
PA\897422BG.doc PE486.119v01-00

BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по заетост и социални въпроси

2011/0437(COD)

19.6.2012

ПРОЕКТОСТАНОВИЩЕ
на комисията по заетост и социални въпроси

на вниманието на комисията по вътрешния пазар и защита на 
потребителите

относно предложението за директива на Европейския парламент и на 
Съвета за възлагане на договори за концесия
(COM(2011)0897 – C7-0004/2012  – 2011/0437(COD))

Докладчик по становище: Thomas Händel



PE486.119v01-00 2/5 PA\897422BG.doc

BG

PA_Legrej



PA\897422BG.doc 3/5 PE486.119v01-00

BG

КРАТКА ОБОСНОВКА

В доклада Rühle през 2011 г. Европейският парламент се отнесе критично към 
исканията за евентуален правен акт относно концесиите. 
Проектът на Комисията би създал редица нови проблеми. 

Функции на държавата

Държавата и всички нейни структури предоставят на хората услуги и стоки. 
В зависимост от вида на стоките и услугите разграничаваме, наред с другото, 
задължения за универсални услуги, социални услуги от общ интерес, услуги от общ 
икономически интерес и услуги от общ интерес1. 
Тъй като разграничаването е трудно, то често се извършва впоследствие от съдилища. 
В проекта на предложението това разграничаване не се прави. 

За изпълнение на функциите си държавата възлага поръчки в рамките на възлагането на 
обществени поръчки, отчасти под формата на концесии. Проектът и тук не прави 
разграничение, нито посочва взаимоизключващи се критерии.

Съгласно член 14 от ДФЕС и Протокол 26 към ДФЕС, на местно, регионално и 
национално равнище се вземат независими решения дали стоките и услугите от общ 
интерес да бъдат произведени със самостоятелни усилия или да бъдат възложени. При 
това основният критерий е снабдяването на хората, а не критериите на вътрешния 
пазар. Ето защо би трябвало да се дефинира специфичен обхват. 

Всички структури на държавно равнище поемат функции и преследват цели, които 
служат на общото благо, общите интереси и осигуряват сплотеност. 
В резултат от избора на критериите за възлагане на поръчки оправомощените да вземат 
решения се оказват, така да се каже, „стегнати в корсет“, който ги ограничава при 
вземането на решение. 
Проектът посочва критерия за икономически най-изгодната оферта. 
При този критерий наред с цената и разходите могат да се добавят и някои определени 
„технически“ критерии. Решението „дали“ дадена поръчка да бъде възложена, 
съответно се ограничава. Публичните органи, които имат финансови затруднения, 
може да се окажат принудени да възложат дадена поръчка, тъй като заетите в сектора 
на държавната администрация често са с по-високи доходи от работещите в частния 
сектор. 
Директива относно концесиите не би трябвало да преследва целта да води на практика
неизбежно до приватизиране на държавни функции.

Също и въпросът „как“ да се извършва възлагането на поръчки е ограничен от 
ограничените критерии за възлагане. 

Тъй като проектът не прави разграничение между видовете услуги, съществува 
възможност да се стигне до конфликт между правото на самоопределение и свободата 

                                               
1 Съобщение на Комисията COM(2011) 900 окончателен.
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на предоставяне на услуги. Това би могло да бъде предотвратено само чрез 
изключването на определени служби. 

Регламентирането на концесиите няма за цел да оздравява публичните финанси. Това 
би трябвало да се постигне чрез подобряване на данъчните приходи, а не чрез 
упражняване на натиск за снижаване на цените и разходите.

Общи критерии 

Проектът за директива не предоставя правна сигурност. Определението, което се дава 
на понятието „концесия“ се различава от това на Съда на ЕС. Това би довело до нови 
съдебни решения. Липсва и разграничаването от други договорни отношения като 
лицензи, разрешения и др.

Критерият за прехвърляне на риска не е достатъчен. Ако концесионер на 
водоснабдяването изпадне в неплатежоспособност, държавата би трябвало да продължи 
да осигурява снабдяването с вода. Рискът никога не би могъл да бъде прехвърлен 
изцяло върху концесионера.

Прозрачността и простотата на процедурата също не са осигурени. 

Не е ясно за какъв период от време подобни разпоредби ще останат валидни. Не може 
да се предвидят изискванията и потребностите от допълнително предоговаряне в 
бъдеще. 

Осигуряването на качество е в противоречие с критерия за ниска цена. 

Заетост и социални въпроси 

Опитът показва, че критерият за ниска цена води до упражняване на натиск за 
намаляване на броя на заетите в предприятието и при подизпълнителите и до 
влошаване на условията на работа. Това е несъвместимо с хоризонталната социална 
клауза съгласно член 9 от ДФЕС. 
Критерият за икономически най-изгодна оферта съдържа насърчаване на социалните 
критерии. Не е включен критерий за спазване на колективните трудови споразумения, 
както не са включени и други критерии. По този начин конкурентната борба за 
снижаване на цената се води на гърба на работниците и служителите. 

Спазването на критериите е свързано със спазването на националните и европейските 
стандарти по отношение на трудовото право. Националните стандарти трябва обаче да 
са в съответствие с европейското право. По този начин съобразяването с принципа на 
равно заплащане за равен труд на съпоставимо работно място фактически е изключено.

Липсва изричното посочване, че нито една страна не бива възпрепятствана при 
съблюдаването на Конвенция С 94 на МОТ и че всички държави членки се насърчават 
да ратифицират и спазват тази конвенция. 

Социалните услуги са тясно свързани с живота и здравето на хората, най-вече на 
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местно равнище. Те би трябвало да бъдат напълно изключени от обхвата, а така също и 
услугите, които се предоставят от сдруженията на работниците и служителите.

Трудно е да се наложи на подизпълнителите спазването на задължителни условия на 
труд. Липсва солидарна отговорност с основния изпълнител. 

******

Комисията по заетост и социални въпроси приканва водещата комисия по вътрешния 
пазар и защита на потребителите да предложи предложението на Комисията да бъде 
отхвърлено.


