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СВОБОДА НА УСТАНОВЯВАНЕ И
СВОБОДА НА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ

Свободата на установяване и свободата на предоставяне на услуги гарантират
мобилността на предприятията и специалистите в ЕС. Очакванията, свързани
с пълното прилагане на Директивата за услугите, са големи, тъй като
(пълната) свобода на предоставяне на услуги има решаващо значение
за завършването на вътрешния пазар. Въпреки това пред тези свободи
продължават да съществуват пречки, а пандемията от COVID-19 доведе и
до нови предизвикателства. В резолюция на Европейския парламент относно
справянето с нетарифните и неданъчните бариери в рамките на единния пазар,
приет на пленарно заседание през февруари 2022 г., се посочва как следва
да се извърши икономическото възстановяване от пандемията от COVID-19,
за да се смекчат най-ефективно отрицателните последици за свободата на
установяване и свободното предоставяне на услуги.

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Член 26 (вътрешен пазар), членове 49—55 (установяване) и членове 56—62
(услуги) от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС).

ЦЕЛИ

Самостоятелно заетите лица и специалистите или юридическите лица по
смисъла на член 54 от ДФЕС, които законно извършват дейност в една държава
членка, могат: i) да упражняват стопанска дейност стабилно и непрекъснато
в друга държава членка (свобода на установяване: член 49 от ДФЕС) или
ii) временно да предлагат и предоставят услугите си в други държави членки,
като останат в своята държава на произход (свобода на предоставяне на услуги:
член 56 от ДФЕС). Това включва премахване на дискриминацията въз основа
на национална принадлежност, както и с цел ефективно упражняване на тези
свободи – приемане на мерки за улесняване на упражняването им, включително
хармонизирането на националните правила за достъп или взаимното им
признаване (2.1.6).
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ПОСТИЖЕНИЯ

А. Либерализацията в Договора
1. „Основни свободи“
Правото на установяване включва правото на предприемане и осъществяване
на дейност от самостоятелно заето лице и на създаване и управление на
предприятия с цел постоянна дейност със стабилен и непрекъснат характер
при същите условия, както предвидените от законите на държавата членка за
собствените ѝ граждани.
Свободата на предоставяне на услуги обхваща всички услуги, които нормално
се предоставят срещу възнаграждение, доколкото не са уредени с разпоредбите,
свързани със свободата на движение на стоки, капитал и лица. Предоставящото
„услуга“ лице може за тази цел временно да осъществява дейността си в
държавата членка, където се предоставя услугата, при същите условия, каквито
се предвиждат от тази държава членка за собствените ѝ граждани.
2. Изключения
ДФЕС изключва дейностите, свързани с упражняването на публична власт,
от свободата на упражняване и предоставяне на услуги (член 51 от ДФЕС).
Това изключение обаче е ограничено от стеснително тълкуване: изключенията
обхващат единствено онези конкретни дейности и функции, които са свързани
с упражняването на власт. Освен това една професия като цяло може да
бъде изключена само ако свързаната с нея цялостна дейност се състои
в упражняването на публична власт или ако включва дейност, свързана
с упражняването на публична власт, която представлява неделима част от
професията като цяло. Изключенията дават възможност на държавите членки да
изключат производството на военни материали или търговията с тях (член 346,
параграф 1, буква б) от ДФЕС) и да запазят правилата си за чуждите граждани по
съображения за обществен ред, обществена сигурност или обществено здраве
(член 52, параграф 1 от ДФЕС).
Б. Директивата за услугите – към завършване на вътрешния пазар
Директивата за услугите (Директива 2006/123/ЕО) укрепва свободата на
предоставяне на услуги в рамките на ЕС. Крайният срок за прилагането ѝ беше
28 декември 2009 г. Тази директива е от решаващо значение за завършването
на вътрешния пазар, тъй като има огромен потенциал да донесе ползи за
потребителите и малките и средните предприятия. Целта е да се създаде отворен
единен пазар за услуги в рамките на ЕС, като същевременно се гарантира
качеството на услугите, предоставяни на потребителите. Съгласно съобщението
на Комисията, озаглавено „Европа 2020 – стратегия за интелигентен, устойчив
и приобщаващ растеж“, пълното прилагане на Директивата за услугите би
могло да повиши търговията в комерсиалните услуги с 45 % и преките
чуждестранни инвестиции с 25 %, като доведе до повишение на БВП между
0,5 % и 1,5 %. Директивата допринася за административно и регулаторно
опростяване и модернизиране. Това се постига не само чрез извършването на
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преглед на съществуващото законодателство и приемането и изменението на
съответните законодателни актове, но и чрез дългосрочни проекти (създаване на
единни звена за контакт и гарантиране на административното сътрудничество).
Прилагането на директивата беше значително забавено в редица държави
членки в сравнение с първоначалния краен срок. За успешното ѝ прилагане
са необходими неотменен политически ангажимент и широка подкрепа на
европейско, национално, регионално и местно равнище.

РОЛЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

Парламентът допринесе за либерализирането на дейностите на самостоятелно
заетите лица. Той осигури стриктно разграничаване на дейностите, които могат да
бъдат запазени за гражданите на държавата членка (напр. дейности, свързани с
упражняване на публична власт). Следва да се спомене също така делото, което
Парламентът заведе пред Съда на Европейския съюз срещу Съвета във връзка
с неправомерното бездействие на последния по отношение на транспортната
политика. Това дело, заведено през януари 1983 г., доведе до решение на Съда
(Решение от 22 май 1985 г. по дело 13/83), с което Съветът се осъжда за
това, че не е осигурил свобода на предоставяне на международни транспортни
услуги, нито е определил условия, при които чуждестранни превозвачи да могат
да извършват транспортни услуги в държава членка. Това беше счетено за
нарушение на Римския договор. По този начин Съветът беше задължен да приеме
необходимото законодателство. Ролята на Парламента нарасна с прилагането
на процедурата на съвместно вземане на решения, предвидена в Договора
от Маастрихт, а понастоящем с последвалата я обикновена законодателна
процедура — към повечето аспекти на свободата на установяване и предоставяне
на услуги.
Парламентът също така изигра решаваща роля за приемането на Директивата
за услугите и следи отблизо прилагането ѝ. Освен това той оказва натиск върху
държавите членки да изпълнят задълженията си, предвидени в директивата, и
да гарантират правилното ѝ прилагане. На 15 февруари 2011 г. Парламентът
прие резолюция относно прилагане на Директивата за услугите, а на 25 октомври
2011 г. — резолюция относно процеса на взаимна оценка на Директивата за
услугите. Вследствие на съобщението на Комисията от 8 юни 2012 г. относно
прилагането на Директивата за услугите комисията по вътрешния пазар и защита
на потребителите на Парламента подготви доклад, озаглавен „Вътрешният пазар
на услуги: актуално състояние и следващи стъпки“, който беше приет на пленарно
заседание на 11 септември 2013 г.
Освен това на 7 февруари 2013 г. Парламентът прие резолюция, съдържаща
препоръки към Комисията относно управлението на единния пазар, в която
подчерта значението на сектора на услугите като ключова област за растеж,
основния характер на свободата на предоставяне на услуги и ползите от пълното
прилагане на Директивата за услугите.
Като приоритетни въпроси Парламентът разгледа законодателните предложения
относно телекомуникационните услуги, например Регламента относно
електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни
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трансакции на вътрешния пазар (Регламент (ЕС) № 910/2014) и Регламента
за определяне на мерки относно единния европейски пазар на електронни
съобщителни услуги и за изграждане на континентална мрежа. В своята
резолюция от 4 юли 2012 г. Парламентът отправи препоръки към Комисията по
отношение на финансовите услуги в областта на достъпа до основни платежни
услуги и потребителски кредити и ипотечни кредити (Директива 2014/17/ЕС).
На 12 март 2014 г. Парламентът прие също така резолюция относно пакетните
туристически пътувания и комбинираните пътнически услуги с помощта на
посредник. Директивата относно кредитите за жилищни недвижими имоти
(Директива 2014/17/ЕС) увеличава защитата на потребителите чрез прилагане на
минимални регулаторни изисквания, които държавите членки трябва да спазват
за защита на физическите лица при договорите за кредит за жилищни имоти,
и чрез гарантиране, че потребителите са информирани и имат финансова
възможност да плащат кредитите за жилищни имоти. Освен това Директивата
за пазарите на финансови инструменти (Директива 2014/65/ЕС) има за цел
да гарантира регулиране и прозрачност на финансовите пазари в целия ЕС.
През 2019 г. Парламентът гласува Директива (ЕС) 2019/882 за изискванията
за достъпност на продукти и услуги. Тази директива има за цел да премахне
пречките пред свободната търговия с продукти и услуги за граждани с увреждания
и/или функционални ограничения.
Проучване[1] от 2019 г., възложено от Тематичния отдел на Парламента по
политики в областта на икономиката, науката и качеството на живота, показа, че
ползите от законодателството, прието от Парламента в областта на свободното
движение на услуги, включително професионалните квалификации и търговията
на дребно, възлизат на 284 милиарда евро годишно в областта, обхваната
от Директивата за услугите, на 80 милиарда евро годишно в областта на
професионалните услуги и на 20 милиарда евро годишно в областта на услугите,
свързани с обществените поръчки. Аналогично, друго проучване[2], публикувано
от Тематичния отдел по политики в областта на икономиката, науката и качеството
на живота, на тема правните пречки пред правилата на единния пазар в
държавите членки, показва, че секторът на услугите допринася значително за
икономическия растеж в ЕС. Услугите представляват 24 % от трансграничната
търговия със стоки и услуги в рамките на ЕС (увеличение в сравнение с около
20 % в първите години след 2000 г.). В проучването също така се констатира,
че макар услугите да представляват 78 % от брутната добавена стойност в
ЕС, регулаторната разнородност и трудностите при достъпа до информация
увеличават разходите за извършване на стопанска дейност и ограничават
свободното движение на услуги и свободата на установяване.

[1]Pelkmans J., Contribution to Growth:The Single Market for Services – Delivering economic benefits to citizens and
businesses (Принос към растежа: Европейският цифров единен пазар — предоставяне на икономически ползи за
гражданите и предприятията), публикация за комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите, Тематичен
отдел по политики в областта на икономиката, науката и качеството на живота, Европейски парламент, Люксембург,
2019 г.
[2]Dahlberg, E. и др., Legal obstacles in Member States to Single Market rules (Правни пречки в държавите членки пред
правилата на единния пазар), публикация за комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите, Тематичен
отдел по политики в областта на икономиката, науката и качеството на живота, Европейски парламент, Люксембург,
2020 г.
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В своята резолюция от 17 април 2020 г. относно координираните действия на
ЕС за борба с пандемията от COVID-19 и последиците от нея Парламентът
посочи, че единният пазар е източникът на европейския колективен просперитет
и благоденствие и че той е ключов елемент от непосредствения и непрекъснат
отговор на пандемията. В своята резолюция от 19 юни 2020 г. Парламентът
припомни също така, че Шенгенското пространство е високо ценено достижение,
което е от основно значение за проекта ЕС, и призова държавите членки да
намалят ограниченията на свободата на движение и да активизират усилията си
за завършване на процеса на интегриране в Шенгенското пространство.
На 25 ноември 2020 г. Парламентът прие резолюция, озаглавена „Към по-
устойчив единен пазар за предприятията и потребителите“, която се
съсредоточава върху различни области на политиката, по-специално защитата на
потребителите и участието на предприятията в екологичния преход (от основно
значение за повишаване на устойчивостта на единния пазар). По искане на
комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите Тематичният отдел
по политики в областта на икономиката, науката и качеството на живота на
Генералната дирекция за вътрешни политики на Парламента публикува общ
преглед, озаглавен „Европейският сектор на услугите и екологичният преход“,
който допринесе за тази резолюция.
На 20 януари 2021 г. Парламентът прие резолюция, озаглавена „Укрепването на
единния пазар: бъдещето на свободното движение на услуги“. В резолюцията
се подчертава необходимостта от осигуряване на изпълнението на правилата
на единния пазар на услуги и от подобряване на действията по прилагане от
страна на Комисията. В нея се изтъква необходимостта от оценяване на степента
на прилагане на правната рамка на ЕС относно услугите и от овластяване на
дружествата, като им се предостави по-добър достъп до информация.
Пандемията от COVID-19 доведе до многобройни (отново) наложени ограничения
на свободното движение в рамките на единния пазар на ЕС, включително
на свободното движение на услуги. Тази тема беше обсъдена на уебинар[3]

относно въздействието на COVID-19 върху единния пазар и защитата на
потребителите, организиран на 9 ноември 2020 г. от Тематичния отдел по
политики в областта на икономиката, науката и качеството на живота. Беше
установено, че през следващите години секторът на услугите в ЕС вероятно
ще претърпи значителни промени в естеството на търсенето и предлагането,
предизвикани от ускорен технологичен напредък и промени в поведението на
потребителите в резултат на пандемията. Освен това проучване[4], възложено
от Тематичния отдел по политики в областта на икономиката, науката и
качеството на живота, беше публикувано и представено на комисията по
вътрешния пазар и защита на потребителите през февруари 2021 г. В него беше

[3]Milieu Consulting SRL, The impact of COVID-19 on the Internal Market and consumer protection – IMCO Webinar
Proceedings, (Въздействието на COVID-19 върху вътрешния пазар и защитата на потребителите — уебинар на IMCO),
публикация за комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите, Тематичен отдел по политики в областта на
икономиката, науката и качеството на живота, Европейски парламент, Люксембург, 2020 г.
[4]Marcus, J. S. и др., The impact of COVID-19 on the Internal Market (Въздействието на COVID-19 върху вътрешния
пазар), публикация на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите, Тематичен отдел по политики в
областта на икономиката, науката и качеството на живота, Европейски парламент, Люксембург, 2021 г.
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установено, че макар първоначалното затваряне на границите, наложено от
държавите членки, да е оказало значително въздействие върху предоставянето
на трансгранични професионални услуги, разпространението на цифровите
инструменти е позволило известна степен на нормалност.
Докладът по собствена инициатива относно справянето с нетарифните и
неданъчните бариери в рамките на единния пазар, приет от комисията по
вътрешния пазар и защита на потребителите на 3 декември 2021 г., беше
много актуален в това отношение, тъй като в него се разглеждат не само
трайните като цяло пречки пред свободата на стоките и свободата на
предоставяне на услуги, но и по-специално начините, по които COVID-19
навреди на четирите свободи (свободното движение на стоки, свободното
движение на хора, свободата на услугите и свободното движение на капитал).
Това възпрепятстване на четирите свободи продължава да е налице, въпреки
че цифровите инструменти преодоляха част от икономическите трудности,
породени от свързаните с COVID-19 ограничения. Парламентът прие доклада
като резолюция на 17 февруари 2022 г.

Christina Ratcliff / Barbara Martinello / Vasileios Litos
07/2022
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