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Индекс на вътрешния пазар   
Резолюция на Европейския парламент от 9 март 2010 г. относно индекса на 
вътрешния пазар  (2009/2141(INI))

Европейският парламент,

– като взе предвид Препоръката на Комисията от 29 юни 2009 г. относно мерки за 
подобряване на функционирането на единния пазар1, 

– като взе предвид Препоръката на Комисията от 12 юли 2004 г. относно 
въвеждането в националното законодателство на директиви, засягащи вътрешния 
пазар2,

– като взе предвид работния документ на службите на Комисията относно индекса на 
вътрешния пазар (SEC(2009)1007),  

– като взе предвид своята резолюция от 4 септември 2007 г. относно прегледа на 
единния пазар: преодоляване на бариерите и неефективността чрез по-добро 
прилагане и изпълнение3,

– като взе предвид своята резолюция от 23 септември 2008 г. относно таблото за 
резултатите за вътрешния пазар4,

– като взе предвид своята резолюция от 9 юли 2008 г. относно ролята на националния 
съдия в европейската съдебна система5,

– като взе предвид заключенията на Съвета (Конкурентоспособност – вътрешен 
пазар, промишленост и научни изследвания) от 24 септември 2009 г., озаглавени 
„Как да се подобри функционирането на вътрешния пазар“6,

– като взе предвид член 48 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по вътрешния пазар и защита на 
потребителите (A7-0084/2010),

A. като има предвид, че наличието на ефективно функциониращ вътрешен пазар е 
абсолютно необходимо за създаването на стабилна и иновативна икономическа 
среда, в която потребителите могат да купуват качествени стоки и услуги, а 
предприятията – да създават нови работни места;

Б. като има предвид, че въпреки че е извървян дълъг път в областта на вътрешния 
пазар, все още има много, което може да се направи, така че този пазар да достигне 
пълния си потенциал;
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В. като има предвид, че вътрешният пазар не може да функционира добре, ако 
правилата на Общността в тази област не са правилно транспонирани, прилагани и 
изпълнявани;

Г. като има предвид, че е абсолютно наложително държавите-членки своевременно да 
въвеждат в националното си законодателство законодателните актове в областта на 
вътрешния пазар;

Д. като има предвид, че Европейският парламент и националните парламенти могат 
активно да допринасят за по-добро транспониране на законодателните актове в 
областта на вътрешния пазар, като продължат да работят в тясно сътрудничество по 
време на процеса на преговори и транспониране;

Е. като има предвид, че представителите на институциите на ЕС и на държавите-
членки следва да се срещат редовно и да правят преглед на прилагането на 
законодателните актове в областта на вътрешния пазар;

Ж. като има предвид, че публикуването на индекса на вътрешния пазар спомага за 
намаляване на дефицита по транспонирането, но че е необходимо да се приеме 
подход, основаващ се в по-голяма степен на качеството, чиято цел е да надхвърли 
цифрите и да посочи причините за този дефицит;

З. като има предвид, че въпреки че индексът на вътрешния пазар и индексът на 
потребителския пазар имат различни методологии с различен обхват и различни 
набори от показатели, те споделят една обща цел да подобрят функционирането на 
вътрешния пазар;

И. като има предвид, че настоящият среден дефицит от 1 % съответства на целта за 
1 %, договорена между държавните и правителствени ръководители през 2007 г., но 
че все още девет държави-членки не са изпълнили тази цел;

Й. като има предвид, че факторът на разпокъсаност е 6%, което означава, че 100 
директиви не са транспонирани в най-малко една държава-членка;

К. като има предвид, че закъснението при транспонирането на 22 директиви е 
надвишило две години след крайния срок, което е пряко нарушение на целта за 
„нулева толерантност“, определена от държавните и правителствени ръководители 
през 2002 г.;

Л. като има предвид, че е особено важно да се проследява транспонирането на 
определени директиви от основно значение за развитието на вътрешния пазар;

М. като има предвид, че разполагането с повече публична информация относно това 
кои директиви не са транспонирани от определени държави-членки може да се 
окаже полезно средство за повишаване на осведомеността сред широката 
общественост и за оказване на партньорски натиск, включително от страна на 
членове на Европейския парламент върху членове на националните парламенти;

Н. като има предвид, че продължаващите случаи на нетранспониране или неправилно 
транспониране не се дължат непременно на липса на добра воля от страна на 
държавите-членки, а причината може да е в липсата на яснота или 



последователност на равнището на съответното законодателство на ЕС, и че 
следователно е желателно индексът на вътрешния пазар да представлява не само 
инструмент за оказване на натиск върху държавите-членки, но и средство за диалог, 
позволяващо по-добро разбиране на трудностите, срещани от тях при 
транспонирането,

О. като има предвид, че е необходима повече информация относно качеството на 
транспонирането;

П. като има предвид, че по отношение на вътрешния пазар тежестта, като цяло, е 
изместена от законодателната дейност към прилагането и че поради това индексът 
на вътрешния пазар следва редовно да предоставя по-подробна информация 
относно прилагането и изпълнението на законодателните актове в областта на 
вътрешния пазар, включително обективни показатели за функционирането на 
вътрешния пазар, което ще позволи да се подобри проследяването на резултатите и 
тенденциите;

Р. като има предвид, че членовете на Европейския парламент следва да уведомяват 
своите избиратели за прилагането на засягащото ги законодателство относно 
вътрешния пазар, както и за начините, посредством които те могат да упражняват 
правата си;

С. като има предвид, че работата на комисията по вътрешния пазар и защита на 
потребителите на Европейския парламент стана източник на полезна информация  
относно прилагането, транспонирането и изпълнението на законодателството от 
основно значение в областта на вътрешния пазар, посредством доклади по 
собствена инициатива, проучвания, семинари и изслушвания, което ще продължи и 
в бъдеще;

Т. като има предвид, че обучението и трансграничният обмен, наред с другото и чрез 
електронните мрежи, изградени от Комисията, са от съществено значение за по-
доброто прилагане на законодателството на Общността в областта на вътрешния 
пазар;

У. като има предвид, че гражданите и предприятията зависят от ефективното 
изпълнение на правилата в областта на вътрешния пазар, за да могат да се 
възползват в пълна степен от потенциала на този пазар;

Въведение

1. Приветства горепосочената препоръка на Комисията относно мерки за подобряване 
на функционирането на единния пазар; подчертава, че държавите-членки не бива да 
избират мерките, които са най-удобни за тях, а да се ангажират с прилагането на 
всички тях;

2. Настоятелно призовава държавите-членки да работят в тясно сътрудничество с 
Комисията и помежду си и да поемат своя дял от отговорността и ангажираността 
за пълното използване на потенциала на вътрешния пазар; призовава Комисията да 
използва всичките си правомощия за гарантиране ефективното прилагане на 
правилата в областта на вътрешния пазар, включително ефективно наблюдение на 
пазара, хармонизиране, допълнително опростяване на законодателството и други 



мерки за намаляване на административната тежест върху гражданите и 
предприятията;

3. Застъпва становището, че е важно да се действа на по-ранен етап с оглед 
ограничаване на риска от дефицит по транспонирането и че Комисията следва да 
оказва по-голямо съдействие на държавите-членки през целия период на 
транспониране; счита, че това следва да включва по-специално диалог и по-голям 
обмен на информация с цел предвиждане на възможните проблеми и опит за 
разрешаването им преди крайния срок за транспониране;

4. Подкрепя по-специално идеята за активно участие на националните парламенти и 
засилено сътрудничество с други заинтересовани страни, например социалните 
партньори, в процеса на преговори и транспониране;

5. Подчертава значението на открития диалог и на едно по-тясно сътрудничество 
между националните парламенти и Европейския парламент с цел по-нататъшно 
разискване и подробно разглеждане на проблемите, пред които са изправени 
държавите-членки в процеса на транспониране, тъй като правилното транспониране 
и правилното прилагане на директивите на национално равнище са основна 
предпоставка за ефективното функциониране на вътрешния пазар, на 
конкуренцията и на икономическата и социална стабилност в ЕС;

6. Призовава Комисията да организира годишен форум, посветен на вътрешния пазар, 
на който да се срещат представители на европейските институции и държавите-
членки и други заинтересовани страни с цел установяване на по-ясни ангажименти 
по отношение на транспонирането, прилагането и изпълнението на 
законодателните актове в областта на вътрешния пазар;

7. Подчертава, че такъв форум, посветен на вътрешния пазар, следва да провежда 
заседания на равнище работни групи, както и на равнище министри, за да осигури 
важна платформа за споделянето на най-добри практики между националните 
администрации; 

8. Призовава Комисията да включва редовно в индекса на вътрешния пазар, който 
изготвя, по-подробна информация относно прилагането и изпълнението на 
законодателните актове в областта на вътрешния пазар, включително обективни 
показатели относно функционирането на вътрешния пазар;

9. Призовава към това, индексът на вътрешния пазар, докладът за SOLVIT, докладът 
на службата за ориентиране на гражданите и индексът на потребителския пазар да 
се публикуват едновременно веднъж годишно (без да се променя честотата на 
тяхното публикуване), с цел предоставяне на обща представа за развитието на 
вътрешния пазар и по-добро координиране на работата, която е извършена в тези 
области, при запазване на спецификата на тези инструменти;

10. Призовава Комисията да обмисли нови начини за премахване на оставащите пред 
завършването на вътрешния пазар пречки, включително към създаване на „тест за 
вътрешния пазар“ за всяко предложение за ново законодателство на ЕС, за да се 
гарантира, че предлаганите нови мерки не подкопават вътрешния пазар;

11. Счита, че индексът на вътрешния пазар се припокрива значително с годишния 



преглед на Комисията относно прилагането на законодателството на Общността; 
във връзка с това насърчава Комисията да използва годишния преглед по-
стратегически, като се съсредоточи върху областите на вертикални политики, което 
би подобрило качествения анализ на индекса на вътрешния пазар;

12. Призовава Комисията да представи по-достъпно за читателите съобщение за 
пресата, съдържащо индекса на вътрешния пазар, с цел да се повиши 
осведомеността относно резултатите и да се увеличи натискът върху държавите-
членки, за да да гарантират правилното и своевременно транспониране на 
директивите;

Транспониране

13. Приветства факта, че за трети пореден път е изпълнена целта за дефицит по 
транспонирането от 1,0 %; настоятелно призовава деветте държави-членки, които 
не са постигнали тази цел, да предприемат действия за подобряване на резултатите 
в това отношение. 

14. Счита, че съществува ясна връзка между навременното и правилно транспониране 
на директивите относно вътрешния пазар и качеството на първоначалното 
законодателство; във връзка с това отбелязва значението на работата на по-ранни 
етапи, включително на ангажимента за спазване на принципите за по-добро 
регулиране, на пълните консултации с държавите-членки относно методите за 
транспониране и изпълнение, както и на необходимостта от обстойни оценки на 
въздействието и анализ на релевантната съдебна практика на Съда на Европейския 
съюз, преди да се предлага ново законодателство;

15. Припомня, че броят на директивите, които не са транспонирани от една или повече 
държави-членки, остава прекалено голям и призовава Комисията и държавите-
членки да обединят усилия, за да се намали без отлагане този брой, като се започне 
от директивите, чието транспониране е забавено с две или повече години;

16. Призовава Комисията да предостави на своя интернет сайт по-обстойна 
информация за директивите, които не са изпълнени в отделните държави-членки;

17. Настоятелно призовава държавите-членки да предоставят на Комисията таблици за 
съответствие с подробно описание на националните мерки за транспониране на 
директиви, така че Комисията да може да предоставя по-обстойна информация 
относно качеството на транспонирането; призовава Комисията да определи най-
добрите практики за навременно и правилно транспониране и да ги съобщи на 
държавите-членки;

Прилагане

18. Счита, че държавите-членки следва да засилят ефективното сътрудничество между 
националните, регионалните и местните органи, които участват в прилагането на 
правилата в областта на вътрешния пазар, като гарантират и засилят функцията на 
координиране на вътрешния пазар в рамките на своята национална администрация;

19. Призовава държавите-членки да предоставят на своите държавни служители и 
съдебни органи на национално и местно равнище редовни обучения относно 



правилата в областта на вътрешния пазар в рамките на съществуващите програми и 
мрежи на Общността;

20. Споделя становището на Комисията, че е необходимо държавите-членки да 
гарантират, че трансграничните мрежи на електронни информационни системи, 
установени от Комисията (например Информационната система на вътрешния 
пазар (IMI), Системата за бърз обмен на информация за опасни нехранителни стоки 
(RAPEX), Системата за бърз обмен на информация за храните и фуражите (RASFF) 
или Системата за сътрудничество при защита на потребителите (CPC-S)) 
функционират, като вземат необходимите мерки, включително разпределяне на 
ресурси;

21. Призовава Комисията да разглежда законодателството относно вътрешния пазар 
като цикличен процес, в който последващите оценки следва да бъдат важна част и 
да се използват за установяване на това, дали законодателството отговаря на 
първоначалната оценка на въздействието или я надминава, а в противен случай - за 
определяне на това как законодателството следва да се измени или преработи с цел 
да се гарантира, че отговаря на първоначалните цели;

Изпълнение 

22. Счита, че държавите-членки следва да увеличат усилията си за предоставяне на 
информация на гражданите и на предприятията относно техните права в рамките на 
вътрешния пазар и така да им дадат възможност да упражняват на практика тези 
права; призовава Комисията да даде приоритетно значение на завършването на 
проекта за услуги за подпомагане в областта на единния пазар (SMAS), който е 
насочен към рационализиране на услугите за предоставяне на информация, 
консултации и помощ при разрешаване на проблеми, както и към улесняване на 
достъпа до такива услуги;

23. Счита, че предоставената от Комисията в интернет информация относно вътрешния 
пазар е обширна, но твърде разпокъсана; призовава Комисията, в сътрудничество с 
Европейската мрежа на предприятията („Enterprise Europe Network”), да установи и 
укрепи портала „Вашата Европа – Бизнес” („Your Europe – Business”) като 
централно гише („One-Stop-Shop”) за информация за предприятията по отношение 
на вътрешния пазар, за да бъдат избегнати ненужните и скъпоструващи паралелни 
структури и за да бъдат използвани потенциалните синергии, особено във връзка с 
предоставянето на информация в съответствие с директивата за услугите1;

24. Подчертава съществената роля на Европейската мрежа на предприятията 
(„Enterprise Europe Network”), тъй като тя позволява на малките и средни 
предприятия (МСП) да се възползват от възможностите на вътрешния пазар; 
подчертава, че бюрократичните задължения блокират ценни ресурси и по-този 
начин възпрепятстват по-решителното съсредоточаване върху основната задача на 
„Enterprise Europe Network”, а именно предоставянето на индивидуално адаптирана 
помощ за МСП; призовава Комисията да използва в по-голяма степен „Enterprise 
Europe Network” за целенасоченото предоставяне на информация и да намали 
бюрократичните разходи за партньорите тази мрежа;

                                               
1 Директива 2006/123/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 година относно 

услугите на вътрешния пазар (OB L 376, 27.12.2006 г., стр. 36). 



25. Счита, че държавите-членки следва, с подкрепа от страна на Комисията, да 
повишат капацитета на механизмите за решаване на проблеми, в частност този на 
SOLVIT, така че да се предоставя по-ефективна правна защита; подчертава, че 
опитът от SOLVIT следва да бъде включен в процеса на формулиране на политики 
на национално равнище и на равнище ЕС и че това ще доведе, по целесъобразност, 
до структурни и регулаторни промени ; призовава държавите-членки да укрепят 
още повече мрежите от центрове на SOLVIT, като им разпределят допълнителни 
финансови и човешки ресурси.

26. Призовава Комисията и държавите-членки да вземат необходимите мерки, така че 
европейските предприятия и граждани да са по-добре запознати с центровете на 
SOLVIT и техните безплатни услуги за разрешаване на проблеми ;

°

°       °

27. Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на 
Комисията.


