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1. Заключения и препоръки 

 

1.1 Микро-, малките и средните предприятия, било то традиционни предприятия, семейни 

предприятия, търговци, предприятия от социалната икономика, занаяти или свободни 

професии (наричани по-долу ММСП), са съществена част от решението за изграждане на 

конкурентоспособна, неутрална по отношение на климата, кръгова и приобщаваща 

икономика на ЕС, при условие че са създадени и преобладават подходящите условия. 

ММСП генерират положително въздействие чрез подобряване на собствените си 

екологични показатели и чрез предоставяне на експертен опит и решения на други 

предприятия, граждани и публичния сектор. Като признава и подчертава многообразието 

и различните потребности на ММСП, ЕИСК призовава да се обърне специално внимание 

на най-малките и най-уязвимите. 

 

1.2 Много ММСП не разполагат с познания за непрекъснато променящите се законодателни 

изисквания, създадени с цел постигане на неутралност по отношение на климата, и за това 

как да отговорят на тях. Освен това те срещат трудности при определянето на 

потенциалните бизнес ползи и възможности, предоставяни от екологичния преход. Ето 

защо ЕИСК подчертава, че е налице спешна необходимост от подкрепа за ММСП в 

разбирането и управлението на екологичния преход по възможно най-добрия начин. 

 

1.3 ЕИСК призовава за широкообхватни и целенасочени мерки за информиране и повишаване 

на осведомеността, предоставяни по координиран и допълващ се начин от ЕК и държавите 

членки, заедно с бизнес организации, камари, социалните партньори и други 

заинтересовани страни. 

 

1.4 ЕИСК призовава също така за всеобхватна програма, насочена към подпомагане на ММСП 

по всички въпроси, пред които са изправени в своите стопански операции и дейности за 

екологизиране и спазване на законодателството. Тъй като има значителни различия между 

ММСП, са необходими до голяма степен индивидуализирани решения и добре насочени 

политики и мерки.  

 

1.5 Незабавната и целенасочена краткосрочна подкрепа за ММСП е от основно значение за 

стимулиране на икономическото им възстановяване от пандемията и за тяхното 

подпомагане в справянето с последиците от руското нашествие в Украйна, като например 

високите цени на енергията и липсата на доставки на материали и продукти. Поради 

извънредните обстоятелства ЕИСК счита, че следва да се предостави подходяща гъвкавост 

в графиците на Европейския зелен пакт (ЕЗП) във времето до края на кризата, като 

същевременно се гарантира, че целите няма да бъдат изоставени по каквато и да е причина. 

 

1.6 За да се подобри ресурсната ефективност на ММСП, ЕИСК предлага да се създадат 

„центрове за кръговост“ в различни региони. Това следва да засили сътрудничеството 

между дружествата в различните сектори и да улесни разработването на нови практики и 

процеси, включително демонстрирането на нови технологии. Организациите на ММСП, 

камарите, академичните среди, социалните партньори и други заинтересовани страни 

следва да бъдат неразделна част от процеса. 
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1.7 ЕИСК счита, че е важно да се включат представители на ММСП в изготвянето на секторни 

пътни карти за действия в областта на климата на национално равнище, както и в 

оформянето на пътищата за преход на равнището на ЕС за различни бизнес екосистеми, 

като по този начин се повишат и знанията относно обмена на най-добри практики, 

правилното разпределение на ресурсите и ефективното прилагане. 

 

1.8 ЕИСК призовава ЕС и държавите членки да ускорят екологосъобразните инвестиции на 

ММСП, като осигурят благоприятна, предвидима и насърчаваща регулаторна среда, 

включително безпроблемни процедури за издаване на разрешения и избягване на 

обременяващи административни задължения, както и като предоставят бърз, лесен, прост 

и проследим достъп до финансиране, съобразен с различните нужди на всички различни 

групи ММСП. 

 

1.9 ЕИСК призовава за тясно сътрудничество между доставчиците на образование и ММСП 

при формирането на обучение, за да се отговори на компетентностите и уменията, 

необходими в екологичния преход, включително чрез повишаване на квалификацията и 

преквалификация както на служителите, така и на предприемачите. Освен това ЕИСК 

призовава за подкрепа на иновационните дейности за ММСП чрез стимулиране и 

улесняване на сътрудничеството с други предприятия, техните организации, камари, 

университети и научноизследователски организации. 

 

1.10 ЕИСК настоятелно призовава за насърчаване на търговията с екологични решения, 

произвеждани от ММСП, включително в контекста на обществените поръчки, като на 

ММСП се осигурят еднакви условия на конкуренция на единния пазар и като се улесни 

достъпът им до чуждестранни пазари на екологосъобразни продукти, технологии и услуги. 

Трябва да се осигури конкурентна бизнес среда за предприятията от ЕС по отношение на 

трети държави, като се използват всички средства на дипломацията, включително в 

областта на климата, ресурсната и търговската политика, и се обърне специално внимание 

на действията на Китай и други бързо развиващи се пазари. 

 

2. Екологичният преход и ММСП 

 

2.1 ММСП допринасят за постигането на устойчива икономика, която създава работни места. 

Те осигуряват по-силна спойка на обществата, като често съчетават икономически и 

социални функции, и по този начин укрепват основата на демокрацията, единството и 

приобщаването. Те са съществено важни за икономическото и социалното възстановяване 

и благосъстояние, с присъствието си на местно равнище и във всяко ъгълче на ЕС и особено 

в отдалечените и селските райони, където често пъти те са единственият фактор, който 

генерира икономическа дейност. 

 

2.2 Изменението на климата е двигател на устойчивия енергиен преход, но — което е най-

важно — то движи цялата икономика и цялото общество към неутралност по отношение 

на климата, кръговост и цялостна устойчивост. То поражда екстремни метеорологични 

явления и природни бедствия и е свързано с други важни екологични предизвикателства, 

например загубата на биологично разнообразие, замърсяването на околната среда и 

влошаването на природните ресурси. 
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2.3 Пакетът „Подготвени за цел 55“ се съсредоточава по-конкретно върху смекчаването на 

изменението на климата и включва много елементи на законодателството, които засягат 

ММСП по най-различен начин. Той е част от изпълнението на водещата инициатива на ЕС 

— Европейския зелен пакт (ЕЗП), който е насочен към устойчивия растеж, свързан с 

промишлеността, търговията, услугите и енергетиката, транспорта, сградите и 

продоволствените системи. ММСП имат съществена роля във всички тези сектори. 

 

2.4 ММСП са съществена част от решението при прилагането на ЕЗП, при условие че бъдат 

създадени подходящите условия и те преобладават. Това положително въздействие се 

постига, от една страна, чрез подобряване на резултатите на широкото разнообразие от 

ММСП, и от друга страна, чрез действията на тези ММСП, които предоставят експертен 

опит и решения на други предприятия, граждани и публичния сектор. 

 

2.5 Екологичният преход е тясно свързан с цифровата трансформация и ММСП трябва да 

управляват и двете страни на този двоен преход — едно изключително трудно двойно 

предизвикателство заради значителната нужда от ресурси. Цифровизацията е инструмент 

за повишаване на ефективността на стопанската дейност, който спомага за експанзията на 

нови пазари и интернационализацията и има значителен потенциал за намаляване на 

емисиите, отпадъците и използването на природни ресурси. Дигиталните услуги и 

цифровото оборудване обаче също така имат последици за околната среда, които трябва да 

се управляват едновременно. 

 

2.6 Освен че полагат усилия за екологичния и цифровия преход, ММСП се борят с 

икономическото възстановяване от пандемията и с последиците от руското нашествие в 

Украйна. Високите цени на енергията и липсата на доставки на материали и продукти са 

сред най-актуалните проблеми, които оказват значително въздействие върху ММСП и 

тяхната стопанска дейност. Тяхната конкурентоспособност, както и цялостната 

конкурентоспособност на икономиката на ЕС са допълнително застрашени от внезапни 

действия на Китай и други бързо развиващи се пазари, които също извличат ползи и от 

избягването на санкциите срещу Русия и следването на по-ниски изисквания по отношение 

на климата и околната среда. 

 

2.7 Проблемите, свързани с климата и околната среда, не са само въпроси на екологичната 

устойчивост, но и – до голяма степен — са съществена част от конкурентоспособността, 

доходността и цялостните икономически показатели на предприятията. Освен че разчитат 

на собствените си ценности и общи убеждения, ММСП изпълняват изискванията и 

очакванията във връзка с климата и околната среда чрез най-различни механизми. 

 

− Преките изисквания на регулаторната рамка за ММСП, напр. относно емисиите, 

енергията, материалите и продуктите или административните задължения; 

− Косвените последици от някои изисквания, които оказват въздействие върху наличието 

и цените на производствени фактори, например енергията и материалите, или чрез 

други разходи за осъществяването на стопанска дейност, включително данъчно 

облагане; 
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− Изискванията пред веригите за създаване на стойност под формата на очаквания на 

клиенти, инвеститори и финансиращи страни, както и изискванията относно 

устойчивото финансиране и докладване или чрез очакванията на други заинтересовани 

страни. 

 

2.8 Много ММСП не са напълно наясно с последиците от конкретни политики и изисквания в 

областта на климата и околната среда за дейностите си и веригите си на доставки и за 

създаване на стойност, нито пък как да се приспособят или да преобразуват продуктите и 

услугите на ранен етап, за да предотвратят последващи загуби или дори изключване от 

пазара. Освен това те са изправени пред ограничени човешки и финансови ресурси за 

ежедневните си дейности и за развиване на дейността си и съществува риск ограниченият 

им размер да предполага или да изисква твърде много многостранен опит. Значителен дял 

от предприятията са изправени пред трудности, дължащи се на сложността на 

непрекъснато еволюиращите законодателни актове, административни тежести, финансови 

правила и високи разходи, липса на конкретна експертиза и познания за околната среда 

при избора на правилните действия1, съпроводени с трудности в достъпа до нови вериги за 

създаване на стойност, финанси, персонал и нови бизнес модели, наред с всичко останало. 

 

2.9 Въпреки че липсата на осведоменост за изискванията и начините за удовлетворяването им 

са важно предизвикателство, такива са и трудностите при определянето на потенциалните 

бизнес ползи и възможности, като например намаляване на разходите за енергия и 

материали, подобряване на достъпа до финансиране, по-голямо търсене и нови пазари, 

както и подобряване на имиджа сред заинтересованите страни. 

 

2.10 ММСП с бизнес намерения в кръговата икономика, климата, биологичното разнообразие, 

енергията от възобновяеми източници и други теми от ЕЗП имат вътрешен стимул да 

проучват, инвестират и следват нови бизнес възможности в тези области. Те имат много 

възможности, например в областта на санирането на сгради, планирането и изграждането 

на инфраструктура, промишленото производство и поддръжката на оборудване, 

предоставянето на правни и счетоводни услуги и разработването на цифрови решения. 

Процесът на преход зависи до голяма степен от техните интелигентни решения, 

генерирани от наеманите от тях експерти, което подчертава значението на 

висококачественото и подходящо образование, ПОО и постоянното повишаване на 

квалификацията. 

 

2.11 От друга страна, най-уязвимата група ММСП, които изпитват и най-голяма потребност от 

информация, са онези, които считат, че ЕЗП е просто още един законодателен акт в 

допълнение към натрупващите се административни тежести, който оказва натиск върху 

настоящите им бизнес модели и ограничава доходността им при обичайния досега 

сценарий. Това изтъква на преден план факта, че всички категории ММСП, независимо 

 
1

 Данни от „Flash Eurobarometer“ (Експресно проучване на Евробарометър) 498. SMEs, green markets and resource efficiency 

Report (Доклад относно МСП, екологосъобразни пазари и ефективно използване на ресурсите), стр. 46, март 2022 г. 
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дали става дума за уязвимите изоставащи такива, за „последователите“ или за лидерите 

сред тях, се нуждаят от подкрепа, която е диференцирана и специално насочена към тях2. 

 

2.12 Освен по отношение на капацитета и подготвеността, има много разлики между ММСП, 

що се отнася до естеството и мащаба на проблемите, свързани с климата и околната среда, 

насочените към тях изисквания и очаквания и възможностите, които се разкриват пред тях. 

Разликите произтичат от най-различни фактори: интензивността на използване на 

природни ресурси за бизнеса, размера на предприятието, позицията на предприятието във 

веригите на доставки и в стопанската екосистема, местоположението на предприятието, 

типовете клиенти, източниците на производствени фактори и географските пазари на 

предприятието. 

 

2.13 Това налага необходимостта от силно персонализирани и добре насочени политики и 

мерки, които отчитат разликите между, например, средните предприятия в 

производствените сектори, предприятията, извършващи дейност в секторите на 

хотелиерството и ресторантьорството и търговията на дребно, семейните и традиционните 

фирми, новаторските стартиращи предприятия, предприятията от социалната икономика и 

занаятите и свободните професии. 

 

2.14 Въпреки многото различия между ММСП, успешното управление на екологичния преход 

във всяко предприятие започва с надлежна осведоменост за актуални проблеми и 

тенденции и тяхното познаване, благодарение на което е възможно да се видят силните и 

слабите страни, възможностите и рисковете на предприятието и да са определи как то иска 

да се позиционира в екологичния преход. 

 

2.15 Най-конкретните усилия на равнището на предприятията са свързани с планирането, 

организирането и наблюдението на цялостната стопанска дейност, включително 

производството на стоки и услуги и търговията с тях, транспорта и логистиката и 

доставката на енергия, суровини и други производствени фактори. Климатичните и 

екологичните аспекти също са неделима част от иновационните дейности, от развиването 

на умения и ангажирането на целия персонал и от комуникацията и сътрудничеството със 

заинтересованите лица. 

 

3. Политики и мерки за подпомагане на ММСП съгласно „Подготвени за цел 55“ 

 

3.1 За да бъдат „Подготвени за цел 55“ и за да могат успешно да осъществят екологичния 

преход, ММСП трябва да бъдат напълно осведомени и улеснени, така че да разбират по-

добре последиците от новите и сложни законодателни предложения3. Това изисква 

широкообхватна и целенасочена информация и мерки за повишаване на осведомеността, 

предоставяни по координиран и допълващ се начин от ЕК и държавите членки, които имат 

 
2

 Smit, S.J., SME focus – Long-term strategy for the European industrial future (Дългосрочна стратегия за европейското 

промишлено бъдеще), Тематичен отдел по политики в областта на икономиката, науката и качеството на живота, ЕП, PE 

648.776 — април 2020 г. 

3
 Пакетът „Подготвени за цел 55“ включва голям диапазон законодателни инициативи, при които окончателното решение е 

обект на преговори между институциите. До приключването на този процес ММСП могат да получават единствено частична 

информация и са изправени пред несигурност за бъдещето. 
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ключова отговорност в това отношение. Ролята на бизнес организациите и камарите също 

е от основно значение за информирането и подкрепата на техните членове, допълнена от 

доставчици на образование и обучение, служби за регионално развитие, клъстерни 

организации, социални партньори и съответните организации на гражданското общество. 

 

3.1.1 След руското нашествие в Украйна политиките на ЕЗП понастоящем са предмет на 

открити консултации по отношение на графиците заради новите извънредни обстоятелства 

и зависимостта на ЕС от енергия и храни от Русия и Украйна. ЕИСК осъзнава извънредните 

обстоятелства и зависимостите и счита, че екологичните цели не трябва да бъдат 

изоставяни по каквато и да било причина, при все това следва да се предвиди логическа 

гъвкавост във времето до края на кризата. 

 

3.1.2 В допълнение на подходящата оценка на въздействието на всички законодателни 

инициативи, ЕИСК призовава ЕК да осигури всеобхватни, ясни и недвусмислени насоки 

относно всички съществуващи и предстоящи изисквания, свързани с климата и 

отражението им върху ММСП, които следва да включват: 

 

− преките изисквания или ограничения за ММСП съгласно различните законодателни 

актове с разбивка по различни видове и категории предприятия (по сектор, по размер и 

т.н.); 

− косвените последици върху ММСП, които се очакват чрез пазарни механизми, поради 

изискванията, насочени към големите предприятия. 

 

3.1.3 ЕИСК призовава да бъдат изготвени и съответни насоки относно законодателството по 

други важни въпроси, свързани с околната среда. В по-общ план този вид насоки би 

трябвало да се превърнат в редовна практика и да придружават всякакви бъдещи 

инициативи в областта на ЕЗП. ММСП се нуждаят от стабилна законодателна рамка, която 

да осигурява ясни перспективи и планиране на техните инвестиции. Поради това трябва да 

се избягват внезапни промени, като неотдавнашната промяна на целите за възобновяемите 

източници на енергия и енергийната ефективност, предложени в плана REPowerEU, тъй 

като те влошават и без това изключително сложната и несигурна среда. 

 

3.2 С оглед на широкия обхват и дълбочината на ЕЗП, се предвижда цялостна промишлена 

трансформация. Следвайки принципа „Мисли първо за малките!“ и за да се избегне 

излизането от бизнеса на ММСП, е необходима изчерпателна и широкообхватна програма 

за подкрепа и развитие на потенциалните възможности. Целта ще бъде да се подпомагат 

ММСП по всички въпроси, пред които са изправени в своите стопански операции и 

дейности за екологизиране и спазване на законодателството. 

 

3.2.1 ЕИСК вижда висока степен на заинтересованост, заявена от ЕК и от ЕП, за надграждане 

на инициативите, които вече съществуват, за популяризиране на стратегията за МСП и за 

проучване на допълнителни възможности за успешно изпълнение на стратегията. ЕИСК 

призовава този интерес да намери действително отражение в политиката във всички 

възможни области и подчертава незаменимата роля на държавите членки, които трябва да 

действат в сътрудничество с организациите на ММСП, камарите, социалните партньори и 

други заинтересовани страни. 
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3.2.2 Младите предприемачи са бъдещето на по-нататъшния растеж на ММСП и по-

нататъшното нарастване на броя на работните места. Затова насочеността им към 

потребителите и привлекателността им за млади служители в съчетание с нарастващо 

безпокойство за екологичния преход, трябва да бъдат по-конкретно определени и 

разгледани, например в плановете за възстановяване. Освен това за да се използва пълният 

потенциал на цялото общество и за да се увеличи многообразието на предприятията, трябва 

да бъдат премахнати всякакви пречки пред предприемачеството сред жените. Трябва да се 

стимулира и насърчава предприемаческият дух и на всички уязвими групи, като хората с 

увреждания, мигрантите и малцинствените общности. 

 

3.2.3 За да се засилят полезните взаимодействия между дигитализацията и екологизирането в 

ММСП, и двете тенденции трябва да бъдат взети предвид едновременно при 

формулирането на политиките и мерките. Тъй като нито екологичният, нито дигиталният 

преход са само технически или финансови въпроси, е необходимо да се разгледат важни 

лични и бизнес въпроси, за да може по-голямата част от ММСП да предприемат 

дългосрочен и ориентиран към бъдещето двоен преход4. 

 

3.2.4 ЕИСК също така призовава ЕК и държавите членки да наблюдават последиците от 

осъществяването на екологичния и дигиталния преход, що се отнася до веригите на 

доставки и за създаване на стойност и съответното регионално икономическо и обществено 

развитие, за да бъдат в състояние да противодейства на евентуални отрицателни последици 

върху ММСП и заетостта на ранен етап. 

 

3.3 За да бъде подпомогнато развитието на ежедневните стопански дейности на ММСП, 

например производството на стоки и услуги, производството на енергия и използването и 

организацията на логистика, трябва да са налични подходящо предлагане на практически 

консултантски услуги и платформи за сътрудничество. 

 

3.3.1 ЕИСК призовава ЕК и държавите членки да укрепват и насърчават създаването на 

технологични услуги и услуги по управленско подпомагане, които да бъдат на 

разположение на ММСП, като разгърнат пълния потенциал на различни инструменти, 

особено при изпълнението на националните планове за възстановяване и устойчивост и на 

споразуменията за партньорство, за да се помогне на предприятията да подобрят 

енергийната и материалната си ефективност и да намалят генерирането на емисии и 

отпадъци, както и за да се сведат до минимум разходите и въздействието върху околната 

среда. ЕИСК също така призовава за интегриране на екологичните аспекти в 

консултантските услуги в областта на цифровите технологии. 

 

3.3.2 За да се подобри ресурсната ефективност на ММСП, ЕИСК предлага да се създадат 

„центрове за кръговост“ в различни региони. Това следва да засили сътрудничеството 

между предприятията в различни сектори и да улесни разработването на нови процеси за 

 
4

 SME focus (Фокус върху МСП), Тематичен отдел на ЕП, април 2020 г. 
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рециклиране и повторно използване на отпадъци и странични продукти, включително 

демонстрация на нови технологии. 

 

3.3.3 ЕИСК призовава за включването на ММСП и техни представители в изготвянето на 

секторни пътни карти за действия в областта на климата на национално равнище, както и 

в оформянето на пътищата за преход на равнището на ЕС за различни бизнес екосистеми, 

като по този начин се повишат и знанията относно обмена на най-добри практики, 

правилното разпределение на ресурсите и ефективното прилагане. 

 

3.4 За да се насърчат и подпомогнат инвестициите в екологизирането на ММСП, на 

икономиката и обществото като цяло, трябва да бъдат гарантирани благоприятни 

екологични и отключващи условия за ММСП, за да получат подходящ достъп до 

финансиране. 

 

3.4.1 ЕИСК призовава ЕС и държавите членки да ускорят инвестициите на ММСП, като: 

 

− осигурят благоприятстваща и насърчаваща регулаторна среда, включително кратки и 

опростени процедури за издаване на разрешения, и като се избягват обременителни 

административни задължения; 

− осигурят бърз, лесен, прост и проследим достъп до финансиране, специално пригодено 

към различните потребности на ММСП, дължащи се на техния вид, дейност, 

местоположение, сектор и др., включително чрез целенасочени инструменти за 

безвъзмездна помощ. 

 

3.4.2 ЕИСК призовава ЕК надлежно да отчете косвените последици от критериите за устойчиво 

финансиране върху ММСП. Същото важи за изискванията за състоятелност за банки и 

всякакви други политически мерки в областта на икономическата и фискалната политика, 

които имат косвено въздействие върху капацитета на ММСП да инвестират и 

функционират и които водят до създаване и запазване на работни места. 

 

3.4.3 ЕИСК призовава за придържане към правилата за пълноценна конкуренция при 

разпределянето на публично финансиране за екологични инвестиции. ЕИСК подчертава 

също така необходимостта от наблюдение на финансовите потоци с подходящи 

показатели. Важно е на ММСП да се предостави равен достъп до обществени поръчки и 

инвестиции, напр. в обща инфраструктура, както и да се насърчават инвестициите в 

екологизиране на самите ММСП, напр. чрез използването на публично финансиране като 

ливъридж за частни инвестиции. 

 

3.4.4 След последните развития на енергийните пазари ЕК призна уязвимостта на ММСП, 

породена от нарастващия риск от енергийна бедност5. ЕИСК приветства определението за 

„уязвими микропредприятия“ и призовава да бъдат положени допълнителни усилия, за да 

им се осигури съответната подкрепа за справяне с тази тежест. 

 

 
5

 COM(2021) 568 final, 14.7.2021 г. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:52021PC0568. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:52021PC0568
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3.5 ЕИСК призовава ЕС и държавите членки да насърчават търговията с екологосъобразни 

решения от страна на ММСП, като създават и осигуряват подходящи пазарни условия, 

които да постигнат следното: 

 

− да се осигурят на ММСП еднакви условия на конкуренция на единния пазар, що се 

отнася до продукти, технологии и услуги, които допринасят за екологичния преход; 

− да се гарантира, че на ММСП е предоставен подходящ достъп за осигуряване на 

екологосъобразни решения за публичния сектор в контекста на търгове за, например, 

строителство, технологии и услуги. Необходимо е процедурите, основани на 

качеството, да станат задължителни при търговете за такива услуги и да бъдат намалени 

изискванията относно капацитета, които възпрепятстват участието на ММСП в 

процедури за възлагане на обществени поръчки; 

− да се улесни равният достъп до чуждестранни пазари на екологосъобразни продукти, 

технологии и услуги от ММСП чрез многостранни и двустранни търговски спогодби. 

ЕИСК също така насърчава държавите членки надлежно да отчетат нуждите на ММСП 

при дейностите си по насърчаване на експорта; 

− да се осигури конкурентна бизнес среда за предприятията от ЕС по отношение на трети 

държави, като се използват всички средства на дипломацията, включително в областта 

на климата, ресурсната и търговската политика. Специално внимание следва да се 

обърне на Китай и на други бързо развиващи се пазари чрез гъвкави и координирани 

отговори на техните внезапни действия; 

− да се гарантира, че стандартите, които насърчават екологичния преход са изготвени по 

един благоприятен за ММСП начин и че позволяват иновации чрез прилагане на 

еквивалентни алтернативни решения. 

 

3.6 За да се засили ролята на ММСП в разработването на нови екологосъобразни решения за 

предприятията, потребителите и обществото като цяло, ЕИСК призовава за следните 

мерки: 

 

− Различните програми и инициативи за иновации трябва да бъдат по-лесно разбираеми 

и достъпни за ММСП и следва да се осигурят насоки относно разнообразните 

инструменти за финансиране, които са на разположение в областта на 

екологосъобразните иновации, включително инструментите на Европейския 

инвестиционен фонд; 

− Финансирането следва да насърчава достъпа на ММСП до иновационни екосистеми и 

партньорства с водещи големи предприятия. Освен това държавите членки би трябвало 

да улеснят сътрудничеството между ММСП и университети и изследователски 

организации при разработването на нови продукти, технологии и решения; 

− Създаването на общи пространства на данни и лесният достъп до тях за ММСП следва 

да бъдат ускорени, с цел да се допринесе за разработването на нови екологични и 

цифрови решения, включително основани на ИИ. 
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3.7 За да се гарантират подходящите умения, необходими за развиване и управление на 

предприятията в съответствие с екологичния преход6, ЕИСК призовава за следното: 

 

− да се гарантира, че в учебните програми за професионално и университетско обучение 

и за продължаващо професионално развитие (ППР) се отчитат изцяло 

компетентностите и уменията, необходими за екологичния преход, като се поставя 

акцент върху по-широкия процес на екологизиране на работните места и 

взаимозависимостта между секторите; 

− да се насърчава тясното сътрудничество между образователните институции и ММСП 

при оформянето на предлагането на обучение, включително модули и микрокурсове, 

приложими за повишаване на квалификацията, за да се отговори на нуждите на 

предприятията; 

− да се използва социалният диалог за определяне на нуждите и развиване на умения на 

работното място. Предвид размера и разнообразието на ММСП и особеностите на 

различните национални системи, социалният диалог и сътрудничеството между 

работодателите и служителите в ММСП се осъществяват по различен начин. 

 

3.8 ЕИСК призовава за създаването на подходящи показатели и практически инструменти, 

които допринасят за системното наблюдение на операциите и последиците за 

предприятията във връзка с екологичния преход. Това следва да послужи и за 

комуникацията с широкия спектър заинтересовани страни. Междувременно ЕИСК 

призовава създателите на политики в ЕС да се въздържат от определяне на обременяващи 

задължения за докладване за ММСП, както и да оценят непреките последици за ММСП, 

причинени от изискванията за докладване, насочени към големите предприятия. 

 

4. Конкретни бележки относно свободните професии, занаятите и предприятията от 

социалната икономика 

 

4.1 За да се гарантира справедлив екологичен преход, при който никой не е пренебрегнат, е 

съществено важно политиките на ЕС да бъдат формулирани, като се има предвид 

потенциалното им въздействие върху професиите и занаятите. Тези стопански субекти в 

действителност са важни за местните икономики, като предоставят стоки и услуги от първа 

необходимост, които са специално пригодени към нуждите на потребителите, дори и в 

географски райони, които са по-слабо свързани с градските центрове. Диалогът с техни 

представители, например стопански организации и камари, позволява взимането на мъдри 

политически решения, които са важен фактор за потенциалното въздействие на терен. 

 

4.2 Нужна е независима професионална експертиза, за да се намерят оптимизирани 

новаторски решения за предизвикателствата, свързани с изменението на климата, и други 

екологични проблеми. Свободните професии отговарят на тази необходимост в няколко 

области на икономиката и обществото, като упражняващите ги предоставят технически, 

правни, финансови и нефинансови експертни знания и съвети. ЕИСК призовава за мерки в 

целия ЕС за стимулиране на държавите членки да насърчават нормативните разпоредби, 
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уреждащи професиите, за да се гарантира осъществяването на екологичния и цифровия 

преход по подходящ начин, например чрез сложни технически подходи, така че да се 

насърчат пазарните и иновативни в най-голяма степен решения. 

 

4.3 Все по-голяма устойчивост при местното и регионалното пространствено планиране може 

да се осигури чрез насърчаване на консултантски услуги за общините. Важно е също така 

концепцията за стратегическа оценка на околната среда да се доразвие в посока оценяване 

на устойчивостта (екологична, икономически и социална). В процедурите за възлагане на 

обществени поръчки в целия ЕС следва да бъдат приложени критерии относно климата и 

други насочени към качеството критерии и по този начин да се насърчат иновациите на 

ММСП и да се улесни достъпът им до проекти, особено в областта на услугите по 

планиране. 

 

4.4 В прехода към кръгова икономика са необходими нови техники, продукти и процеси. 

Например в строителния сектор това изисква рециклиране на отпадъци от саниране и 

строителни отпадъци, повторно използване на компоненти и въвеждане на нови 

строителни материали, включително признаване на вторични строителни материали с 

гарантирано качество, както и тясно сътрудничество между производителите, занаятите, 

професионалистите и рециклиращата промишленост. Трябва да бъдат подсилени и 

регионалните вериги за създаване на стойност и строителните клъстери чрез ангажирането 

на занаятчии. 

 

4.5 Екологичните предизвикателства, пред които са изправени предприятията от социалната 

икономика, по същество са едни и същи като тези за други предприятия, що се отнася до 

разглежданите проблеми. Трябва обаче надлежно да бъдат взети предвид специфичните 

условия на тези предприятия в съответствие с множеството становища на ЕИСК, чрез 

целенасочени мерки, основани на неотдавнашния план за действие на ЕС за социалната 

икономика. 

 

Брюксел, 21 септември 2022 г. 
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