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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:

A. като се има предвид, че малките и средни предприятия (МСП) наброяват повече от 
99% от предприятията в ЕС и поради своето разнообразие и способността им бързо 
да се адаптират към условията на пазара са важен фактор за изпълнението на целите 
на Лисабонската стратегия, що се отнася до растеж и заетост и за 
конкурентоспособност и устойчивост на икономиката,

1. приветства Small Business Act (SBA) като рамка за всеобхватен политически подход 
спрямо МСП; призовава, въпреки това, за по-нататъшни мерки, за да се гарантира, 
че те могат в пълна степен да се възползват от възможностите, предлагани от 
единния пазар;

2. подчертава значението на опростяването на стандартите, намаляването на 
административните тежести и по-доброто регулиране, както и опростяването на 
процедурите, свързани с прехвърлянията на предприятия, за да се избегне 
закриването на фирми, когато предприемачите се оттеглят в пенсия;

3. заема становището, че е от първостепенно значение да се осигури оптимален достъп 
до финансиране на МСП за започване и отделяне на стопанска дейност;

4. подчертава, че подобряването на информацията относно достъпа до пазара и 
експортните възможности в рамките на единния пазар е от първостепенно значение 
както на национално ниво, така и на ниво ЕС; призовава поради това държавите-
членки и Комисията да засилят информационните и консултантски услуги, и по-
специално системата за решаване на проблеми SOLVIT; 

5. насърчава поощряването на предприемаческата култура чрез образование и 
обучение, и, между другото, по-специално чрез по-голямо взаимодействие между 
научноизследователския сектор и промишлеността; заема становището, че 
инициативите в това отношение трябва също така да са насочени към значението на 
МСП за увеличаване на социалното сближаване, ефективността и опазването на 
околната среда (екоиновации); призовава Комисията да представи план за действие 
за това, как да се насърчи предприемачеството сред жените;

6. припомня, че SBA не е законово обвързващ и поради това подчертава 
необходимостта от силен политически ангажимент; призовава Комисията да 
публикува доклад до 31 декември 2012 г. с наблюдения за държавите-членки и да 
направи съпътстващи предложения, по целесъобразност.
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