
 

 

 

 

БЪЛГАРСКОТО ИЗДАНИЕ НА 

ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА 

Примерни теми за отделните сесии 

 

Първа сесия: Единен пазар  

Тема 1: Услуги 

Според Индекса за единния пазар средната търговска интеграция на държавите-

членки през 2015 г. за услуги е само 6,6%, в сравнение с 20,6% за стоките. Комисията 

представи пакета за услуги през януари 2017 г., но инициативите все още не 

отговарят на очакванията, като все още остават много бариери. По-специално, 

малките и средни предприятия избягват да предлагат стоки и услуги извън своите 

национални граници, поради опасението, че може да бъдат подведени под 

отговорност според правила, с които не познават. 

 

Тема 2: Дигитализация 

През октомври 2017 г. всички държави-членки на ЕС и ЕАСТ подписаха декларация 

за електронно правителство, обещавайки да насърчават цифровите обществени 

услуги на континента. "Планът за действие на ЕС за електронното управление за 

периода 2016-2020" призова всички институции на ЕС да приемат принципа 

"цифрови по подразбиране", което означава, че комуникацията с публичните органи 

и самата администрация трябва да се осъществява по електронен път, като 

предпочитан вариант, вместо аналоговите услуги. "Цифрови по подразбиране" се 

разглежда като предпоставка за по-бърза и по-ефективна администрация, за 

дигитална иновация и премахване на бариерите за единния пазар. 

Втора сесия: Търговия и инвестиции 

Тема 1: Достъп до чужди пазари 

Световният търговски ред, а с него европейската търговска политика, са под най-

тежкия натиск в съвременната история. Тенденциите на протекционизъм растат, а 

популистките движения заплашват бъдещето на многостранната търговска система, 

основана на правила. Освен това възникват съмнения относно бъдещите търговски 

отношения на ЕС с важни търговски партньори от двете страни на Атлантическия 

океан. В същото време 90% от световният растеж се очаква да излезе от Европа през 

следващите години, така че е в наш интерес е да продължим да проектираме силата 



 

на единния пазар на световната сцена. Това прави активната и всеобхватна 

европейска търговска политика по-важна от всякога. Пълното ангажиране с нови и 

текущи търговски преговори, особено със съседните страни, Азия и Латинска 

Америка, е от ключово значение за запазването и разширяването на европейските 

интереси в бъдещите пазари на растеж. За тази цел търговските ни правила трябва 

да насърчават иновациите и да отразяват по-добре днешните бизнес потребности, 

било то в цифровата сфера, в услугите или в осигуряването на по-голяма 

съгласуваност с целите на ЕС като конкурентоспособност или индустриализация. 

 

Тема 2: МСП и търговска политика 

Доминиращата роля на МСП за създаване на работни места и растеж е добре 

документирана. По-малко забележимо е, че МСП са все по-важна сила за износа на 

Европейския съюз. Същевременно трябва да се признае, че съществува огромен 

потенциал за увеличаване на интернационализацията на 20-те милиона малки и 

средни предприятия в ЕС и по този начин да им се даде възможност да се възползват 

от възможностите, които предлагат чуждестранните пазари. МСП срещат множество 

пречки при изнасянето на продукти или услуги на пазара на трети държави. 

Пречките за МСП и за по-големите компании често са подобни, но са особено тежки 

за по-малките оператори. Това ограничава международната конкурентоспособност 

на европейските МСП и изисква специално внимание от страна на политиците. 

Поради това, е наложително принципът "мисли първо за малките" да бъде поставен 

в сърцевината на търговската политика на ЕС, така че да се даде на МСП силен глас 

и подходящи инструменти в търговските преговори, както и ефективни канали да се 

възползват от тези споразумения, след като са сключени. 

Трета сесия: МСП и Предприемачество 

Тема 1: Улеснена законодателна рамка за МСП 

МСП са непропорционално засегнати от регулаторната и административната тежест, 

в сравнение с големите предприятия. За да се даде възможност за по-благоприятна 

за МСП среда, Комисията въведе принципа "Мисли първо за малките", според който 

законодателството следва да бъде разработено, като се вземат предвид 

характеристиките и нуждите на МСП. Прилагането на принципа "Мисли първо за 

малките" изисква консултиране с бизнеса, който вероятно ще бъде засегнат от 

предложеното законодателство, на ранен етап на разработване на политиката, както 

и оценка на потенциалното въздействие на политиката върху МСП. 



 

Сесията трябва да проучи какво се прави и какво трябва да се направи, за да се 

гарантира, че изготвянето, прилагането и мониторинга на законодателството е 

подходящо за МСП 

 

Тема 2: Екосистема за МСП 

МСП функционират в рамките на единна екосистема с други фирми и компоненти, 

които ги заобикалят. Чрез разнообразни взаимодействия те преминават през 

различни етапи, процъфтяват или затихват. Вече съществува жизнена екосистема на 

старт-ъпите в голяма част от страните от ЕС. Въпреки това, много от стартиращите 

фирми не се справят в критичните първи години. Освен това, не достатъчно 

компании преминават от фазата "start-up" до "scale-up". Сложността на 

(трансграничните) регулаторни и административни изисквания, напр. свързани с 

правилата за ДДС, страхът от провал, трудностите при осигуряването на 

финансиране, както и при свързването с правилните бизнес партньори и при 

намирането на квалифицирани работници са някои от пречките, които 

възпрепятстват оцеляването или растежа на бизнеса. 

Тази сесия трябва да проучи какво е необходимо, за да помогне на МСП да 

просперират (например във връзка с финансирането, данъчното облагане, 

инициативи за свързване на компании с други заинтересовани страни от 

предприемачеството и иновационната екосистема, съвети и т.н.) 

Четвърта сесия: Умения 

Тема 1: Чиракуване и други форми на обучение, основаващи се на практика 

Чиракуването има призната роля в насърчаването на специфичните за работното 

място и общите умения, които са необходими на пазара на труда, както и в 

улесняването на прехода от училище към работа, като по този начин се намалява 

несъответствието в предлаганите и търсените умения и младежката безработица. 

Съветът наскоро прие препоръка относно Европейската рамка за качествено и 

ефективно чиракуване. България ще трябва да постигне напредък в няколко от 14-те 

критерии, определени в препоръката. Палатите трябва да играят ключова роля при 

изпълнението й. 

 

Тема 3: Несъответствие в уменията 

В икономическото проучване, публикувано от ЕВРОПАЛАТИ през есента на 2017г., 

липсата на квалифицирани служители бе определена като второто най-голямо 

предизвикателство за европейските предприемачи. Ускоряващият темп на 



 

технологично, демографско и социално-икономическо разпадане трансформира 

индустрии и бизнес модели, променят уменията, от които работодателите се нуждаят 

и съкращават срока на валидност на съществуващите умения на служителите. 

Предвиждането и съответната подготовка на уменията, знанията и квалификациите 

за настоящите трансформации е от особена важност. 


