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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: 

1. отново подчертава значението на един добре функциониращ, конкурентоспособен и 

интегриран единен пазар за възстановяването на европейската икономика след 

финансовата криза; подкрепя включването на специфични за всяка държава 

препоръки (СДП), които надхвърлят фискалните и макроикономическите цели и 

предоставят възможност за по-балансирано съчетаване на политики с потенциал за 

постигане на устойчив растеж, който насърчава повишаването на стабилността, 

икономическия растеж, заетостта и засилването на конкурентоспособността, без 

които не може да има балансирано възстановяване; приветства тази промяна на 

позицията, както и рационализираната структура на специфичните за всяка държава 

препоръки; подчертава, че разпокъсаността на единния пазар е една от основните 

пречки за повишаването на структурния икономически растеж; призовава да се 

полагат повече усилия в борбата срещу данъчните измами и отклонението от 

данъчно облагане; 

2. приветства големия брой специфични за всяка държава препоръки, които са в 

подкрепа на един добре функциониращ и интегриран единен пазар, като включват и 

възможности за финансиране и инвестиции, които подпомагат предприятията, и по-

специално малките и средните предприятия (МСП), и допринасят за създаването на 

работни места, електронното управление, обществените поръчки и взаимното 

признаване, включително взаимното признаване на професионалните 

квалификации; подчертава, че гарантирането на изпълнението е от ключово 

значение, за да се почувства въздействието в тези области на политиката; във връзка 

с това счита, че е от решаващо значение Комисията да обръща във възможно най-

голяма степен внимание – във връзка със специфичните за всяка държава препоръки 

– на въвеждането на дългосрочни реформи със значително въздействие, особено в 

областта на социалните инвестиции, заетостта и обучението; 

3. заявява, че единният пазар е основен стълб на икономиката на ЕС и подчертава, че 

приобщаващият единен пазар, характеризиращ се с подобрено управление, което 

благоприятства по-доброто регулиране и конкуренцията, е ключов инструмент за 

повишаване на растежа, сближаването, заетостта и конкурентоспособността и за 

запазване на доверието на стопанския сектор и на потребителите; поради това 

призовава Комисията да наблюдава напредъка, който постигат държавите членки и 

отново изтъква значението на официалното включване на единния пазар като стълб 

на европейския семестър, за да се даде възможност за непрекъснато наблюдение на 

показателите на единния пазар, което да позволи систематично наблюдение и 

оценка на напредъка на държавите членки по отношение на специфичните за всяка 

държава препоръки; 

4. отбелязва, че държавите членки играят решаваща роля за доброто управление и 

правилното функциониране на единния пазар и че следователно те трябва 

съвместно активно да поемат отговорност за единния пазар и да го управляват, като 

дадат нов политически тласък чрез консолидирани доклади за състоянието на 
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единния пазар и официално включване на единния пазар сред стълбовете на 

управлението на Европейския семестър; 

5. отбелязва новата структура на специфичните за всяка държава препоръки през 

2016 г., която дава възможност за по-ефективно насочване към основните 

установени предизвикателства; подчертава обаче, че напредъкът на държавите 

членки по всички СДП не бива да се пренебрегва и че съществуващите трудности 

при изпълнението им следва да бъдат подложени на задълбочен анализ; 

6. подчертава значението на това да се осигури съгласуваност между текущите и 

бъдещите инициативи на Комисията в областта на единния пазар и процеса на 

европейския семестър, и по-специално тези, които са свързани със стратегиите за 

единния пазар и цифровия единен пазар, за вътрешния енергиен пазар, за съюза на 

капиталовите пазари и стратегията „Европа 2020“; призовава държавите членки да 

си сътрудничат изцяло при изпълнението на стратегиите за цифровия единен пазар 

и единния пазар и да подпомагат по-нататъшното развитие на съвместното 

потребление; 

7. призовава Комисията, когато изготвя специфичните за всяка държава препоръки, да 

взема предвид бъдещите политики, например тези, които са свързани със съюза на 

капиталовите пазара и с цифровия единен пазар, както и положението на място във 

всяка държава, за да могат държавите членки да се подготвят предварително и по 

този начин да се гарантира безпроблемното прилагане на съответните политики; 

8. подчертава значението на един приобщаващ и прозрачен процес, който води до 

провеждането на целесъобразни и необходими реформи в рамките на европейския 

семестър; подчертава значението на постоянния диалог с всички съответни 

заинтересовани страни с цел укрепване на процедурата на семестъра; 

9. призовава държавите членки да направят всичко възможно, за да насърчават 

създаването на благоприятна бизнес среда чрез по-нататъшно намаляване на 

бюрокрацията и подобряване на административната ефективност и на качеството на 

законодателството, както и чрез инвестиции и иновации, научноизследователска и 

развойна дейност и цифровизация, за да се създават работни места, особено чрез 

микропредприятията, електронната търговия, стартиращите предприятия и МСП; 

10. приветства решимостта на Комисията да се преодолее липсата на данъчна 

координация в рамките на ЕС, и по-специално трудностите, пред които са 

изправени МСП в резултат на сложността на различаващите се национални 

разпоредби относно данъка върху добавената стойност (ДДС); призовава Комисията 

да направи оценка по въпроса доколко е осъществимо по-задълбочено 

координиране, и по-специално да оцени възможността за опростяване на подхода 

към ДДС в рамките на цифровия единен пазар; 

11. осъжда все още съществуващите или новосъздадените бариери, които 

възпрепятстват изграждането на добре функциониращ и интегриран единен пазар; 

насочва вниманието по-специално към частичното транспониране и прилагане на 

Директивата за услугите в много държави членки и призовава Комисията да 

гарантира по-ефективно прилагането на разпоредбите, за които държавите членки 

са се договорили в рамките на правото на ЕС; припомня ангажимента на Комисията 
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да използва, ако това е необходимо, производството за установяване на 

неизпълнение на задължения, за да гарантира пълното прилагане на 

законодателството относно единния пазар на стоки и услуги и в сектора на 

цифровите технологии; 

12. изтъква, по отношение на все още съществуващите бариери, препятствията, които 

не позволяват на хората с увреждания да се възползват пълноценно от предимствата 

на вътрешния пазар; изразява надежда, че законодателният акт за хората с 

увреждания, предложен от Комисията, ще бъде приложен бързо и ще се 

съсредоточи ефективно върху конкретни действия за насърчаване на 

приобщаването и достъпа; 

13. припомня, че в основата на системата, свързана с признаването на професионалните 

квалификации, са принципите на взаимно доверие между правните системи и 

взаимна проверка на качеството на квалификациите, отбелязва, че са необходими 

по-нататъшни действия за по-добро прилагане на взаимното признаване на 

професионалните квалификации; подчертава, че правилното прилагане и по-

доброто законотворчество са от първостепенно значение предвид разпокъсаността 

на единния пазар, която ограничава икономическата дейност и избора на 

потребителите, и следва да обхващат всички стопански сектори и да се прилагат за 

действащото и бъдещото законодателство; приветства изготвянето на карта на 

регулираните квалификации и професии, с което ще се създаде интерактивна 

публична база данни, която може да спомогне за националните планове за действие 

на държавите членки; 

14. изразява съжаление, че специфичните за всяка държава препоръки продължават да 

посочват недостатъци при възлагането на обществени поръчки, като например 

липсата на конкуренция и прозрачност, като 21 държави членки не са 

транспонирали напълно законодателния пакет, което води до нарушаване на пазара; 

призовава Комисията да действа бързо, за да гарантира, че държавите членки 

изпълнят своите правни задължения, като започва необходимите процедури за 

установяване на неизпълнение на задължения; призовава Комисията да следи 

систематично, ефективно и по прозрачен начин за това посочените 

административни процедури да не създават непропорционална тежест за 

стопанските субекти и да не пречат на МСП да участват в обществените поръчки; 

15. подкрепя държавите членки в усилията им за модернизиране на обществените 

административни услуги, по-специално чрез електронно правителство, и призовава 

за подобряване на трансграничното сътрудничество, опростяване на 

административните процедури и оперативна съвместимост на публичните 

администрации в полза на всички стопански субекти и всички граждани и в същото 

време призовава Комисията в случаите, когато цифровизацията на обществените 

услуги се финансира от бюджета на ЕС, да извършва по-ефективно контрол на 

целесъобразното използване на средствата; 

16. отбелязва, че няколко от специфичните за всяка държава препоръки са 

съсредоточени върху уменията и пазарите на труда; подчертава, че подходящите 

умения и инвестициите в първоначално и продължаващо през целия живот 

обучение са от ключово значение, за да се гарантира нарастването на 
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производителността, на конкурентоспособността и на производството; призовава 

Комисията и държавите членки да следват, приемат и задълбочават цифрови 

програми и програми за обучение през целия живот като въпрос, който не търпи 

отлагане; освен това подчертава необходимостта студентите и стажантите да 

получават възможност и да се насърчават да участват в програми за чиракуване, 

стажове или учебни пътувания в чужбина като част от обучението си; 

17. приветства факта, че в докладите на отделните държави се поставя по-голям акцент 

върху пазарите на труда, като се подчертават сериозните структурни проблеми, 

например дългосрочна безработица и слабото прилагане на активни политики за 

пазара на труда; подчертава факта, че прекалено голяма част от установените 

проблеми не са били разгледани чрез целенасочени препоръки. 
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