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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

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

– като взе предвид своята резолюция от 7 февруари 2013 г., съдържаща препоръки 
към Комисията относно управлението на единния пазар1,

– като взе предвид първия доклад на Комисията от 28 ноември 2012 г. относно 
„Степен на интеграция на единния пазар 2013 г. – Принос към Годишния обзор на 
растежа 2013 г.“ (COM(2012)0752),

– като взе предвид съобщението на Комисията от 8 юни 2012 г., озаглавено „По-добро 
управление за единния пазар“ (COM(2012)0259),

1. припомня, че единният пазар е основен двигател на растежа и на създаването на 
работни места и играе основна роля за постигане на целите на стратегията „Европа 
2020“ за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж; въпреки това този 
потенциал остава неизползван в много отношения;

2. изтъква, че пълното и правилно прилагане на Директивата за услугите би 
отключило потенциала за растеж с между 0,8 % и 2,6 % от БВП;

3. приветства факта, че в Европейския семестър 2013 г. за пръв път Годишният обзор 
на растежа беше подкрепен с доклад относно степента на интеграция на единния 
пазар;

4. изразява съжаление обаче, че въпреки сериозните доказателства за значимостта на 
единния пазар в преодоляването на кризата, специфичните за всяка страна 
препоръки от 2013 г. не отделят достатъчно внимание на потенциала за растеж и за 
създаване на работни места, до който правилното прилагане и изпълнение на 
правилата на единния пазар биха довели;

5. подкрепя значението, отдадено от тазгодишните специфични за всяка страна
препоръки на премахването на необоснованите ограничения и бариери пред 
навлизането в секторите на услугите; призовава настоятелно съответните държави 
членки да разгледат тези препоръки с изключително внимание;

6. призовава Комисията да отреди приоритетно място на управлението на единния 
пазар в своя следващ Годишен обзор на растежа и в Европейския семестър 2014 г. и 
да се съобрази изцяло с ключови за растежа области, определени като сектора на 
услугите, енергийния сектор, транспортния сектор и цифровия единен пазар, както 
и мерките, включени в Акта за единния пазар – І и ІІ, в рамките на следващите 
специфични за всяка страна препоръки;

7. призовава настоятелно държавите членки и Комисията междувременно да полагат 

                                               
1 Приети текстове, P7_TA(2013)0054.
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повече усилия относно изпълнението на законодателството в областта на единния 
пазар и контрола върху него, наред с другото и посредством редовни систематични 
проверки „Sweep”;

8. отново призовава Комисията да подобри управлението на единния пазар 
посредством установяването на годишен цикъл на управление на единния пазар 
като конкретен стълб от Европейския семестър, включващ информационно табло за 
вътрешния пазар, годишен доклад относно интегрирането на вътрешния пазар като 
част от Годишния обзор на растежа, насоки от Европейския съвет за държавите 
членки , национални планове за действие, целящи изпълнението на насоките за 
вътрешния пазар и специфичните за всяка страна препоръки;

9. отбелязва липсата на участие на националните парламенти в разискването относно 
аспектите на единния пазар в Европейския семестър 2013 г. и ги призовава активно 
да се включат в диалог с Европейския парламент, а съответните техни правителства 
да задействат по-успешно неизползвания потенциал за растеж и заетост.


