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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 за 2020 г. в областта заетостта;

2. подчертава, че ефективното осигуряване на услуги е ключово за бъдещия растеж, 
създаване на работни места и иновации;

3. отбелязва, че възможностите, които предлага единният пазар трябва да бъдат 
използвани, за да се влее нов живот в европейските икономики чрез по-нататъшно 
отваряне на границите за стоки и услуги, осигуряване на по-голям избор, създаване 
на нови възможности за стопанска дейност за дружествата, и накрая създаване на 
работни места;

4. приветства COM (2011)8031 и категорично подкрепя съсредоточаването върху 
микропредприятията в рамките на един укрепен тест за МСП, който ще окаже 
положително въздействие върху въвеждането и прилагането на законодателството 
на ЕС;

5. 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 ще 
доведе до намаляване на изразходваните публични средства и ще даде по-големи 
възможности за достъп до пазари и запазване и създаване на нови работни места на 
бизнеса, включително МСП и микропредприятията; 

6. 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;

7. изразява съжаление, че европейският пазар на услуги продължава да бъде 
фрагментиран; призовава за мерки за увеличаване на мобилността на цялата 
територия на ЕС чрез опростяване и ускоряване на процедурите за признаване на 
професионални квалификации чрез засилване на Информационната система за 
вътрешния пазар;

8. призовава Комисията в контекста на по-доброто законодателство да направи пълни 
оценки на въздействието и да идентифицира областите, където има прекомерни 
тежести, непоследователности и остарели или неефективни мерки, особено в 

                                               
1 „Минимизиране на регулаторната тежест за МСП. Адаптиране на законодателството на ЕС спрямо нуждите 
на микропредприятията“
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сферите на заетостта и социалните въпроси, които могат да окажат отрицателно 
въздействие върху функционирането на единния пазар; призовава Комисията да 
разгледа възможността за разработване на правилото „един в сила, един отменен“;

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


