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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

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

Европейският парламент,

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

– като взе предвид Директива 2011/7/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 
16 февруари 2011 г. относно борбата със забавяне на плащането по търговски 
сделки2,

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

– като взе предвид съобщението на Комисията от 23 февруари 2011 г., озаглавено 
„Преглед на „Small Business Act“ за Европа“ (COM(2011)0078), и резолюцията на 
Европейския парламент относно посоченото съобщение от 12 май 2011 г.3,

– като взе предвид своята резолюция от 23 октомври 2012 г., озаглавена „Малки и 
средни предприятия (МСП): конкурентоспособност и възможности за развиване 
на стопанска дейност“4,

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

– като взе предвид Регламент (ЕС) № 1287/2013 на Европейския парламент и на 
Съвета от 11 декември 2013 г. за създаване на Програма за конкурентоспособност 
на предприятията и малките и средните предприятия (COSME) (2014 – 2020 г.) и 
за отмяна на Решение № 1639/2006/ЕО5,

– като взе предвид своята резолюция от 8 септември 2015 г. относно семейните 
предприятия в Европа6,

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

– като взе предвид съобщението на Комисията от 10 март 2020 г., озаглавено 

1 ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36.
2 OВ L 48 23.2.2011 г., стр. 1.
3 ОВ С 377 Е, 7.12.2012 г., стр. 102.
4 ОВ С 68 Е, 7.3.2014 г., стр. 40.
5 ОВ L 347, 20.12.2013 г., p. 33.
6 OВ C 316, 22.9.2017 г., стр. 57.
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„Стратегия за мястото на МСП в устойчива и цифрова Европа“ (COM(2020)0103),

– като взе предвид Специален доклад № 02/2020 на Европейската сметна палата: 
„Инструментът за МСП в действие – ефективна и иновативна програма, изправена 
пред предизвикателства“

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

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

– като взе предвид член 54 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по промишленост, изследвания и 
енергетика (A9-0000/2020),

А. като има предвид, че съобщението на Комисията, озаглавено „Стратегия за 
мястото на МСП в устойчива и цифрова Европа“, беше публикувано на 10 март 
2020 г., а на 11 март СЗО подаде сигнал за пандемията от COVID-19, който от 
своя страна направи неактуална икономическата, социалната и политическата 
среда, посочена от Комисията;

Б. като има предвид, че 25 милиона МСП генерират повече от половината от БВП на 
ЕС и осигуряват работа на около 100 милиона работници; като има предвид, че 
98,9% от предприятията в нефинансовия сектор на икономиката на ЕС са малки 
предприятия с по-малко от 49 работници;

В. като има предвид, че икономическата криза, предизвикана от пандемията, доведе 
до изпадането в несъстоятелност на значителен брой МСП;

Г. като има предвид, че в случай на повторно избухване на COVID-19, в прегледа на 
ОИСР за перспективите7 не се изключва, че до края на 2021 г. загубата на доходи 
ще надхвърли тази на всяка предишна рецесия през последните 100 години;

Д. като има предвид, че според доклада от 2019 г., озаглавен „Внимание - мост:: 
разрастващите се предприятия в технологичния сектор в Европа“ (Mind the 
Bridge: Tech Scale-up Europe)8, броят на процъфтяващите предприятия в САЩ е 
три пъти по-голям от този в ЕС;

Е. като има предвид, че множество МСП все още не разполагат с пълен достъп до 
цифровизация; като има предвид, че акцентът върху научните изследвания, 
иновациите и уменията следва да съпътстват подобряването на достъпа до 
цифрова инфраструктура;

Ж. като има предвид, че разходите и сложността на административните процедури 
все още представляват основна пречка пред достъпа на МСП до защита на 
интелектуалната собственост в няколко държави членки;

7 http://www.oecd.org/economic-outlook/june-2020/
8 https://mindthebridge.com/tech-scaleup-europe-2019-report/
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З. като има предвид, че дружествата със средна пазарна капитализация, които не 
отговарят на критериите, за да бъдат класифицирани като МСП, допринасят 
значително за заетостта и растежа, особено в някои държави членки, и поради 
това изискват допълнително и отделно определение за дружество със средна 
пазарна капитализация, без да се засяга определението за МСП, за да се 
гарантира, че дружествата със средна пазарна капитализация с 250 до 499 
служители могат да получават повече помощ и да бъдат насърчавани по по-
ефективен начин;

Структурни предизвикателства преди кризата, предизвикана от COVID-19

1. призовава държавите членки да приемат пътна карта с цели, насочени към 
постигането на бързо намаляване на броя на правилата с най-малко 30%;

2. припомня, че МСП ще подобрят своя достъп до световните пазари само ако са 
подкрепени от структурирана и предсказуема екосистема; във връзка с това 
припомня ролята на търговските камари в чужбина; припомня, че по-малките 
предприятия и микропредприятията рискуват да бъдат изключени от световните 
пазари при отсъствието на подходяща подкрепа;

3. приветства започването на ускорени програми за обучение в областта на 
цифровизацията чрез програмата „Цифрова Европа“; подчертава, че обучението е 
от основно значение за повишаване на уменията на служителите в МСП в области 
като блок-верига, киберсигурност и изкуствен интелект; призовава Комисията да 
извърши последваща оценка, за да се гарантира, че програмата изпълнява своите 
цели;

4. призовава за политики и инструменти на ЕС в сферата на иновациите за 
подпомагане и на нецифровите МСП, особено в традиционните сектори, в които 
цифровизацията не е добре развита;

5. припомня ролята на професионалното обучение, което е от съществено значение 
за стимулиране на включването на завършилите висше образование и на 
безработните лица в пазара на труда, както и за гарантиране, че МСП могат да 
разчитат на подходящо обучен персонал; насърчава държавите членки да 
използват по най-добрия начин очаквания Европейски социален фонд плюс (ЕСФ 
+) и Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР);

6. припомня, че МСП, които се занимават с традиционни занаяти, представляват 
особено уязвим сегмент от мрежата на МСП; признава тяхната икономическа и 
социална стойност и призовава държавите членки да гарантират 
конкурентоспособността на сектора;

7. изразява съжаление, че МСП все по-често биват възпрепятствани от нелоялната 
конкуренция от страна на многонационалните корпорации, чието нарастващо 
присъствие в рамките на вътрешния пазар е допринесло за социалния дъмпинг и 
дерегулацията на трудовата заетост, както и за изпадането в неплатежоспособност 
на множество МСП;

Нови предизвикателства, произтичащи от пандемията от COVID- 19
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8. отбелязва, че след тревожния сигнал за избухване на пандемия, подаден от СЗО, 
ограниченията върху търговията и смущенията по веригите на доставки са се 
увеличили;

9. изразява загриженост, че след извънредната ситуация, предизвикана от COVID-
19, неравенството между държавите членки, що се отнася до тяхната способност 
да подпомагат МСП, ще изостря неравенствата в конкуренцията в рамките на 
вътрешния пазар;

10. настоятелно призовава държавите членки да прилагат Директивата относно 
борбата със забавяне на плащането по търговски сделки; припомня, че 
ликвидността трябва да бъде предоставяна бързо на МСП, като същевременно 
следва да бъдат засилвани и мерките за рекапитализация на МСП;

11. приветства облекчаването на ограниченията, свързани с държавната помощ, но 
изразява съжаление във връзка с неравномерното му прилагане в целия Съюз; 
призовава Комисията и Съвета да възстановят еднаквите условия на конкуренция 
сред държавите членки;

12. изразява съжаление, че не повече от 600 000 МСП са в състояние да изнасят извън 
ЕС; приветства създадения от Комисията нов портал за подкрепа на МСП чрез 
информация относно административните процедури и международните търговски 
разпоредби; настоятелно призовава Комисията да гарантира многоезичен достъп 
до този инструмент;

13. призовава за специална подкрепа за социалните МСП, за което вече беше 
отправен призив в позицията на Европейския парламент относно програмата 
COSME;

Стратегия за възстановяване

14. изразява съжаление, че планът за възстановяване отделя малко внимание на МСП, 
и призовава за мерки за гарантиране на достъп за МСП; припомня на Съвета, че 
оцеляването на МСП след пандемията от COVID-19 ще зависи от бързото вземане 
на решения;

15. настоятелно призовава държавите членки да признаят като водещи политически 
приоритети защитата на заетостта и производствения капацитет на МСП; 
настоятелно ги призовава да предлагат конкретни мерки за подкрепа на МСП, 
изложени на риск от несъстоятелност;

16. изразява съжаление, че много на брой МСП не са в състояние да получават достъп 
до финансиране от ЕС поради прекомерната сложност на съответните процедури 
и критерии за допустимост; призовава Комисията да се бори за намаляването на 
тези пречки;

17. настоятелно призовава държавите членки да гарантират справедлив достъп до 
банково кредитиране за МСП; отбелязва значението на традиционните банкови 
модели, включително на малките регионални банки, спестовните кооперации и 
публичните органи;
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18. призовава за увеличаване на дела на МСП в договорите за държавни поръчки, 
получени от обществени поръчки, чрез гарантиране на достъпа на МСП и водене 
на борба с критериите за участие в процедурите за възлагане на обществени 
поръчки, които определят изисквания или квалификации, които излизат извън 
основните елементи на закупените услуги или стоки;

19. настоятелно призовава Комисията да разчита на инструментите за търговска 
защита (ИТЗ) с цел намаляване на нарушенията на пазара, произтичащи от 
търговията с трети държави; призовава принципът „Мисли първо за малките!“ да 
се превърне в основна тема на европейската търговска политика;

20. отбелязва, че кризата, причинена от COVID-19, е подтикнала МСП към 
новаторски технологии и бизнес модели, като например електронната търговия и 
икономиката на споделянето, и призовава Комисията да гарантира, че 
инвестициите в научни изследвания и иновации са насочени към участие на МСП;

21. изразява съжаление, че едва 17% от МСП досега са интегрирали успешно 
цифровите технологии в своите предприятия, и призовава за преглед на 
инструменти като мрежата „Enterprise Europe“ и цифровите иновационни 
центрове, за да се оцени и подобри тяхната ефективност;

22. призовава за задължителен тест за МСП, който да е в състояние да оценява 
икономическото въздействие на законодателните предложения върху МСП; 
призовава за подходяща оценка на разходната ефективност на планираното 
затягане на настоящите цели за емисиите на въглероден диоксид;

23. припомня необходимостта от активно включване на представители на МСП в 
изготвянето на политиките, за да се постигне устойчив подход към целите на 
Зеления пакт, които трябва да се основават на точни оценки на устойчивостта;

24. припомня, че постигането на неутралност по отношение на климата е глобално 
предизвикателство, и отбелязва, че механизмът за определяне на въглеродните 
емисии на границата може да играе съществена роля за защитата на 
конкурентоспособността на европейските МСП, като същевременно настоява за 
приемането на по-високи екологични стандарти от страна на международните 
търговски партньори на ЕС;

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

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

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

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

Поради това постепенното, но въпреки това устойчиво изключване на 
микропредприятията, малките и средните предприятия от националните пазари на 
всяка държава членка, както и от европейския вътрешен пазар, достигна застрашителни 
нива много преди избухването на пандемията от Covid-19, като това изключване беше 
причината за ерозията на основната тъкан на европейската икономика.

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

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

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

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

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

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

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

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


