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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите приканва комисията по 
икономически и парични въпроси, която е водеща, да включи в предложението за 
резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1. призовава Европейския съвет и Комисията, в рамките на Европейския семестър, 
да обърнат повече внимание на единния пазар, който представлява 
икономическият стълб на ЕС; подчертава, че единният пазар трябва да е в 
основата на европейското икономическо управление с акцент върху постигането 
на целта за насърчаване на икономическия растеж, заетостта и социалното 
сближаване чрез коригиране на вътрешните неравновесия и пораждане на сила 
на сближаване на конкурентоспособността;

2. призовава Комисията през януари всяка година да представя на всички 
заинтересовани парламентарни комисии, включително на водещата комисия по 
вътрешния пазар, резултатите от предишния Европейски семестър, както и 
новия годишен преглед на растежа;

3. отправя искане част от всяко пролетно заседание на Европейския съвет да бъде 
отчасти посветено на изготвянето на оценка на състоянието на единния пазар, 
подкрепена от процес на наблюдение; призовава председателя на Европейския 
съвет ежегодно да представя на Европейския парламент действията, които 
трябва да се предприемат вследствие на заключенията на пролетното заседание 
на Европейския съвет, включително в областта на единния пазар;

4. призовава Комисията да извършва годишна оценка на мерките за изграждане на
единния пазар от страна на държавите-членки в рамките на техните национални 
програми за реформи;

5. призовава Съвета и Комисията да разширят обхвата на Европейския семестър 
чрез използването на инструменти като индекса за развитие на вътрешния пазар 
и предложените мерки, съдържащи се в Акта за единния пазар;

6. призовава Комисията да увеличи подкрепата за малките и средните 
предприятия, които са гръбначният стълб на икономиката в единния пазар в 
съответствие със заключенията на годишния преглед на растежа.


