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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по заетост и социални въпроси приканва водещата комисията по вътрешния 
пазар и защита на потребителите:

- да включи следните предложения в предложението за резолюция, което ще приеме:

1. отбелязва, че единният пазар може да има ключова роля за постигането на целите на 
ЕС 2020 в областта на заетостта с оглед увеличаване на качеството на заетостта и 
устойчива заетост; единният пазар следва да бъде доизграден с максимална 
решимост и възможно най-бързо; единният пазар не е цел сам по себе си, а средство 
за постигане на социален напредък;

2. счита, че диалогът със социалните партньори и гражданското общество е от 
съществено значение за възстановяване на доверието в единния пазар; отбелязва, че 
единният пазар следва да постави в центъра на вниманието правата на всички 
заинтересовани страни, не само да се съсредоточава върху ролята им на 
потребители или предприятия, но също така на граждани и работещи; важно е по-
активното и ранно включване на социалните партньори и всички заинтересованите 
страни в изготвянето, приемането, изпълнението и наблюдението на мерките, 
необходими за насърчаване на растежа и правата на работниците в рамките на 
единния пазар;

3. отбелязва, че за да бъде постигната целта на стратегията „ЕС 2020“ за увеличаване 
на качеството на заетостта и за устойчива заетост, е важно да се укрепи единния 
пазар, наред с другото, като се запази подходящият баланс между икономическите 
приоритети и социалното подпомагане;

4. подчертава, че ефективното осигуряване на услуги е ключово за бъдещия растеж, 
създаване на работни места и иновации; изразява съжаление от свърх тежестта, 
която законодателството на Съюза създава за МСП; като има предвид, че единният 
пазар може да има роля за насърчаването на растежа и заетостта с цел изграждането 
на високо конкурентна пазарна икономика;

5. изразява съжаление, че гражданите на Съюза все още не се възползват изцяло от 
потенциала на единния пазар в много области; следователно отбелязва, че 
възможностите, които дава единния пазар трябва да бъдат използвани, за да се влее 
нов живот в икономиките на Съюза като допълнително се отворят границите за 
стоки и услуги, като се насърчава по-голяма свобода на движение на лица и 
работници, като се осигурява по-голям избор, отварят се нови възможности за 
стопанска дейност пред дружествата и накрая – създават се работни места и се 
достига до нови клиенти, по-специално хора с увреждания, посредством по-
достъпни услуги и продукти; МСП, които разполагат с най-голям неизползван 
потенциал, следва да бъдат подкрепени чрез строгото прилагане на теста за МСП 
при прилагането на законодателството;

6. подчертава, че единният пазар може да има важна роля за насърчаването на 
социалното сближаване в Съюза, като насърчава по-голяма степен на обмяна на 
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най-добри практики; отбелязва, че подобряването на рамката за икономическо 
управление следва да се основава на набор от взаимосвързани и взаимосъгласувани 
политики, които да насърчават растежа и заетостта, както и че пълното развитие на 
вътрешния пазар е предпоставка за осъществяването на това; призовава за мерки за 
подкрепа на микро-, малките и средните предприятия и кооперативи;

7. приветства съобщението на Комисията относно минимизиране на регулаторната 
тежест за МСП: адаптиране на законодателството на ЕС спрямо нуждите на 
микропредприятията (COM(2011)0803) и подкрепя съсредоточаването на 
вниманието върху микропредприятията; отбелязва, че разпоредбата за здравето и 
безопасността на работниците не трябва да се счита за регулаторна тежест и че в 
някои области изискванията не следва да бъдат еднакви за всички дружества, 
независимо от размера им; счита следователно, че законодателство, съобразено с 
различните типове МСП, също би улеснило достъпа им до европейски и 
международни пазари; 

8. признава в контекста на единния пазар ценната роля на обслужването на едно гише, 
включително от електронна и физическа гледна точка, за намаляването на 
административната тежест и разходите за трансакции, подобряването на 
ефективността, отварянето на пазара, прозрачността и конкуренцията, което води до 
намаляване на изразходваните публични средства и дава по-големи възможности на 
бизнеса, включително на МСП и на микропредприятията, за достъп до пазари и 
запазване и създаване на нови работни места;

9. счита, че единствено цифровият единен пазар би могъл да окаже въздействие, 
подобно на програмата за единния пазар от 1992 г.; насърчава доизграждането на 
цифровия единен пазар с цел максимално увеличаване на възможностите за работа 
и стопанска дейност;

10. отбелязва, че европейският пазар на услуги продължава да бъде фрагментиран; 
призовава за мерки за увеличаване на мобилността на цялата територия на Съюза 
чрез опростяване и ускоряване на административните процедури за признаване на 
професионални квалификации чрез укрепване на Информационната система за 
вътрешния пазар; счита, че Комисията е права да отбележи, че трудовата мобилност 
в Съюза продължава да бъде на твърде ниско равнище и че са необходими по-
ефективни мерки, за да бъдат отстранени всички административни пречки;

11. счита, че следва да има една, лесно достъпна и осигуряваща директна подкрепа 
служба на национално ниво, към която предприятията и гражданите, включително 
клиенти с увреждания, могат да се обръщат, когато се сблъскват с пречки при 
опитите си да се възползват от правата и възможностите, предлагани от единния 
пазар. Подобна служба за предоставяне на помощ би могла да се изгради и чрез 
доразвиване на съществуващите центрове SOLVIT;

12. призовава държавите членки да използват по по-интелигентен начин ИТ 
инструментите, за да уведомяват бизнеса и гражданите и да им се позволи да се 
възползват от техните права и възможности, като достъпността за хора с 
увреждания е от изключително значение, за да могат те да са запознати със своите 
права и възможности в достъпна форма;
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13. настоява на социалната и фискалната конвергенция като фактор за интеграцията на 
единния пазар; призовава държавите членки със сходно БВП да ускорят процеса на 
конвергенция чрез засилено сътрудничество;

14. призовава Комисията и държавите членки да осигурят ефективен контрол, за да 
предотвратят социалния дъмпинг и да гарантират прилагането на колективни 
трудови договори;

15. отбелязва, че европейските социални стандарти се считат за добавена стойност за 
Съюза и имат съществена роля за функционирането на единния пазар;

16. подчертава, че по отношение на анализа на ключови сектори на услугите за 
функционирането на единния пазар и по-специално търговия, бизнес услуги, 
цифрови пазари, транспорт, в годишния доклад за интеграцията на единния пазар 
следва да се обърне повече внимание на хора с увреждания, които са изправени 
пред пречки в застроената среда и служби, които не са създадени, така че да 
обслужват всички;

17. счита, че за най-доброто функциониране на единния пазар от ключово значение е 
равнопоставеността и всички държави членки следва да транспонират 
законодателството на Съюза в еднаква степен, като Комисията следва да използва 
правоприлагащите си правомощия срещу нарушителите по един последователен 
начин и без прояви на благосклонност;

18. призовава за по-голям ангажимент към напредването на програмата за интелигентно 
регулиране през следващите 2 години, особено в секторите, които са свързани с 
устойчивия, интелигентен и приобщаващ растеж;

19. призовава Комисията да създаде европейска мрежа от национални образувания, 
предложена в съответното съобщение на Комисията, като предостави нов мандат на 
своя действащ Консултативен комитет по въпросите на вътрешния пазар, който да 
наблюдава интеграцията на единния пазар и въпроси, свързани с управлението, като 
обръща специално внимание на достъпността във връзка с ратифицираната 
Конвенция на ООН за правата на хората с увреждания;

20. призовава Комисията да засили доизграждането на единния пазар като осигури 
прилагането на директивите на Съюза във всички държави членки.
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