едина Тот, Андреас Шваб, 
Томислав Сокол

Проект на становище
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Параграф 2 a (нов)

Проект на становище Изменение

2a. подчертава, че МСП в 
трансграничните региони в по-голяма 
степен са засегнати от затварянето 
на вътрешните граници поради 
кризата с COVID-19 и че вътрешният 
пазар на ЕС отново трябва да започне 
да функционира пълноценно 
възможно най-скоро; 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 
своевременно да предложи нови 
постоянни инструменти за избягване 
на сътресения на вътрешния пазар в 
случай на евентуална втора криза и да 
се вземат предвид специфичните 
потребности на МСП;

Or. en

Изменение 15
Джорди Каняс

Проект на становище
Параграф 2 a (нов)

Проект на становище Изменение

2a. счита, че стратегията за МСП 
следва да върви ръка за ръка с 
Европейската стратегия за 
промишлеността, за да се улесни 
приемането на нови мерки на 
политиката, които насърчават 
тяхната интернационализация и 
гарантират пълноценното им 
участие, като същевременно се 
насърчават икономическият растеж 
и създаването на работни места в 
рамките на единния пазар;
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Or. en

Изменение 16
Косма Злотовски

Проект на становище
Параграф 2 a (нов)

Проект на становище Изменение

2a. отбелязва, че запазването на 
съществуването на МСП вече е 
предмет на отделните политики на 
държавите членки и че много от тези 
политики вече са одобрени от 
Комисията като държавна помощ, 
поради което изпълнението на 
стратегията следва да бъде 
допълнителна мярка и да вземе под 
внимание шока, до който кризата с 
COVID-19 доведе много МСП, ето 
защо в най-близко бъдеще не следва да 
се налагат нови тежести за сектора;

Or. en

Изменение 17
Салваторе Де Мео

Проект на становище
Параграф 2 а

Проект на становище Изменение

2 bis. accoglie con favore l’inserimento 
tra le azioni individuate dalla 
Commissione Europea quella relativa alle 
misure per creare un contesto favorevole 
alle mPMI. Favorire il passaggio 
generazionale nelle imprese artigiane 
tradizionali, alcune delle quali a rischio di 
estinzione, può rappresentare non solo 
una valida risposta all’incentivazione 
dell’autoimprenditorialità ma anche ed 
una valorizzazione di quel patrimonio di 



AM\1210004BG.docx 13/61 PE655.651v01-00

BG

saperi, tradizioni e competenze artigianali 
dell’Europa. Sarebbe utile prevedere 
incentivi per progetti inter-generazionali 
che possano coniugare la tradizione dei 
maestri artigiani con la digitalizzazione 
grazie al coinvolgimento di giovani alla 
fine del percorso formativo;

Or. it

Изменение 18
Иван Щефанец, Салваторе Де Мео, Барбара Талер, Кристиан Долешал, Дирдре 
Клун, Исабел Бенхумеа Бенхумеа, Мария Да Граса Карвалю, Пабло Ариас 
Ечеверия, Арба Кокалари, Крис Петерс, Романа Томц, Марион Валсман, Едина 
Тот, Андреас Шваб, Томислав Сокол

Проект на становище
Параграф 2 б (нов)

Проект на становище Изменение

2б. подчертава, че подобряването 
на достъпа до финансиране и 
ликвидност е необходимо, за да се 
подкрепят МСП и че средствата на 
ЕС, редом с националните мерки, са 
необходими, за да се даде възможност 
на дружествата да запълнят 
недостига на ликвидни средства 
вследствие на кризата; подчертава, 
че МСП се нуждаят от подкрепа, за 
да компенсират загубата на приходи, 
да финансират фиксирани разходи и 
да избягват фалити; призовава да се 
подкрепи евентуалният достъп до 
различни финансови ресурси за МСП, 
за да не зависят само от банковата 
система, а да се обмисли 
използването и на други средства, 
включително частно финансиране и 
колективно финансиране;

Or. en
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Изменение 19
Иван Щефанец, Салваторе Де Мео, Барбара Талер, Кристиан Долешал, Дирдре 
Клун, Исабел Бенхумеа Бенхумеа, Мария Да Граса Карвалю, Пабло Ариас 
Ечеверия, Арба Кокалари, Крис Петерс, Романа Томц, Марион Валсман, Едина 
Тот, Андреас Шваб, Томислав Сокол

Проект на становище
Параграф 2 в (нов)

Проект на становище Изменение

2в. призовава за синхронизиране на 
всички финансови инструменти, 
насочени към подпомагане на МСП в 
рамките на вътрешния пазар; 
настоява за това програмите, които 
са от решаващо значение за 
конкурентоспособността, 
развитието и устойчивостта на 
МСП по отношение на кризата, да 
бъдат включени в следващата 
многогодишна финансова рамка и да 
се гарантира нужното равнище на 
финансиране за подкрепата им; 
схемите за подкрепа в отговор на 
COVID-19 следва да бъдат специално 
разработени, за да отговорят на 
предизвикателствата, пред които са 
изправени различните засегнати 
сектори, и да координират 
финансирането от ЕС с национални и 
регионални инициативи; необходимо е 
също така финансиране за покриване 
на допълнителните разходи, с които 
МСП по-специално трябва да се 
справят при спазването на 
допълнителните правила за 
безопасност по време на кризата и 
след това; Европейската 
инвестиционна банка трябва също 
така да продължи да подкрепя МСП, 
по-специално като част от подхода 
за устойчиво финансиране;

Or. en
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Изменение 20
Брандо Бенифеи, Алекс Аджус Салиба, Цветелина Пенкова, Евелин Гебхарт, 
Силви Гийом, Свен Миксер, Адриана Малдонадо Лопес, Андреас Шидер, Мариа 
Мануел Лейтан Маркеш, Кристел Шалдемозе

Проект на становище
Параграф 3

Проект на становище Изменение

3. отбелязва, че МСП следва да 
бъдат обременявани във възможно 
най-малка степен, и насърчава 
Комисията да използва строги 
принудителни мерки, за да гарантира, 
че единният пазар е от полза за 
всички предприятия и потребители, и 
да противодейства на 
свръхрегулирането и на други 
регулаторни ограничения;

3. отбелязва, че 
микропредприятията и МСП следва 
да бъдат изправени пред 
пропорционални задължения, като се 
вземат предвид техните особености 
и секторни характеристики; 
припомня, че тестът за МСП може 
да бъде полезен инструмент в това 
отношение; насърчава Комисията да 
използва строги принудителни мерки, за 
да ограничи разпокъсаността на 
пазара, да преодолее социалния и 
фискалния дъмпинг, да премахне 
неоправданите пазарни пречки и да 
гарантира равнопоставени условия на 
конкуренция за справедлив единен 
пазар, който е от полза за всички 
предприятия и потребители;

Or. en

Изменение 21
Марцел Колая

Проект на становище
Параграф 3

Проект на становище Изменение

3. отбелязва, че МСП следва да 
бъдат обременявани във възможно 
най-малка степен, и насърчава 
Комисията да използва строги 
принудителни мерки, за да гарантира, 
че единният пазар е от полза за всички 
предприятия и потребители, и да 
противодейства на 

3. твърди, че МСП следва да 
получават целенасочена подкрепа — 
т.е. техническа и административна 
помощ и подкрепа за уменията — при 
прилагането на регулаторната рамка 
на ЕС, за да се гарантира спазването 
на правилата на единния пазар, като 
същевременно административната 
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свръхрегулирането и на други 
регулаторни ограничения;

тежест следва да бъде сведена до 
минимум, включително заплахата от 
агресивни съдебни спорове, и насърчава 
Комисията да използва решителни 
действия за правоприлагане, за да 
гарантира, че единният пазар е от полза 
за всички предприятия и потребители; 
във връзка с това призовава 
Комисията да обърне специално 
внимание на борбата с нелоялните 
пазарни практики в рамките на 
вътрешния пазар и по-добрата 
защита на МСП;

Or. en

Изменение 22
Иван Щефанец, Салваторе Де Мео, Барбара Талер, Кристиан Долешал, Дирдре 
Клун, Исабел Бенхумеа Бенхумеа, Мария Да Граса Карвалю, Пабло Ариас 
Ечеверия, Арба Кокалари, Крис Петерс, Романа Томц, Едина Тот, Андреас Шваб, 
Томислав Сокол

Проект на становище
Параграф 3

Проект на становище Изменение

3. отбелязва, че МСП следва да 
бъдат обременявани във възможно най-
малка степен, и насърчава Комисията 
да използва строги принудителни 
мерки, за да гарантира, че единният 
пазар е от полза за всички предприятия 
и потребители, и да противодейства на 
свръхрегулирането и на други 
регулаторни ограничения;

3. отбелязва, че МСП не следва да 
бъдат обременявани, и насърчава 
Комисията да използва строги 
принудителни мерки, за да гарантира, че 
единният пазар е от полза за всички 
предприятия и потребители, и да 
противодейства на свръхрегулирането и 
на други регулаторни ограничения, 
като използва всички налични 
инструменти и органи, като 
например представител на МСП и 
Комитета за регулаторен контрол, с 
цел създаване на условия на 
равнопоставеност при 
трансграничната стопанска дейност 
на вътрешния пазар;

Or. en
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Изменение 23
 Изабела Товалиери, Марко Кампоменози, Алесандра Басо, Маркус Бухайт, 
Виржини Жорон, Жан-Лен Лакапел

Проект на становище
Параграф 3

Проект на становище Изменение

3. отбелязва, че МСП следва да 
бъдат обременявани във възможно най-
малка степен, и насърчава Комисията да 
използва строги принудителни мерки, за 
да гарантира, че единният пазар е от 
полза за всички предприятия и 
потребители, и да противодейства на 
свръхрегулирането и на други 
регулаторни ограничения;

3. отбелязва, че МСП следва да 
бъдат обременявани във възможно най-
малка степен, и насърчава Комисията да 
използва строги принудителни мерки, за 
да гарантира, че единният пазар е от 
полза за всички предприятия и 
потребители, и да противодейства на 
свръхрегулирането и на други 
регулаторни ограничения; припомня, че 
в периода на възстановяване от 
пандемията по-нататъшната 
дерегулация на пазара следва да бъде 
хармонизирана със защитата на правата 
на работниците;

Or. en

Изменение 24
Салваторе Де Мео

Проект на становище
Параграф 3

Проект на становище Изменение

3. osserva che le PMI dovrebbero 
essere gravate il meno possibile e 
incoraggia la Commissione a utilizzare 
misure coercitive forti per assicurare che il 
mercato unico possa generare vantaggi per 
tutte le imprese e tutti i consumatori, e a 
contrastare la sovraregolamentazione e 
altre restrizioni normative;

3. osserva che le PMI dovrebbero 
essere gravate il meno possibile e 
incoraggia laCommissione a utilizzare 
misure coercitive forti per assicurare che il 
mercato unico possa generare vantaggi per 
tutte le imprese e tutti i consumatori, e a 
contrastare la sovraregolamentazione e 
altre restrizioni normative; In tal senso 
bisognerà, tanto a livello europeo che 
nazionale, applicare concretamente i 
principi fondamentali del “one in one 
out” - per cui per ogni norma introdotta 
deve sostituirne una esistente – e del 
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“divieto di gold plating” – ovvero 
l’introduzione di oneri e adempimenti 
superiori rispetto a quelli richiesti dalle 
normative europee in fase di recepimento 
nei diversi ordinamenti. (Si può anche 
parlar dei “livelli minimi esserenziali” 
europei);

Or. it

Изменение 25
Катержина Конечна

Проект на становище
Параграф 3

Проект на становище Изменение

3. отбелязва, че МСП следва да 
бъдат обременявани във възможно 
най-малка степен, и насърчава 
Комисията да използва строги 
принудителни мерки, за да гарантира, че 
единният пазар е от полза за всички 
предприятия и потребители, и да 
противодейства на 
свръхрегулирането и на други 
регулаторни ограничения;

3. отбелязва, че МСП често се 
сблъскват с повече трудности при 
прилагането на европейското 
законодателство и настоятелно 
призовава Комисията да подкрепя по-
добре МСП в това отношение;  
насърчава Комисията да използва 
строги принудителни мерки, за да 
гарантира, че единният пазар е от полза 
за всички предприятия и потребители, и 
насърчава Комисията да проведе 
тест за МСП с цел измерване на 
евентуалното въздействие на всички 
новопредложени законодателни 
актове за единния пазар за МСП;

Or. en

Изменение 26
Мария Грапини

Проект на становище
Параграф 3

Проект на становище Изменение

3. отбелязва, че МСП следва да 3. отбелязва, че МСП следва да 
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бъдат обременявани във възможно най-
малка степен, и насърчава Комисията да 
използва строги принудителни мерки, за 
да гарантира, че единният пазар е от 
полза за всички предприятия и 
потребители, и да противодейства на 
свръхрегулирането и на други 
регулаторни ограничения;

бъдат обременявани във възможно най-
малка степен, и насърчава Комисията да 
използва строги принудителни мерки, за 
да гарантира, че единният пазар е от 
полза за всички предприятия и 
потребители, и да противодейства на 
свръхрегулирането и на други 
регулаторни ограничения, което би 
намалило разходите и би подобрило 
дейността на МСП;

Or. en

Изменение 27
Джорди Каняс

Проект на становище
Параграф 3 a (нов)

Проект на становище Изменение

3а. признава подкрепата на 
временната рамка за държавна 
помощ в контекста на кризата, 
предизвикана от пандемията на 
COVID-19, и приветства 
неотдавнашното ѝ изменение, с 
което на държавите членки се дава 
възможност да предоставят 
публична подкрепа на всички 
микропредприятия и малки 
предприятия; изразява загриженост 
относно неравномерното 
разпределение на държавната помощ 
и достъпа на държавите членки до 
ликвидни и фискални възможности, 
което вероятно ще доведе до 
нарушаване на конкуренцията, 
създавайки несправедливи 
конкурентни предимства и 
евентуални нарушения в рамките на 
единния пазар;

Or. en
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Изменение 28
Катержина Конечна, Ан-Софи Пелтие

Проект на становище
Параграф 3 a (нов)

Проект на становище Изменение

3а. отбелязва, че са необходими 
специфични подходи, за да могат 
МСП да възприемат цифровизацията 
по начин, съобразен с конкретните 
обстоятелства, в които те се 
намират; социалните партньори 
могат да играят подкрепяща роля за 
предприятията в усилията им да 
изработят планове за уменията, за да 
се приспособят към текущите и 
бъдещи промени;

Or. en

Изменение 29
Марцел Колая

Проект на становище
Параграф 3 a (нов)

Проект на становище Изменение

3а. подчертава, че освен достъпа 
до финансиране, МСП се сблъскват и 
с пречки по отношение на уменията, 
включително управленски, цифрови и 
свързани с устойчивостта умения и 
знания; призовава за финансиране на 
специфични програми на равнището 
на ЕС и на национално равнище за 
подобряване на достъпа на МСП до 
обучение и наставничество; добавя, 
че следва да се обърне специално 
внимание на насърчаването на 
предприемачеството сред жените;

Or. en
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Изменение 30
Изабела Товалиери, Марко Кампоменози, Алесандра Басо, Маркус Бухайт, 
Виржини Жорон, Жан-Лен Лакапел

Проект на становище
Параграф 3 a (нов)

Проект на становище Изменение

3а. подчертава, че държавите 
членки трябва да избягват 
практики на нелоялна 
конкуренция в рамките на 
вътрешния пазар, тъй като биха 
могли сериозно да засегнат 
микропредприятията и МСП и 
правата на потребителите;

Or. en

Изменение 31
Иван Щефанец, Салваторе Де Мео, Барбара Талер, Кристиан Долешал, Дирдре 
Клун, Исабел Бенхумеа Бенхумеа, Мария Да Граса Карвалю, Пабло Ариас 
Ечеверия, Арба Кокалари, Крис Петерс, Романа Томц, Марион Валсман, Едина 
Тот, Андреас Шваб, Томислав Сокол

Проект на становище
Параграф 3 a (нов)

Проект на становище Изменение

3а. призовава за пътна карта за 
постигане на значително намаляване 
на административната тежест и 
бюрокрацията, които оказват 
въздействие върху МСП на 
вътрешния пазар, с цел насърчаване 
на потенциала на МСП за 
инвестиции и ускоряване на 
икономическото възстановяване на 
ЕС; това следва да включва следните 
елементи: 
- подкрепа за МСП да извършват 
трансгранична дейност, като по този 
начин пълноценно се възползват от 
предимствата на вътрешния пазар; 
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- насърчаване на растежа;  
- укрепване и включване на 
измерението на МСП във всички 
оценки на въздействието чрез 
задължителен 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; 
- прилагане на правилото за отмяна 
на предишни тежести при въвеждане 
на нови по такъв начин, че за всеки 
нов разход, въведен от новото 
законодателство, да се намалява 
еквивалентен размер от разходите; 
- намаляване на регулаторната 
тежест чрез конкретни цели на 
равнището на ЕС и на национално 
равнище (например намаляване с 30 % 
или премахване на 1000 остарели 
правила и регламенти), за да се 
създадат благоприятни условия за 
растеж и просперитет на МСП в 
рамките на вътрешния пазар на ЕС; 

Or. en

Изменение 32
Косма Злотовски

Проект на становище
Параграф 3 a (нов)

Проект на становище Изменение

3а. подчертава, че прекомерната 
регулация е най-обременяваща за МСП 
и поради това, за да се постигнат 
целите на стратегията, следва да се 
постави по-голям акцент върху 
пропорционалността на всички нови 
инициативи;
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Or. en

Изменение 33
Изабела Товалиери, Марко Кампоменози, Алесандра Басо, Маркус Бухайт, 
Виржини Жорон, Жан-Лен Лакапел

Проект на становище
Параграф 3 б (нов)

Проект на становище Изменение

3б. подчертава, че нелоялната 
конкуренция, която обикновено се 
ръководи от дружества извън ЕС, е 
много пагубна за европейските МСП, 
особено в периода на възстановяване 
от пандемията; МСП следва да имат 
достъп до ефективни инструменти 
за търговска защита и да избягват 
нелоялни практики от трети 
държави;

Or. en

Изменение 34
Косма Злотовски

Проект на становище
Параграф 3 б (нов)

Проект на становище Изменение

3б. подчертава, че МСП имат в 
най-голяма степен полза от 
свободната конкуренция на 
вътрешния пазар, така че 
повишаването на 
конкурентоспособността на пазара 
на ЕС ще бъде от полза за сектора;

Or. en
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Изменение 35
Изабела Товалиери, Марко Кампоменози, Алесандра Басо, Маркус Бухайт, 
Виржини Жорон, Жан-Лен Лакапел

Проект на становище
Параграф 3 в (нов)

Проект на становище Изменение

3в. припомня, че един ефективен 
„зелен“ подход, благоприятен за МСП, 
следва да избягва налагането на 
допълнителни тежести върху МСП,  
докато същевременно позволява внос 
от трети държави, които не спазват 
правилата за свободна търговия и 
„зелени“ стандарти;

Or. en

Изменение 36
Косма Злотовски

Проект на становище
Параграф 3 в (нов)

Проект на становище Изменение

3в. осъжда всеки опит за 
използване на кризата с COVID-19 
като претекст за протекционистки 
практики и прекомерна 
административна тежест върху 
МСП, действащи на единния пазар, 
особено в сектора на автомобилния 
товарен транспорт; призовава 
Комисията да действа решително за 
защита на свободата на 
предоставяне на услуги в ЕС;

Or. en

Изменение 37
Иван Щефанец, Салваторе Де Мео, Барбара Талер, Кристиан Долешал, Дирдре 
Клун, Исабел Бенхумеа Бенхумеа, Мария Да Граса Карвалю, Пабло Ариас 
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Ечеверия, Арба Кокалари, Крис Петерс, Романа Томц, Марион Валсман, Едина 
Тот, Андреас Шваб, Томислав Сокол

Проект на становище
Параграф 4

Проект на становище Изменение

4. подчертава решаващата роля на 
данните като живителната сила на 
цифровата икономика; подкрепя 
Комисията за създаването на 
европейски пространства за данни за 
надеждно и сигурно споделяне на данни 
с цел увеличаване на потоците от данни 
между предприятията и с 
правителствата;

4. подчертава решаващата роля на 
данните като живителната сила на 
цифровата икономика; подкрепя 
Комисията за създаването на 
европейски пространства за данни за 
надеждно и сигурно споделяне на данни 
с цел увеличаване на потоците от данни 
между предприятията и с 
правителствата; подчертава, че на 
МСП трябва да се предостави 
справедлив дял от добавената 
стойност на данните, които те 
генерират, и че оперативната 
съвместимост и 
недискриминационният достъп до 
данни, включително данните на 
платформите, са от ключово 
значение за осигуряването на еднакви 
условия на конкуренция в рамките на 
вътрешния пазар и за успешното 
справяне с предизвикателствата и 
възможностите, произтичащи от 
обмена на данни, сигурността на 
данните и киберсигурността в 
рамките на целия вътрешен пазар;

Or. en

Изменение 38
Марцел Колая

Проект на становище
Параграф 4

Проект на становище Изменение

4. подчертава решаващата роля на 
данните като живителната сила на 
цифровата икономика; подкрепя 

4. подчертава ключовата роля на 
неличните данни и трансфера на 
технологии от академичните среди 
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Комисията за създаването на 
европейски пространства за данни за 
надеждно и сигурно споделяне на данни 
с цел увеличаване на потоците от данни 
между предприятията и с 
правителствата;

към МСП като живителната сила на 
цифровата икономика; подкрепя 
Комисията за създаването на 
европейски пространства за данни за 
надеждно и сигурно споделяне на 
нелични данни с цел увеличаване на 
потоците от данни между 
предприятията, НПО и публичния 
сектор; подчертава значението на 
отворените данни и споделянето на 
знания чрез отворени технологии за 
МСП;

Or. en

Изменение 39
Изабела Товалиери, Марко Кампоменози, Алесандра Басо, Маркус Бухайт, 
Виржини Жорон, Жан-Лен Лакапел

Проект на становище
Параграф 4

Проект на становище Изменение

4. подчертава решаващата роля на 
данните като живителната сила на 
цифровата икономика; подкрепя 
Комисията за създаването на 
европейски пространства за данни за 
надеждно и сигурно споделяне на данни 
с цел увеличаване на потоците от данни 
между предприятията и с 
правителствата;

4. подчертава решаващата роля на 
данните като живителната сила на 
цифровата икономика; подкрепя 
Комисията за създаването на 
европейски пространства за данни за 
надеждно и сигурно споделяне на данни 
с цел увеличаване на потоците от данни 
между предприятията и с 
правителствата; припомня, че 
цифровите обучения и програмите за 
повишаване на квалификацията и за 
преквалификация за предприемачи и 
служители биха могли да подкрепят 
възстановяването на МСП и да 
насърчават тяхната 
конкурентоспособност на пазара на 
ЕС;

Or. en
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Изменение 40
Брандо Бенифеи, Алекс Аджус Салиба, Цветелина Пенкова, Евелин Гебхарт, 
Силви Гийом, Свен Миксер, Адриана Малдонадо Лопес, Мария Грапини, Андреас 
Шидер, Мариа Мануел Лейтан Маркеш, Кристел Шалдемозе

Проект на становище
Параграф 4

Проект на становище Изменение

4. подчертава решаващата роля на 
данните като живителната сила на 
цифровата икономика; подкрепя 
Комисията за създаването на 
европейски пространства за данни за 
надеждно и сигурно споделяне на данни 
с цел увеличаване на потоците от данни 
между предприятията и с 
правителствата;

4. подчертава решаващата роля на 
данните като живителната сила на 
цифровата икономика; изтъква 
наличието на пазарни дисбаланси и 
пречки пред достъпа до данни, които 
засягат развитието на МСП; 
приветства стратегията за данните 
в това отношение; подкрепя 
Комисията в насърчаването на 
оперативната съвместимост и в 
създаването на европейски пространства 
за данни за надеждно и сигурно 
споделяне на данни с цел увеличаване 
на потоците от данни между 
предприятията и с правителствата; 
счита, че всички продукти и услуги, 
разработени с публично финансиране, 
следва да се публикуват под лицензи с 
отворен код и да бъдат достъпни за 
микропредприятията и МСП; 
подчертава стратегическото 
значение на това да се гарантира 
цифровият преход на МСП и 
следователно предлага бъдещите 
общи европейски пространства за 
данни да бъдат разработени по начин, 
съобразен с нуждите на МСП, така че 
те да могат да получат достъп до 
големи набори от данни;

Or. en

Изменение 41
Салваторе Де Мео

Проект на становище
Параграф 4
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Проект на становище Изменение

4. sottolinea il ruolo fondamentale dei 
dati, che sono la linfa vitale dell'economia 
digitale; sostiene la Commissione nella 
creazione di spazi di dati europei per la 
condivisione affidabile e sicura dei dati, al 
fine di incrementare i flussi di dati tra le 
imprese e i governi;

4. sottolinea il ruolo fondamentale dei 
dati, che sono la linfa vitale dell'economia 
digitale; sostiene la Commissione nella 
creazione di spazi di dati europei per la 
condivisione affidabile e sicura dei dati, al 
fine di incrementare i flussi di dati tra le 
imprese e i governi; Nel contesto di un 
futuro slancio alla digitalizzazione 
dell’era post-Covid19, l'accesso ai dati in 
tempo reale e giuridicamente sicuro per le 
PMI nell'area B2B, diventerà sempre più 
essenziale nel contrastare le situazioni di 
concorrenza sleale. Il miglioramento 
dell'accesso delle PMI ai dati dovrà essere 
un punto chiave nell'attuazione della 
strategia europea sui dati; il ruolo delle 
Organizzazioni di rappresentanza delle 
mPMI è fondamentale 
nell’accompagnamento nella transizione 
sostenibile e digitale delle PMI;

Or. it

Изменение 42
Косма Злотовски

Проект на становище
Параграф 4 a (нов)

Проект на становище Изменение

4а. използването на модерни 
революционни технологии, като 
например блокова верига, изкуствен 
интелект, изчисления в облак и 
високопроизводителни изчислителни 
технологии, може значително да 
повиши конкурентоспособността на 
МСП;

Or. en
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Изменение 43
Иван Щефанец, Салваторе Де Мео, Барбара Талер, Кристиан Долешал, Дирдре 
Клун, Исабел Бенхумеа Бенхумеа, Мария Да Граса Карвалю, Пабло Ариас 
Ечеверия, Арба Кокалари, Крис Петерс, Романа Томц, Марион Валсман, Едина 
Тот, Андреас Шваб, Томислав Сокол

Проект на становище
Параграф 4 a (нов)

Проект на становище Изменение

4а. посочва, че е необходимо да се 
улесни навлизането на МСП в 
областта на изкуствения интелект 
чрез насърчаване на създаването на 
„трансгранични алианси на 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 повиши осмедомеността 
на МСП относно стандартите в 
областта на ИКТ и да се гарантира 
достъпът им до тях, за да им се даде 
възможност за иновации и за 
предоставяне на по-
индивидуализирани цифрови решения; 

Or. en

Изменение 44
Брандо Бенифеи, Алекс Аджус Салиба, Цветелина Пенкова, Силви Гийом, 
Адриана Малдонадо Лопес, Мария Грапини, Андреас Шидер, Мариа Мануел 
Лейтан Маркеш, Кристел Шалдемозе

Проект на становище
Параграф 4 a (нов)

Проект на становище Изменение

4а. посочва, че МСП са изправени 
пред трудности при защитата на 
правата си върху интелектуална 
собственост (ИС), които могат да 
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застрашат тяхното развитие; 
призовава Комисията да повиши 
осведомеността относно ИС, да 
разработи външни консултации и да 
гарантира подходящото прилагане;

Or. en

Изменение 45
Джорди Каняс

Проект на становище
Параграф 4 a (нов)

Проект на становище Изменение

4а. подчертава, че 
цифровизацията предлага редица 
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, 
тъй като алтернативните разходи, 
свързани с липсата на цифровизация, 
се увеличават;  

Or. en

Изменение 46
Иван Щефанец, Барбара Талер, Кристиан Долешал, Дирдре Клун, Исабел 
Бенхумеа Бенхумеа, Мария Да Граса Карвалю, Пабло Ариас Ечеверия, Арба 
Кокалари, Крис Петерс, Романа Томц, Едина Тот, Андреас Шваб, Томислав Сокол

Проект на становище
Параграф 4 б (нов)
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Проект на становище Изменение

4б. подчертава, че стартиращите 
предприятия представляват МСП с 
по-голям потенциал за растеж в 
новите цифрови сектори като ИИ, 
„интернет на предметите“ и 
роботиката; подчертава, че 
микропредприятията и 
микродружествата, които не 
разполагат с достатъчно ресурси или 
инфраструктура за цифрова 
трансформация, трябва да имат 
достъп до достатъчно финансови 
ресурси и да получат адекватна 
подкрепа; припомня, че и 
традиционните МСП, насочени към 
устойчивото развитие на 
обществото, са застрашени в голяма 
степен от кризата в няколко сектора 
и следва да получат адекватна 
подкрепа;

Or. en

Изменение 47
Брандо Бенифеи, Алекс Аджус Салиба, Цветелина Пенкова, Евелин Гебхарт, 
Силви Гийом, Свен Миксер, Адриана Малдонадо Лопес, Мария Грапини, Андреас 
Шидер, Мариа Мануел Лейтан Маркеш, Кристел Шалдемозе

Проект на становище
Параграф 4 б (нов)

Проект на становище Изменение

4б. подчертава предлаганите от 
електронната търговия 
възможности за достигане до нови 
клиенти и пазари в подкрепа на 
икономическото възстановяване за 
микропредприятията и МСП; в това 
отношение подчертава добавената 
стойност на законодателството, 
като например на Регламента 
относно отношенията между 
платформите и предприятията, и 
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призовава за бързото му прилагане и 
изпълнение;   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; 
подчертава, че бъдещият 
законодателен акт за цифровите 
услуги ще играе ключова роля в това 
отношение;

Or. en

Изменение 48
Джорди Каняс

Проект на становище
Параграф 4 б (нов)

Проект на становище Изменение

4б. подчертава обаче, 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 и да гарантира, че МСП се 
конкурират при равни условия;

Or. en

Изменение 49
Брандо Бенифеи, Алекс Аджус Салиба, Цветелина Пенкова, Евелин Гебхарт, 
Силви Гийом, Свен Миксер, Адриана Малдонадо Лопес, Мария Грапини, Андреас 
Шидер, Мариа Мануел Лейтан Маркеш, Кристел Шалдемозе
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Проект на становище
Параграф 4 в (нов)

Проект на становище Изменение

4в. изтъква добавената стойност 
на програмите на ЕС, финансирани 
чрез МФР в подкрепа на 
микропредприятията и МСП, по-
специално програмата „Единен пазар“ 
, InvestEU, „Цифрова Европа“, 
„Хоризонт Европа“ и други;   
подчертава значението на бързото 
приемане на МФР и на Европейския 
инструмент за възстановяване; 
счита, че предназначената за МСП 
част от програмата за единния пазар 
следва да поддържа нивото на 
амбиция, изразено в позицията на 
Парламента; подчертава колко е 
важно да се опрости достъпът до 
средства на ЕС за 
микропредприятията и за МСП; 

Or. en

Изменение 50
Иван Щефанец, Салваторе Де Мео, Барбара Талер, Кристиан Долешал, Дирдре 
Клун, Исабел Бенхумеа Бенхумеа, Мария Да Граса Карвалю, Пабло Ариас 
Ечеверия, Арба Кокалари, Крис Петерс, Романа Томц, Марион Валсман, Едина 
Тот, Андреас Шваб, Томислав Сокол

Проект на становище
Параграф 5

Проект на становище Изменение

5. насърчава държавите членки да 
прилагат единния цифров портал по 
благоприятен за МСП начин, като си 
сътрудничат тясно с регионалните и 
местните органи и като предоставят 
лесен цифров достъп до информация, 
процедури и услуги, свързани с 
извършването на трансгранична 

5. 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 и услуги, свързани с 
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стопанска дейност, включително 
консултации във връзка с обществените 
поръчки и източниците на финансиране;

извършването на трансгранична 
стопанска дейност, включително 
консултации във връзка с обществените 
поръчки и източниците на финансиране;

Or. en

Изменение 51
Марцел Колая

Проект на становище
Параграф 5

Проект на становище Изменение

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

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

Or. en

Изменение 52
Брандо Бенифеи, Алекс Аджус Салиба, Цветелина Пенкова, Евелин Гебхарт, 
Силви Гийом, Свен Миксер, Адриана Малдонадо Лопес, Мария Грапини, Андреас 
Шидер, Мариа Мануел Лейтан Маркеш, Кристел Шалдемозе

Проект на становище
Параграф 5

Проект на становище Изменение

5. насърчава държавите членки да 
прилагат единния цифров портал по 
благоприятен за МСП начин, като си 
сътрудничат тясно с регионалните и 
местните органи и като предоставят 
лесен цифров достъп до информация, 

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

процедури и услуги, свързани с 
извършването на трансгранична 
стопанска дейност, включително 
консултации във връзка с обществените 
поръчки и източниците на финансиране; 
приветства системата на 
представител на МСП, която ще 
позволи по-доброто отчитане на 
крайния потребител в бъдещото 
законодателство; при все това 
предлага критична оценка на процеса 
на тяхното назначаване и 
функциониране с цел отстраняване 
на потенциалните слабости и 
гарантиране на ефективното 
функциониране на системата във 
всички държави членки, в постоянна 
координация със съответните 
стопански асоциации и 
заинтересовани страни;

Or. en

Изменение 53
Салваторе Де Мео

Проект на становище
Параграф 5

Проект на становище Изменение

5. incoraggia gli Stati membri ad 
attuare lo sportello digitale unico con 
modalità favorevoli alle PMI, collaborando 
strettamente con le autorità regionali e 
locali, e fornendo un accesso digitale 
agevole alle informazioni, alle procedure e 
ai servizi connessi all'attività 
transfrontaliera delle imprese, compresa la 
consulenza sugli appalti pubblici e le fonti 
di finanziamento;

5. incoraggia gli Stati membri ad 
attuare lo sportello digitale unico con 
modalità favorevoli alle PMI, collaborando 
strettamente con le autorità regionali e 
locali, e fornendo un accesso digitale 
agevole alle informazioni, alle procedure e 
ai servizi connessi all'attività 
transfrontaliera delle imprese, compresa la 
consulenza sugli appalti pubblici e le fonti 
di finanziamento; In tal senso misure 
urgenti come la digitalizzazione estesa del 
rapporto tra P.A., imprese e 
all’interoperabilità̀ delle banche dati della 
P.A., sono azioni non più procrastinabili;
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Or. it

Изменение 54
Мария Грапини

Проект на становище
Параграф 5 a (нов)

Проект на становище Изменение

5а. счита се, че е необходима 
подкрепа за МСП, за да имат по-голям 
достъп до вътрешния пазар и 
иновациите;

Or. en

Изменение 55
Косма Злотовски

Проект на становище
Параграф 5 a (нов)

Проект на становище Изменение

5а. подчертава необходимостта 
от използването на Европейската 
платформа за държавни обществени 
поръчки GovTech, за да се следи 
внимателно състоянието на 
участието на МСП в 
предизвикателствата, свързани с 
възлагането на обществени поръчки в 
целия ЕС, като се направлява 
последващото формулиране на добри 
практики и допълнителни 
законодателни стандарти;

Or. en

Изменение 56
Мария Грапини

Проект на становище
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Параграф 5 б (нов)

Проект на становище Изменение

5б. за МСП е важно да имат 
достъп до информационни сесии и 
обучения относно ролята на 
цифровизацията в тяхната дейност;

Or. en

Изменение 57
Косма Злотовски

Проект на становище
Параграф 5 б (нов)

Проект на становище Изменение

5б. призовава Комисията да 
лансира през 2020 г. европейската 
инициатива GovTech и маломащабен 
пилотен проект 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;

Or. en

Изменение 58
Салваторе Де Мео

Проект на становище
Параграф 6
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Проект на становище Изменение

6. invita gli Stati membri a 
semplificare le procedure di appalto 
ricorrendo alla flessibilità offerta dal nuovo 
quadro dell'UE in materia di appalti e a 
rafforzare le opportunità per le PMI 
utilizzando strumenti e piattaforme digitali 
per incrementare gli appalti 
transfrontalieri; sottolinea che gli appalti 
pubblici verdi possono dare un importante 
contributo alla costruzione di un'economia 
sostenibile;

6. invita gli Stati membri a 
semplificare le procedure di appalto 
ricorrendo alla flessibilità offerta dal nuovo 
quadro dell'UE in materia di appalti e a 
rafforzare le opportunità per le PMI, 
rimuovendo le disparità di accesso agli 
appalti pubblici e i comportamenti 
discriminatori, sproporzionati o non 
oggettivi da parte delle amministrazioni 
aggiudicatrici, utilizzando strumenti e 
piattaforme digitali per incrementare anche 
gli appalti transfrontalieri; sottolinea che 
gli appalti pubblici verdi possono dare un 
importante contributo alla costruzione di 
un'economia sostenibile, valorizzando, 
anche nell’ottica della sostenibilità 
ambientale, gli appalti cosiddetti a Km0, 
prevedendo criteri premiali per le imprese 
del territorio mutuando in tal senso la 
normativa europea in materia di 
agricoltura e filiera corta. Nonché 
prevedendo una riserva non inferiore al 
50% delle commesse pubbliche alle micro 
e piccole imprese che abbiano sede legale 
e operativa in prossimità dei luoghi di 
esecuzione della commessa nelle 
procedure di affidamento dei lavori che 
non hanno interesse transfrontaliero e i 
cui imposti di appalto sono inferiori alla 
soglia di 150.000 euro;

Or. it

Изменение 59
Марцел Колая

Проект на становище
Параграф 6

Проект на становище Изменение

6. призовава държавите членки да 
опростяват процедурите за възлагане на 
обществени поръчки, като използват 

6. призовава Комисията и 
държавите членки да опростяват 
процедурите за възлагане на 
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гъвкавостта на новата рамка на ЕС за 
възлагане на обществени поръчки, и да 
увеличават възможностите за МСП чрез 
използване на цифрови инструменти и 
платформи за разширяване на 
трансграничните обществени поръчки; 
подчертава, че „зелените“ обществени 
поръчки могат да имат важен принос 
за изграждането на устойчива 
икономика;

обществени поръчки, като използват 
гъвкавостта на новата рамка на ЕС за 
възлагане на обществени поръчки, и да 
увеличават възможностите за МСП, 
включително чрез използване на 
цифрови инструменти и платформи за 
разширяване на националните и 
трансграничните обществени поръчки; 
подчертава, че „зелените“ обществени 
поръчки са стратегически 
инструмент за насърчаване на 
устойчиви модели на производство и 
потребление, като същевременно 
подкрепят иновациите от МСП, и 
призовава за задължителни 
минимални цели за системно 
използване на социални и екологични 
критерии; счита, че публичната 
администрация на национално и 
европейско равнище проявява 
известна тенденция да избягва 
рискове и често не притежава 
уменията за иновации; подчертава, че 
публичната администрация следва да 
служи за пример при възлагането на 
обществени поръчки за продукти и 
услуги от иновативни МСП в 
рамките на процедурата за възлагане 
на обществени поръчки, и припомня, 
че публично финансиран кодекс, 
разработен за публичния сектор, 
следва да бъде обществено достъпен 
чрез безплатен софтуер с отворен 
код; 

Or. en

Изменение 60
Брандо Бенифеи, Алекс Аджус Салиба, Цветелина Пенкова, Евелин Гебхарт, 
Силви Гийом, Свен Миксер, Адриана Малдонадо Лопес, Мария Грапини, Андреас 
Шидер, Мариа Мануел Лейтан Маркеш, Кристел Шалдемозе

Проект на становище
Параграф 6 
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Проект на становище Изменение

6. призовава държавите членки да 
опростяват процедурите за възлагане на 
обществени поръчки, като използват 
гъвкавостта на новата рамка на ЕС за 
възлагане на обществени поръчки, и да 
увеличават възможностите за МСП чрез 
използване на цифрови инструменти и 
платформи за разширяване на 
трансграничните обществени поръчки; 
подчертава, че „зелените“ обществени 
поръчки могат да имат важен принос за 
изграждането на устойчива икономика;

6. призовава държавите членки да 
опростяват процедурите за възлагане на 
обществени поръчки, като използват 
гъвкавостта на новата рамка на ЕС за 
възлагане на обществени поръчки, за да 
увеличават възможностите за МСП, 
като например възможността за 
подразделяне на обществена поръчка 
на по-малки части и за облекчаване 
на административните процедури за 
предприятията, както и чрез 
използване на цифрови инструменти и 
платформи за разширяване на 
трансграничните обществени поръчки; 
подчертава, че „зелените“ обществени 
поръчки могат да имат важен принос за 
изграждането на устойчива икономика;

Or. en

Изменение 61
Изабела Товалиери, Марко Кампоменози, Алесандра Басо, Маркус Бухайт, 
Виржини Жорон, Жан-Лен Лакапел

Проект на становище
Параграф 6

Проект на становище Изменение

6. призовава държавите членки да 
опростяват процедурите за възлагане на 
обществени поръчки, като използват 
гъвкавостта на новата рамка на ЕС за 
възлагане на обществени поръчки, и да 
увеличават възможностите за МСП чрез 
използване на цифрови инструменти и 
платформи за разширяване на 
трансграничните обществени поръчки; 
подчертава, че „зелените“ обществени 
поръчки могат да имат важен принос за 
изграждането на устойчива икономика;

6. призовава държавите членки да 
опростяват процедурите за възлагане на 
обществени поръчки, като използват 
гъвкавостта на новата рамка на ЕС за 
възлагане на обществени поръчки, и да 
увеличават възможностите за МСП чрез 
използване на цифрови инструменти и 
платформи за разширяване на 
трансграничните обществени поръчки; 
подчертава, че „зелените“ обществени 
поръчки и опростеният достъп до 
офертите могат да имат важен принос 
за изграждането на устойчива 
икономика; където е възможно, 
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призовава да бъдат предпочитани 
европейски микропредприятия и МСП 
в процедурите за възлагане на 
обществени поръчки;

Or. en

Изменение 62
Катержина Конечна, Ан-Софи Пелтие

Проект на становище
Параграф 6

Проект на становище Изменение

6. призовава държавите членки да 
опростяват процедурите за възлагане на 
обществени поръчки, като използват 
гъвкавостта на новата рамка на ЕС за 
възлагане на обществени поръчки, и да 
увеличават възможностите за МСП чрез 
използване на цифрови инструменти и 
платформи за разширяване на 
трансграничните обществени поръчки; 
подчертава, че „зелените“ обществени 
поръчки могат да имат важен принос за 
изграждането на устойчива икономика;

6. призовава държавите членки да 
опростяват процедурите за възлагане на 
обществени поръчки, като използват 
гъвкавостта на новата рамка на ЕС за 
възлагане на обществени поръчки, и да 
увеличават възможностите за МСП чрез 
използване на цифрови инструменти и 
платформи за разширяване на 
трансграничните обществени поръчки; 
подчертава, че „зелените“ обществени 
поръчки могат да имат важен принос за 
изграждането на устойчива икономика; 
изразява съжаление, че „критерият за 
най-ниска цена“ все още често е 
определящият в тръжните процедури, 
често в ущърб на МСП;

Or. en

Изменение 63
Иван Щефанец, Салваторе Де Мео, Барбара Талер, Кристиан Долешал, Дирдре 
Клун, Исабел Бенхумеа Бенхумеа, Мария Да Граса Карвалю, Пабло Ариас 
Ечеверия, Арба Кокалари, Крис Петерс, Романа Томц, Марион Валсман, Едина 
Тот, Андреас Шваб, Томислав Сокол

Проект на становище
Параграф 6
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Проект на становище Изменение

6. призовава държавите членки да 
опростяват процедурите за 
възлагане на обществени поръчки, 
като използват гъвкавостта на 
новата рамка на ЕС за възлагане 
на обществени поръчки, и да 
увеличават възможностите за 
МСП чрез използване на цифрови 
инструменти и платформи за 
разширяване на трансграничните 
обществени поръчки; подчертава, 
че „зелените“ обществени 
поръчки могат да имат важен 
принос за изграждането на 
устойчива икономика;

6. призовава държавите членки да 
опростяват процедурите за възлагане на 
обществени поръчки, като използват 
гъвкавостта на новите насоки на 
Комисията в рамката за възлагане на 
обществени поръчки в ЕС, и да 
увеличават възможностите за МСП на 
вътрешния пазар чрез използване на 
цифрови инструменти и платформи за 
разширяване на трансграничните 
обществени поръчки; подчертава, че 
устойчивите обществени поръчки 
могат да имат важен принос за прехода 
към по-устойчива икономика и че 
МСП се нуждаят от съответната 
подкрепа за осъществяването на този 
преход;

Or. en

Изменение 64
Иван Щефанец, Салваторе Де Мео, Барбара Талер, Кристиан Долешал, Дирдре 
Клун, Исабел Бенхумеа Бенхумеа, Мария Да Граса Карвалю, Пабло Ариас 
Ечеверия, Крис Петерс, Романа Томц, Едина Тот, Андреас Шваб, Томислав Сокол

Проект на становище
Параграф 6 a (нов)

Проект на становище Изменение

6а. подчертава необходимостта 
от увеличаване на дела на МСП в 
държавните договори, като се 
подобри техният достъп до 
обществени поръчки и се 
противодейства на критерии за 
възлагане на обществени поръчки, 
които се съобразяват с изисквания 
извън основните елементи на 
закупуваните стоки или услуги, 
каквито са цената, качеството и 
устойчивостта;

Or. en
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Изменение 65
Катержина Конечна, Ан-Софи Пелтие

Проект на становище
Параграф 6 a (нов)

Проект на становище Изменение

6а. признава, че редица държави и 
градове са в състояние да забраняват 
или да регулират отблизо дейността 
на така наречените цифрови 
платформи; подчертава 
неотложната необходимост от 
регулиране на тези платформи на по-
широка основа, за да се 
предотвратява нелоялната 
конкуренция и да се гарантира 
зачитането на правата на 
работниците и потребителите и 
безопасността на ползвателите;

Or. en

Изменение 66
Косма Злотовски

Проект на становище
Параграф 6 a (нов)

Проект на становище Изменение

6а. отбелязва слабото участие на 
МСП в обществените поръчки, 
особено трансграничните, където те 
заемат едва 25 % от пазарната 
стойност (в сравнение с 33 % при 
националните обществени поръчки);  
подчертава, че увеличаването на 
процента на участие на МСП в 
търговете вероятно представлява 
най-голямата възможност за 
финансиране за МСП в областта на 
цифровите технологии, предвид на 
това, че комбинираните разходи за 
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възлагане на обществени поръчки в 
рамките на ЕС представляват 14 % 
от общия БВП на държавите членки; 
подчертава, че постигането на тази 
цел изисква използването на нови 
методи за възлагане на обществени 
поръчки (като например конкурси) и 
създаването на нови инструменти за 
прилагането им на практика;

Or. en

Изменение 67
Иван Щефанец, Салваторе Де Мео, Барбара Талер, Кристиан Долешал, Дирдре 
Клун, Исабел Бенхумеа Бенхумеа, Мария Да Граса Карвалю, Пабло Ариас 
Ечеверия, Арба Кокалари, Крис Петерс, Романа Томц, Едина Тот, Андреас Шваб, 
Томислав Сокол

Проект на становище
Параграф 6 б (нов)

Проект на становище Изменение

6б. подчертава необходимостта 
от значително увеличаване на 
участието на МСП на пазара на 
обществени поръчки в ЕС; припомня 
значението за МСП на един 
европейски пазар на обществени 
поръчки, основан на оферти с умерена 
големина, който им позволява да 
участват в процеса на възлагане на 
обществени поръчки и да се развиват 
в рамките на вътрешния пазар, в 
условия на ефективна и лоялна 
конкуренция между участниците на 
пазара; освен това подчертава, че е 
важно единният европейски 
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;
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Or. en

Изменение 68
Катержина Конечна

Проект на становище
Параграф 6 б (нов)

Проект на становище Изменение

6б. счита, че целите на 
„Стратегията за мястото на МСП в 
устойчива и цифрова Европа“ следва 
да бъдат изцяло покрити с финансови 
и други средства, за да се дава 
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 в 
контекста на политиката на 
сближаване; подчертава, че подобни 
цели не могат да бъдат 
противоречиви и трябва, напротив, 
да съпровождат мерки за 
гарантиране на заетостта с права и 
за подобряване на условията на труд и 
правата на потребителите в 
различните сектори на дейност;

Or. en

Изменение 69
Иван Щефанец, Салваторе Де Мео, Барбара Талер, Кристиан Долешал, Дирдре 
Клун, Исабел Бенхумеа Бенхумеа, Мария Да Граса Карвалю, Пабло Ариас 
Ечеверия, Крис Петерс, Романа Томц, Едина Тот, Андреас Шваб, Томислав Сокол

Проект на становище
Параграф 7

Проект на становище Изменение

7. подчертава факта, че 
просрочените плащания са отговорни за 
една четвърт от всички фалити на МСП 

7. подчертава факта, че 
просрочените плащания са отговорни за 
една четвърт от всички фалити на МСП 
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в ЕС; настоятелно призовава Комисията 
да засили експедитивно Директивата за 
забавените плащания1 със силни 
инструменти за наблюдение и 
правоприлагане, така че да се гарантира 
и насърчава бързото извършване на 
плащанията в целия единен пазар.

в ЕС; настоятелно призовава Комисията 
да засили експедитивно Директивата за 
забавените плащания1 със силни 
инструменти за наблюдение и 
правоприлагане, така че да се гарантира 
и насърчава бързото извършване на 
плащанията в целия единен пазар, 
включително чрез активно прибягване 
до производство за установяване на 
нарушение при случаи, в които 
директивата не се прилага правилно; 
за тази цел насърчава държавите 
членки да определят независим 
правоприлагащ орган, който да 
отговаря за наблюдението на 
адекватното прилагане на правилата 
за забавените плащания и да има 
правомощията да действа при 
закъснения в сроковете за плащане.

__________________________ __________________________

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).

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).

Or. en

Изменение 70
Катержина Конечна, Ан-Софи Пелтие

Проект на становище
Параграф 7

Проект на становище Изменение

7. 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, така че да се гарантира 
и насърчава бързото извършване на 

7. 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, така че да се гарантира 
и насърчава бързото извършване на 
плащанията в целия единен пазар; 
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плащанията в целия единен пазар. призовава органите на европейско, 
национално, регионално и местно 
равнище да дадат пример, като 
заплащат на МСП навреме.

__________________________ __________________________

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).

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).

Or. en

Изменение 71
Брандо Бенифеи, Евелин Гебхарт, Силви Гийом, Свен Миксер, Адриана 
Малдонадо Лопес, Мария Грапини, Андреас Шидер, Мариа Мануел Лейтан 
Маркеш

Проект на становище
Параграф 7

Проект на становище Изменение

7. 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, така че да се гарантира 
и насърчава бързото извършване на 
плащанията в целия единен пазар.

7. 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, така че да се гарантира 
и насърчава бързото извършване на 
плащанията в целия единен пазар, по-
конкретно при заплащанията на 
предприятията от страна на 
правителството.

_______________________________ __________________________

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).

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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Or. en

Изменение 72
Салваторе Де Мео

Проект на становище
Параграф 7

Проект на становище Изменение

7. evidenzia il fatto che i ritardi di 
pagamento sono all’origine di un quarto di 
tutti i fallimenti di PMI nell'UE; Esorta la 
Commissione a dotare rapidamente la 
direttiva1 sui ritardi di pagamento di 
strumenti efficaci di monitoraggio e 
applicazione, in modo da garantire e 
promuovere i pagamenti rapidi come 
norma in tutto il mercato unico.

7. evidenzia il fatto che i ritardi di 
pagamento sono all’origine di un quarto di 
tutti i fallimenti di PMI nell'UE, e la 
situazione in questo periodo di pandemia 
è peggiorata; Esorta la Commissione a 
dotare rapidamente la direttiva1 sui ritardi 
di pagamento di strumenti efficaci di 
monitoraggio e applicazione, in modo da 
garantire e promuovere i pagamenti rapidi 
come norma in tutto il mercato unico, 
affrontando anche il problema delle 
condizioni di pagamento e dei 
comportamenti scorretti anche nel 
rapporto B2B. A maggior ragione in 
questo periodo di pandemia, la tendenza 
alla riduzione dei tempi di pagamento per 
i nuovi debiti andrebbe colta con 
maggiore attenzione mediante 
l’introduzione della compensazione 
diretta e universale tra i debiti e i crediti 
verso la P.A.

_______________________________ _______________________________
1 Direttiva 2011/7/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 
2011, relativa alla lotta contro i ritardi di 
pagamento nelle transazioni commerciali, 
GU L 48 del 23.2.2011, pag. 1.

1 Direttiva 2011/7/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 
2011, relativa alla lotta contro i ritardi di 
pagamento nelle transazioni commerciali, 
GU L 48 del 23.2.2011, pag. 1.

Or. it

Изменение 73
Марцел Колая

Проект на становище
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Параграф 7

Проект на становище Изменение

7. 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, така че да се гарантира 
и насърчава бързото извършване на 
плащанията в целия единен пазар.

7. 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 
бързото извършване на плащанията в 
целия единен пазар.

_______________________________ __________________________

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).

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).

Or. en

Изменение 74
Иван Щефанец, Салваторе Де Мео, Барбара Талер, Кристиан Долешал, Дирдре 
Клун, Исабел Бенхумеа Бенхумеа, Пабло Ариас Ечеверия, Арба Кокалари, Крис 
Петерс, Романа Томц, Марион Валсман, Едина Тот, Андреас Шваб, Томислав 
Сокол

Проект на становище
Параграф 7 a (нов)

Проект на становище Изменение

7a. изтъква необходимостта от 
задълбочаване и доизграждане на 
единния пазар на услуги, особено за 
МСП; краткосрочните поръчки за 
трансгранични услуги трябва да 
бъдат освободени от задължението 
за сертификат A1, за да не се увеличи 
разпокъсаността на вътрешния пазар 
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на услуги.

Or. en

Изменение 75
Брандо Бенифеи, Брандо Бенифеи, Алекс Аджус Салиба, Цветелина Пенкова, 
Евелин Гебхарт, Силви Гийом, Свен Миксер, Адриана Малдонадо Лопес, Мария 
Грапини, Андреас Шидер, Мариа Мануел Лейтан Маркеш, Кристел Шалдемозе 

Проект на становище
Параграф 7 a (нов)

Проект на становище Изменение

7a. подчертава, че устойчив и 
иновативен единен пазар може да 
бъде постигнат само ако 
микропредприятията и МСП могат 
да осъществят прехода си към 
цифрова и екологична устойчивост; 
подчертава значението на 
ефикасното предоставяне на 
финансова и нефинансова подкрепа за 
микропредприятията и МСП във 
всички държави членки; във връзка с 
това приветства разработването на 
центрове за цифрови иновации, както 
и мрежите „Enterprise Europe“ (EEN); 
препоръчва засилване на 
координацията между националното 
и европейското равнище, както и по-
активно участие на местните 
сдружения на МСП; призовава 
Комисията да помогне на 
микропредприятията и МСП да се 
възползват от различните 
инициативи, предвидени в новия Зелен 
пакт, индустриалната стратегия и 
съобщението относно изграждането 
на цифровото бъдеще на Европа, тъй 
като цифровизацията и 
устойчивостта представляват 
важни възможности за тяхното 
развитие; изтъква необходимостта 
от включване на МСП във всички 
политики на ЕС.
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Or. en

Изменение 76
Салваторе Де Мео

Проект на становище
Параграф 7 a (нов)

Проект на становище Изменение

7a. incoraggia la Commissione 
Europea a dare maggiore rilievo e 
importanza al ruolo del Rappresentante 
dell’UE per le PMI rispetto allo SME 
Envoy introdotto con lo SBA. 
L’istituzione di un delegato speciale per le 
PMI è una misura importante per 
l’accompagnamento delle politiche in loro 
favore, nella misura in cui detta figura sia 
dotata di un effettivo ruolo di 
monitoraggio ed impulso per la loro 
attuazione. È necessario che la nomina 
del delegato europeo avvenga di concerto 
con i partner sociali europei con i quali 
deve essere in costante contatto. Il 
Rappresentante dell’UE per le PMI dovrà 
infatti garantire nei fatti l'attuazione della 
strategia europea e l'applicazione del 
principio Think Small First in tutte le 
politiche dell'UE. Allo stesso tempo è 
necessario che i Rappresentanti PMI 
nazionali dimostrino di aver instaurato un 
dialogo strutturato e costante con le 
Associazioni di categoria nazionali 
maggiormente rappresentative, in modo 
da fornire a livello UE un contributo 
basato su esperienze pratiche e reali, 
vicine il più possibile alle esigenze reali 
delle mPMI.

Or. it

Изменение 77
Изабела Товалиери, Марко Кампоменози, Алесандра Басо, Маркус Бухайт, 
Виржини Жорон, Жан-Лен Лакапел
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Проект на становище
Параграф 7 a (нов)

Проект на становище Изменение

7a. подчертава значението на 
семейните предприятия, които са 
гръбнакът на местните икономики; 
те създават богатство, осигуряват 
работни места, коренят се в 
местните общности и са дълбоко 
свързани с тях; подчертава, че 
семейните предприятия съставляват 
над 60 % от всички дружества в 
Европа; те варират от еднолични 
търговци до големи международни 
предприятия; семейните 
предприятия, малки или големи и 
незавсимо от това как се котират на 
борсата, играят важна роля в 
икономиката на ЕС.

Or. en

Изменение 78
Катержина Конечна, Ан-Софи Пелтие

Проект на становище
Параграф 7 a (нов)

Проект на становище Изменение

7a. призовава Комисията да проучи 
необходимостта от въвеждане на 
европейска правна рамка за 
франчайзинга, тъй като много МСП 
са франчайзингови служители на 
големи мултинационални дружества 
и често са изправени пред различна 
преговорна позиция и задушаващи 
договорни условия.

Or. en
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Изменение 79
Арба Кокалари

Проект на становище
Параграф 7 a (нов)

Проект на становище Изменение

7a. изразява съжаление от 
разпокъсаността на единния пазар на 
услуги, която пречи на МСП в сектора 
на услугите да се възползват в пълна 
степен от единния европейски пазар; 
призовава Комисията бързо да 
премахне оставащите пред 
търговията пречки, които засягат 
сектора на услугите, за да се отключи 
пълният потенциал на единния пазар;

Or. en

Изменение 80
Иван Щефанец, Салваторе Де Мео, Барбара Талер, Кристиан Долешал, Дирдре 
Клун, Исабел Бенхумеа Бенхумеа, Мария Да Граса Карвалю, Пабло Ариас 
Ечеверия, Арба Кокалари, Крис Петерс, Романа Томц, Едина Тот, Андреас Шваб, 
Томислав Сокол

Проект на становище
Параграф 7 б (нов)

Проект на становище Изменение

7б. посочва, че дружествата със 
средна пазарна капитализация, които 
надхвърлят критериите на 
определението за МСП, допринасят 
значително за растежа и създаването 
на работни места на вътрешния 
пазар, но получават твърде малко 
подпомагане; призовава Комисията да 
обмисли възможността за 
преразглеждане на настоящото 
определение за МСП и да предложи 
отделно определение за дружествата 
със средна пазарна капитализация, 
което да гарантира, че малките 
дружества със средна пазарна 
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капитализация с 250 до 499 
служители могат да бъдат 
конкретно по-облекчавани и 
насърчавани, като същевременно се 
гарантира, че не се намалява 
финансирането за тези МСП, които 
отговарят на настоящите критерии.

Or. en

Изменение 81
Брандо Бенифеи, Алекс Аджус Салиба, Цветелина Пенкова, Евелин Гебхарт, 
Силви Гийом, Свен Миксер, Адриана Малдонадо Лопес, Мария Грапини, Андреас 
Шидер, Мариа Мануел Лейтан Маркеш, Кристел Шалдемозе

Проект на становище
Параграф 7 б (нов)

Проект на становище Изменение

7б. приветства определението за 
МСП, поместено в Препоръка 
2003/361/ЕО на Комисията от 6 май 
2003 г., и следователно призовава за 
запазване на това определение в 
законодателството на ЕС и за 
гарантиране на неговото 
последователно тълкуване във всички 
държави членки. 

Or. en

Amendment 8
Салваторе Де Мео

Draft opinion
Paragraph 1

Draft opinion Amendment

1. приветства стратегията за МСП и 
споделя мнението на Комисията, че 
МСП са от съществено значение за 
европейската икономика;

1. приветства стратегията за МСП и 
споделя мнението на Комисията, че 
МСП са от съществено значение за 
европейската икономика, и по тази 
причина също счита, че настоящото 
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определение на МСП е подходящо;

Or. it

Amendment 10
Салваторе Де Мео

Draft opinion
Paragraph 2 

Draft opinion Amendment

2. 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;

2. подчертава, че в стратегията 
липсва позоваване на COVID-19 и на 
извънредната ситуация, пред която 
са изправени микропредприятията и 
малките предприятия. В това 
отношение счита за целесъобразно 
тя да бъде преразгледана, като се 
вземат предвид последиците от 
пандемията върху европейските 
МСП; 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;

Or. it

Amendment 17
Салваторе Де Мео

Draft opinion
Paragraph 2 bis

Draft opinion Amendment

2а. приветства включването сред 
действията, определени от 
Европейската комисия, и на 
действия, свързани с мерки за 
създаване на благоприятна среда за 
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микропредприятията и за МСП; 
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 начин да се насърчи 
европейското културно наследство 
от умения, традиции и занаяти; 
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;

Or. it

Amendment 24
Салваторе Де Мео

Draft opinion
Paragraph 3

Draft opinion Amendment

3. отбелязва, че МСП следва да 
бъдат обременявани във възможно най-
малка степен, и насърчава Комисията да 
използва строги принудителни мерки, за 
да гарантира, че единният пазар е от 
полза за всички предприятия и 
потребители, и да противодейства на 
свръхрегулирането и на други 
регулаторни ограничения;

3. отбелязва, че МСП следва да 
бъдат обременявани във възможно най-
малка степен, и насърчава Комисията да 
използва строги принудителни мерки, за 
да гарантира, че единният пазар е от 
полза за всички предприятия и 
потребители, и да противодейства на 
свръхрегулирането и на други 
регулаторни ограничения; в това 
отношение препоръчва правилното 
прилагане на основния принцип на 
отмяна на предишни тежести при 
въвеждане на нови както на 
национално равнище, така и на 
равнището на ЕС, а също така и 
избягването на прекомерното 
регулиране, т.е. на въвеждането в 
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националното законодателство на 
разпоредби и тежести отвъд тези, 
изисквани съгласно 
законодателството на ЕС (които 
биха могли да се нарекат “минимални 
европейски основни равнища”);

Or. it

Amendment 41
Салваторе Де Мео

Draft opinion
Paragraph 4

Draft opinion Amendment

4. подчертава решаващата роля на 
данните като живителната сила на 
цифровата икономика; подкрепя 
Комисията за създаването на 
европейски пространства за данни за 
надеждно и сигурно споделяне на данни 
с цел увеличаване на потоците от данни 
между предприятията и с 
правителствата;

4. подчертава решаващата роля на 
данните като живителната сила на 
цифровата икономика; подкрепя 
Комисията за създаването на 
европейски пространства за данни за 
надеждно и сигурно споделяне на данни 
с цел увеличаване на потоците от данни 
между предприятията и с 
правителствата; в контекста на 
бъдещия тласък към цифровизация в 
периода след пандемията от COVID-
19 достъпът за МСП до данни в 
реално време и по законосъобразен 
начин в областта на отношенията 
между предприятията (B2B) ще 
придобива все по-голямо значение за 
справяне със ситуациите на нелоялна 
конкуренция. Подобряването на 
достъпа до данни за МСП следва да 
бъде ключов момент в прилагането на 
Европейската стратегия за защита 
на данните; ролята на организациите 
за представителство на МСП е от 
решаващо значение в съпътстването 
на прехода на МСП към устойчивост 
и цифровизация;

Or. it
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Amendment 53
Салваторе Де Мео

Draft opinion
Paragraph 5

Draft opinion Amendment

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

5. насърчава държавите членки да 
прилагат единния цифров портал по 
благоприятен за МСП начин, като си 
сътрудничат тясно с регионалните и 
местните органи и като предоставят 
лесен цифров достъп до информация, 
процедури и услуги, свързани с 
извършването на трансгранична 
стопанска дейност, включително 
консултации във връзка с обществените 
поръчки и източниците на финансиране; 
в това отношение посочва, че 
спешните мерки, като например 
разширената дигитализация в 
отношенията между публичната 
администрация и предприятията и 
оперативната съвместимост на 
базите данни на публичната 
администрация, повече не бива да 
бъдат отлагани;

Or. it

Amendment 58
Салваторе Де Мео

Draft opinion
Paragraph 6

Draft opinion Amendment

6. призовава държавите членки да 
опростяват процедурите за възлагане на 
обществени поръчки, като използват 
гъвкавостта на новата рамка на ЕС за 
възлагане на обществени поръчки, и да 
увеличават възможностите за МСП чрез 
използване на цифрови инструменти и 
платформи за разширяване на 

6. призовава държавите членки да 
опростяват процедурите за възлагане на 
обществени поръчки, като използват 
гъвкавостта на новата рамка на ЕС за 
възлагане на обществени поръчки, и да 
увеличават възможностите за МСП чрез 
премахване на неравенствата при 
достъпа до договори за обществени 



AM\1210004BG.docx 59/61 PE655.651v01-00

BG

трансграничните обществени поръчки; 
подчертава, че „зелените“ обществени 
поръчки могат да имат важен принос за 
изграждането на устойчива икономика;

поръчки и на елиминиране на 
дискриминационно, непропорционално 
или пристрастно поведение от 
страна на възлагащите органи, както 
и чрез използване на цифрови 
инструменти и платформи за 
разширяване на трансграничните 
обществени поръчки; подчертава, че 
„зелените“ обществени поръчки могат 
да имат важен принос за изграждането 
на устойчива икономика, като се 
насърчават, включително по 
отношение на екологичната 
устойчивост, така наречените 
договори „Km0“, в които се 
предвиждат критерии, 
благоприятстващи местните 
предприятия, като по този начин се 
заимства от положителния опит на 
европейското законодателство в 
областта на селското стопанство и 
късите вериги на доставки. посочва, 
че това може да бъде постигнато и 
чрез предвиждането на минимален 
резерв от 50 % от обществените 
поръчки за микропредприятията и 
малките предприятия, които имат 
регистрирано и оперативно седалище 
в близост до мястото за изпълнение 
на договора, при дейности, които 
нямат трансграничен интерес и 
чиято договорна сума е под прага от 
150 000 EUR.

Or. it

Amendment 72
Салваторе Де Мео

Draft opinion
Paragraph 7

Draft opinion Amendment

7. подчертава факта, че 
просрочените плащания са отговорни за 
една четвърт от всички фалити на МСП 

7. подчертава факта, че 
просрочените плащания са отговорни за 
една четвърт от всички фалити на МСП 
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в ЕС; настоятелно призовава Комисията 
да засили експедитивно Директивата за 
забавените плащания1 със силни 
инструменти за наблюдение и 
правоприлагане, така че да се гарантира 
и насърчава бързото извършване на 
плащанията в целия единен пазар.

в ЕС и че поради пандемията 
ситуацията се е влошила още повече; 
настоятелно призовава Комисията да 
засили експедитивно Директивата за 
забавените плащания1 със силни 
инструменти за наблюдение и 
правоприлагане, така че да се гарантира 
и насърчава бързото извършване на 
плащанията в целия единен пазар, 
включително чрез разрешаването на 
проблема с несправедливите условия 
на плащане и нередностите в 
отношенията между предприятията 
(B2B). A fortiori в настоящия период 
на пандемия, низходящата тенденция 
при плащането на нови дългове следва 
да бъде разгледана по-внимателно 
чрез въвеждане на пряко и 
универсално опрощаване на дългове и 
задължения към публичната 
администрация.

_______________________________ _______________________________
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).

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).

Or. it

Amendment 76
Салваторе Де Мео

Draft opinion
Paragraph 7 a (new)

Draft opinion Amendment

7а. насърчава Европейската 
комисия да отдаде по-голямо значение 
и важност на ролята на 
представителя на ЕС за МСП в 
сравнение с тази, отредена му в SBA. 
Създаването на длъжността 
специален представител за МСП е 
важна придружаваща мярка към 
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политиките в полза на МСП, 
доколкото този представител има 
ефективна роля в наблюдението и 
насърчаването на прилагането на 
тези политики. Назначаването на 
европейския представител следва да 
става след консултации с 
европейските социални партньори, с 
които той трябва да бъде в 
постоянен контакт. 
Представителят на ЕС за МСП 
всъщност ще гарантира прилагането 
на европейската стратегия и на 
принципа „Мисли първо за малките!“ 
във всички политики на ЕС. 
Същевременно е необходимо 
националните представители за 
МСП да покажат, че са установили 
структуриран и постоянен диалог с 
най-представителните национални 
професионални организации, така че 
да предоставят на равнището на ЕС 
принос въз основа на практическия си 
и действителен и опит, който да е 
възможно най-близък до реалните 
нужди на микро-, малките и средните 
предприятия.

Or. it


