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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:

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

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;

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; 

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;

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;

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;

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.

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).


