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ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите приканва водещата комисия 

по икономически и парични въпроси да включи в предложението за резолюция, което 

ще приеме, следните предложения: 

– като взе предвид своята резолюция от 11 март 2015 г. относно управлението на 

единния пазар в рамките на европейския семестър през 2015 г.1,  

– като взе предвид съобщението на Комисията от 13 май 2015 г., озаглавено 

„Европейски семестър за 2015 г.: Специфични за всяка държава препоръки“ 

(COM(2015)0250), 

– като взе предвид своята резолюция от 24 юни 2015 г. относно „Преразглеждане на 

рамката за икономическо управление: преглед и предизвикателства“2,  

1. отбелязва, че единният пазар остава фрагментиран и в недостатъчна степен 

реализиран, а големият потенциал за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж, 

нововъведения и работни места е все още неоползотворен, особено по отношение на 

услугите; призовава Европейската комисия и държавите членки да изпълнят своите 

ангажименти и да гарантират, че съживяването на единния пазар е един от 

основните приоритети на Съюза; счита за особено важно това, големият потенциал 

на единния пазар да се използва във възможно най-голяма степен чрез цялостен 

подход, за да се насърчат растежът и конкурентоспособността; изтъква, че 

Европейския семестър следва да обхване целите на широкообхватна, дългосрочна 

стратегия на ЕС за растеж и работни места, насочена към 2020 г. и периода след 

това; повтаря във връзка с това своя призив за бързото прилагане на всички 

релевантни законодателни актове на ЕС и настоятелно приканва Комисията да 

гарантира по-ефективно използване на производства за установяване на нарушение 

и приканва Европейския съвет да продължи по-нататъшното развитие на този вид 

производства в рамките на бъдещи преразглеждания на Договора за 

функционирането на Европейския съюз;  

2. повтаря призива си към Комисията да представи предложения за класифициране на 

единния пазар като конкретен стълб на европейския семестър, включително 

специални насоки и специфични за всяка държава препоръки във връзка с него, за 

да бъде обхванат ясен набор от приоритети, свързани с реалната икономика; 

изисква от Комисията да засили връзката между стълбовете; припомня, че доброто 

икономическо управление и неговото влияние могат да бъдат ефективни само ако 

изпълняващите и прилагащите правилата са в достатъчна степен ангажирани; 

призовава Комисията във връзка с това да интегрира осъществяването на всички 

измерения на единния пазар – стоки, услуги, капитал, труд, енергетика, транспорт и 

дигиталния сектор – като част от европейския семестър и специфичните за 

отделните държави препоръки; 

3. призовава за засилването на управлението на вътрешния пазар през европейския 

                                                 
1 Приети текстове, P8_TA(2015)0069. 
2 Приети текстове, P8_TA(2015)0238. 
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семестър чрез установяване на набор от специфични показатели, които измерват 

резултатите от него, заедно с допълнителни данни; призовава за включване на 

специфичен раздел в докладите на държавите, който да посочва ясно бариерите и 

напредъка на вътрешния пазар; 

4. изтъква, че за да има европейският семестър измерение за единен пазар, Годишният 

обзор на растежа следва да насърчава държавите членки да ангажират местните и 

регионалните си органи с установяване на диференциран принос към целите на 

„Европа 2020“ и изготвянето и изпълнението на национални програми за реформи 

(НПР) въз основа на принципа за управление на единния пазар;  

5. изисква от Комисията да призове държавите членки да въведат в своите годишни 

национални програми за реформи специфичен и подробен раздел относно единния 

пазар, където да се посочва развитието на неговата интеграция на национално 

равнище, както и мерките, които предстои да се приемат през следващата година; 

призовава Комисията да използва същата структура за своите препоръки, 

специфични за всяка държава членка; 

6. изтъква значението и добавената стойност на докладите за интеграцията на единния 

пазар през предходните години предвид на техния принос за изпълнението на 

общите приоритети, посочени в годишния обзор на растежа, изготвян от Комисията, 

и определянето на специфичните за всяка държава препоръки като част от 

европейския семестър; поради това изразява дълбоко съжаление във връзка с факта, 

че за 2015 г. липсва доклад за интеграцията на единния пазар, както и че призивът 

на Парламента не е последван от действия; 

7. приветства новия подход на Комисията по отношение на рационализиране на 

свързания с европейския семестър процес; оценява високо във връзка с това 

работата на Комисията по отношение на дефинирането на специфични за отделните 

държави препоръки във връзка с единния пазар, но счита, че тя е недостатъчна; 

призовава за повече целенасочени усилия за насочване и координиране на 

икономическите политики с цел гарантиране на последователно и справедливо 

прилагане на рамката за икономическо управление в държавите членки и измерване 

на последиците от икономическото управление във всички държави членки; 

8. изразява загриженост по отношение на все още съществуващите 

макроикономически дисбаланси в някои държави членки, по-специално високото 

равнище на публичния дълг, големите дефицити по текущата сметка, както и 

прекомерните рискове в банковата система; 

9. подкрепя акцента, поставен в специфичните за всяка държава препоръки за 2015 г., 

върху значението на премахването на необоснованите ограничения и бариери пред 

навлизането в секторите с ключово значение; призовава съответните държави 

членки наред с това да разгледат тези препоръки възможно най-внимателно и да си 

поставят като спешен приоритет отстраняването на тези пречки пред растежа на 

единния пазар; 

10. отбелязва, че единният пазар е един от най-важните елементи на европейския 

проект, и отчита, че за да бъде приобщаващ свързаният с европейския семестър 

процес, Парламентът следва да участва активно в него; призовава държавите 
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членки, които не са изпълнили специфичните за тях препоръки по отношение на 

вътрешния пазар, да разяснят причините пред компетентната парламентарна 

комисия (комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите); призовава 

Парламента да използва такива разяснения като основа за подпомагане на 

Комисията по отношение на разработването на нови специфични за отделните 

държави препоръки своевременно с оглед публикуване през май; 

11. изразява съжаление, че са налице много оплаквания относно недостатъци при 

изпълнението; изисква от Комисията по-добра система на наблюдение и 

представяне на резултатите по отношение на изпълнението в областта на правото; 

изисква от Комисията да направи нова оценка на правните рамки, при които е 

налице сериозен дефицит при изпълнението; 

12. подчертава, че в повечето държави членки публичните и частните инвестиции са 

недостатъчни; настоятелно призовава Комисията да предприеме допълнителни 

мерки за подобряване и улесняване на достъпа до финансиране за МСП (по-

специално по отношение на ключови сектори, включително бързо развиващия се 

цифров пазар), да осигури подобряване на бизнес средата, да опрости процедурите, 

да намали административната тежест в рамките на единния пазар и да подкрепя 

инвестициите; изтъква значението на конкурентните и във висока степен 

интегрирани пазари с разумно регулиране на бизнеса за успеха на Европейския 

фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ); 

13. припомня необходимостта от това инвестициите да бъдат съсредоточени върху 

приоритетите, определени в стратегията „Европа 2020“, т.е. изграждане на 

икономика, основаваща се на знания и иновации, насърчаване на по-

екологосъобразна и по-конкурентоспособна икономика, характеризираща се с по-

ефективно използване на ресурсите, както и на икономика с изобилие на работни 

места, което да позволи достигане на високо равнище на социално и териториално 

сближаване; призовава Комисията да зачита графика за даването на ход на ЕФСИ 

през есента на 2015 г., така че той да окаже планираното въздействие на 

насърчаване на реалната икономика и засилване на възстановяването в държавите 

членки; счита, че тези инвестиции ще послужат за засилването на 

конкурентоспособността на ЕС в ключови за растежа сектори като услуги, 

енергетика, транспорт и дигиталния единен пазар; 

14. счита, че е необходима по-голяма подкрепа от Комисията и държавите членки за 

МСП с цел разширяване на техните пазари, стимулиране на иновациите, 

насърчаване на капацитета на МСП за износ, стимулиране на създаването на 

работни места, оказване на помощ на МСП, за да се конкурират по-ефективно, 

особено на вътрешните пазари, и подобряване на цялостната производителност; 

призовава за максимално увеличаване на възможностите, представени от 

Програмата за конкурентоспособност на предприятията и малките и средните 

предприятия (COSME) за 2014-2020 г., за да се подобри достъпът на МСП до 

финансиране в рамките на вътрешните и международните пазари; призовава за 

насърчаване на други форми на финансиране, алтернативни на банковото 

финансиране; 

15. изтъква, че по-доброто и по-силното координиране в областта на данъчното 
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облагане, както и подновените усилия за борба с измамите, отклонението от 

данъчно облагане и избягването на плащане на данъци, при надлежно зачитане на 

националните правомощия, са необходими за гарантиране на условия на 

равнопоставеност и избягване на нелоялната конкуренция, както и вредни 

изкривявания в рамките на единния пазар; 

16. изтъква, че европейският семестър е явна възможност да се поощри по-голям 

напредък в усилията за изграждане на цифров единен пазар; приветства в тази 

връзка съобщението на Комисията относно пътната карта за приключване на 

изграждането на цифровия единен пазар; счита, че е от съществено значение да се 

преодолее сегашната разпокъсаност на националните разпоредби по отношение на 

цифровите услуги и да се изгради по-иновативен и по-прозрачен цифров единен 

пазар, основан на лоялна конкуренция, като по този начин се осигури високо ниво 

на достъпност и защита на потребителите; призовава Комисията да спазва 

предвидения график и да даде ход на 16-те инициативи за постигане на истински 

цифров единен пазар в Европа с цел да се допринесе за икономическото 

възстановяване на Европейския съюз, да се подобрят вътрешната и външната 

конкурентоспособност на ЕС и да се насърчи социалното сближаване; 

17. счита, че незадоволителното равнище на цифрови умения, неравномерното 

покритие и високите разходи ограничават ползите от информационните и 

комуникационните технологии (ИКТ); настоятелно призовава Комисията и 

държавите членки да отдадат приоритет в специфичните за всяка държава 

препоръки и националните програми за реформи на цифровото обучение за 

граждани и предприятия и да осигурят достъп за всички граждани до мрежовата 

инфраструктура; 

18. счита, че държавите членки трябва да засилят усилията си за модернизиране на 

публичните си администрации чрез предоставяне на повече и по-достъпни 

дигитални услуги за граждани и предприятия, с особен акцент върху МСП, и да 

улесняват трансграничното сътрудничество и оперативната съвместимост между 

публичните администрации; подкрепя изпълнението на възможности за оценка и 

обмен на най-добри практики в областта на цифровите услуги;  

20. признава, че съществуват редица ограничения, които пречат на правилното 

функциониране на пазарите на продукти и услуги; подкрепя работата, извършвана 

от Комисията в областта на регулираните професии; 

21. отбелязва, че повечето държави членки са под средното равнище за целите на 

„Европа 2020“ за научноизследователската и развойна дейност; изисква от 

Комисията да спази намерението за публикуване на прегледа на стратегията 

„Европа 2020“ най-късно в края на тази година, за да се засили ролята на единния 

пазар и единния цифров пазар като ключови инструменти за възраждане на 

икономическия растеж и създаването на качествени работни места в ЕС; призовава 

държавите членки да насочват по-решително своите икономики към иновации и 

знания; 

22. подчертава, че цялостното и бързо прилагане на законодателството на ЕС в областта 

на обществените поръчки и концесиите ще предостави отлична възможност за 

насърчаване на нововъведенията и достъпа за МСП, на устойчиво развитие, както и 
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за модернизиране на публичната администрация като се повишат качеството, 

ефективността и прозрачността на публичните разходи и инвестиции; 

23. счита, че трябва да се засили съпричастността на националните парламенти по 

отношение на специфичните за всяка държава препоръки; насърчава държавите 

членки да предоставят на Комисията възможността да представя специфичните за 

всяка държава препоръки в националните парламенти; освен това призовава 

държавите членки да приложат специфичните за всяка държава препоръки и да 

транспонират изцяло целите на ЕС в национални цели; освен това напомня отново 

призива си към Комисията да докладва в компетентната комисия на Парламента 

относно мерките, предприети за осигуряване на напредък при изпълнението на 

специфичните за всяка държава препоръки, както и относно напредъка, постигнат 

до този момент; 
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