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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно управлението на единния пазар в рамките на европейския семестър през 
2014 г. 

(2013/2194(INI))

Европейският парламент,

– като взе предвид съобщението на Комисията от … ноември 2013 г., озаглавено 
„Годишен обзор на растежа за 2014 г.“ (COM(2013)…), и доклада на Комисията, 
озаглавен „Степен на интеграция на единния пазар 2014 г. – Принос към Годишния 
обзор на растежа 2014 г.“ (COM(2013)…),

– 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 3 октомври 2012 г., озаглавено „Акт 
за единния пазар II – Заедно за нов растеж“ (COM(2012)0573),

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

– като взе предвид работния документ на службите на Комисията от 24 февруари 
2012 г., озаглавен „Как единният пазар да разгърне пълния си потенциал – годишна 
проверка на управлението за 2011 г.“ (SWD(2012)0025), 

– като взе предвид съобщението на Комисията от 13 април 2011 г., озаглавено „Акт за 
единния пазар – Дванадесет лоста за насърчаване на растежа и укрепване на 
доверието – „Заедно за нов тип икономически растеж““ (COM(2011)0206),

– като взе предвид съобщението на Комисията от 3 март 2010 г., озаглавено „Европа 
2020 – Стратегия за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж“ 
(COM(2010)2020),

–  като взе предвид достъпното онлайн информационно табло за единния пазар,  
публикувано на 4 юли 2013 г.,

– като взе предвид информационно табло за вътрешния пазар № 26 (февруари 
2013 г.),

– като взе предвид заключенията на Европейския съвет от 27-28 юни 2013 г.,

– като взе предвид заключенията на Съвета „Конкурентоспособност“ от 29-30 май 
2013 г. относно интелигентното регулиране,

– като взе предвид заключенията на Европейския съвет от 14-15 март 2013 г.,

–  като взе предвид разискванията на Съвета по конкурентоспособност от 18-19 
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февруари 2013 г. относно Годишния обзор на растежа за 2013 г. и Акта за единния 
пазар;

– като взе предвид своята резолюция от 7 февруари 2013 г.  относно управлението на 
единния пазар1, както и  последващия отговор на Комисията от 8 май 2013 г.,

– като взе предвид своята резолюция от 14 юни 2012 г. относно Акта за единния пазар 
– следващите стъпки към растежа2, както и последващия отговор на Комисията от 
26 септември 2012 г.,

– като взе предвид своята резолюция от 6 април 2011 г. относно управлението и 
партньорството в рамките на единния пазар3,

– като взе предвид член 48 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по вътрешния пазар и защита на 
потребителите и становището на комисията по … и комисията по ... (A7-0000/2013),

А. като има предвид, че Годишният обзор на растежа за 2013 г. отбеляза началото на 
третия европейски семестър, включвайки за първи път годишен доклад за степента 
на интеграция на единния пазар;

Б.  като има предвид, че ефективен и добре функциониращ единен пазар, основан на 
високо конкурентна социална пазарна икономика, е от основно значение за 
устойчив и приобщаващ растеж;

В. като има предвид, че Парламентът призова за пълно включване на единния пазар 
като стълб в рамките на цикъла на европейския семестър;

Г. като има предвид, че по-доброто управление на единния пазар трябва да бъде 
насочено към осигуряване на по-добро и по-бързо транспониране и прилагане на 
свързаните с единния пазар директиви и регламенти, особено когато засягат 
идентифицирани ключовите сектори;

Д. като има предвид, че има големи различия в качеството на националните програми 
за реформи в рамките на европейския семестър по отношение на тяхната същност, 
прозрачност и осъществимост;

Е. като има предвид, че актовете за единния пазар I и II представляват солидна 
хоризонтална стратегия, определяща конкретни законодателни и незаконодателни 
мерки с капацитет за разгръщане на неоползотворения потенциал за растеж на 
единния пазар и премахване на препятствията пред него;

Ж. като има предвид, че Комисията определи услугите, финансовите услуги, 
транспорта, енергетиката и цифровия пазар като ключови области за подобряване 
на функционирането и задълбочаването на единния пазар; като има предвид, че 

                                               
1 Приети текстове, P7_TA(2013)0054.
2 Приети текстове, P7_TA(2012)0258.
3 ОВ C 296 E, 2.10.2012 г., стр. 51.
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методиката за определяне на тези области следва да се оценява и преразглежда 
редовно, като се отчитат целите и перспективите за растеж, както и критериите за 
предоставяне на необходимата защита за потребителите, работниците и гражданите;

З. като има предвид, че за единния пазар на ЕС е от жизненоважно значение 
наличието на достъпна и ефикасна европейска транспортна инфраструктура и на 
амбициозна европейска промишлена политика, както и създаването на единен 
енергиен пазар, с цел подкрепа от страна на ЕС за конкурентоспособността на 
предприятията и осигуряването на универсален достъп до енергия на разумна цена 
за домакинствата и потребителите; като има предвид, че поради това е необходимо 
да се определят приоритетни действия в тези области;

Европейски семестър

1. счита, че единният пазар следва да се разглежда като тясно свързан с други 
хоризонтални политически области, например защитата на потребителите и 
работниците, социалните права, околната среда и устойчивото развитие;

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

3. подчертава необходимостта от определяне на единния пазар като трети стълб на 
европейския семестър, за да се покрие ясен набор от приоритети, свързани с 
реалната икономика; смята, че определението и постигането на тези приоритети е от 
съществено значение за стимулирането на растежа и превъзмогването на 
настоящите пропуски по отношение на осъществяването на целите на стратегията 
„Европа 2020“, като същевременно се гарантира икономическа конвергенция между 
държавите членки в рамките на еврозоната и извън нея и в централните и 
периферните райони на ЕС;

4. припомня становището си, че първият доклад относно степента на интеграция на 
единния пазар беше недостатъчен и непълен; в тази връзка смята, че бъдещите 
доклади следва да бъдат по-ясни по отношение на настоящите слабости в 
определени държави членки, да предоставят по-конкретни насоки относно 
възможните средства за корекции и очакваните ползи и да посочват ефективни 
лостове за стимулиране на растежа и конкурентоспособността, а по този начин и за 
създаване на работни места, които заедно ще дадат конкретен отговор на 
настоящата социална и икономическа криза;

5. смята, че са необходими по-голяма хоризонтална координация и по-голяма 
последователност при подготовката на законодателните предложения от значение за 
единния пазар; смята, че управлението на единния пазар следва да взема под 
внимание нуждите на всички заинтересовани страни и че е необходимо по-активно 
и по-ранно включване на социалните партньори, гражданското общество и други 
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заинтересовани страни при разработването, приемането, прилагането и 
наблюдението на мерките, за да се насърчи растежът и прилагане на правата на 
гражданите в рамките на единния пазар;

6. смята, че цикълът на европейския семестър следва да залегне в по-задълбочен 
демократичен процес с по-голямо участие на националните парламенти, като 
същевременно се засилят правомощията на Европейския парламент;

7. смята, че специфичните за отделните държави препоръки, отправяни в този процес, 
следва да взимат под внимание напредъка, постигнат от всяка държава членка, и че 
националните мерки за прилагане на законодателството в областта на единния пазар 
не трябва непременно да следват универсален за всички подход;

8. изразява мнение, че третият стълб на европейския семестър, посветен на 
интеграцията на вътрешния пазар, следва да бъде насочен към определянето на 
приоритетните политики и мерки за стимулиране и съживяване на реалната 
икономика; смята, че тази цел ще бъде постигната ефективно само ако всички 
институции на ЕС последователно я споделят и подпомагат; насърчава, по тази 
причина, целенасочено организиране на работата на Съвета по 
конкурентоспособност, така че тя изрично да бъде посветена на подпомагането на 
тези приоритети от значение за реалната икономика в рамките на европейския 
семестър;

Ключове сектори

9. счита, че ключовите сектори, идентифицирани от Комисията — услуги, финансови 
услуги, транспорт, енергетика и цифров пазар, остават решаващи за пълната 
интеграция на единния пазар; освен това смята, че специалното внимание към тези 
сектори следва да се съчетае с усилия за укрепване на защитата на правата на 
гражданите, в качеството им както на потребители, така и на работници, с даване на 
нов импулс на една последователна и интегрирана промишлена политика и с модел 
за конкурентоспособност, основан на знанието и иновациите чрез необходими 
инвестиции в научните изследвания и образованието;

10. настоятелно призовава Комисията да разработи истинска европейска промишлена 
политика; счита, че реиндустриализацията  следва да се превърне в междусекторен 
приоритет за Съюза; счита, че тази нова промишлена политика следва да включва 
прилагането на правилата на единния пазар, цялостна стратегия за външното 
измерение на единния пазар въз основа на реципрочност и общи минимални 
стандарти (по-специално в социалната сфера, околната среда и безопасността), 
равнопоставени условия на конкуренция относно данъчното облагане и политиките 
за защита на потребителите, правилно управление на промените и 
преструктурирането в промишлеността, както и подобряване на достъпа до 
капитали и инфраструктура, с цел повишаване на конкурентоспособността на 
предприятията и улесняване на достъпа им до нови пазари;

11. призовава Комисията да представи подробен план за действие с мерки, 
предназначени за постигане на изцяло интегриран и взаимосвързан единен енергиен 
пазар; изтъква необходимостта да се предоставят на потребителите прозрачни и 
съпоставими цени на енергията;
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12. подчертава, че подобряването на инфраструктурата — по-специално 
трансграничните връзки и оперативната съвместимост — е от решаващо значение за 
ефективното функциониране на единния пазар; счита, че изграждането на единна, 
взаимосвързана и ефективна европейска транспортна система е от решаващо 
значение за безпрепятственото движение на стоки, хора и услуги; изразява 
съжаление, обаче, относно липсата на адекватни инвестиции, които са от ключово 
значение за постигане на тези цел, и отново заявява, че за тези проекти следва да 
бъде въведени подходящи форми на новаторски механизми за финансиране;

13.  подчертава значението на последователното прилагане на пакета от конкретни 
предложения, внесени от Комисията, за да се развие и изгради единният цифров 
пазар, по-специално по отношение на универсален достъп до интернет и актуални и 
прозрачни механизми за защита на потребителите;

14. призовава за амбициозно изпълнение на програмата за потребителите, включително 
законодателни и програмни мерки, с цел да се укрепи защитата на потребителите и 
доверието в единния пазар, да се предоставят повече права на потребителите, да се 
насърчава отговорното поведение на средния потребител и да се увеличи защитата 
на уязвимите потребители;

15. подкрепя инициативите, предприети на равнище ЕС, за допълване на националните 
усилия за увеличаване на микрокредитирането и засилване на социалното 
предприемачество;

16. счита, че свободното движение на хора и работници в Европа все още не е докрай 
изградено и че са необходими по-строги мерки, за да се отстранят оставащите 
пречки и да се гарантира принципът на равно третиране на работниците;

17. припомня, че цикличният метод на представяне на актовете за единния пазар 
предостави възможност за определяне и редовно обсъждане на приоритетите за 
развитие на единния пазар; счита, че този метод следва да бъде засилен и доразвит;

18. приветства пакета от законодателни предложения относно „Континентална мрежа:  
Единен пазар в областта на далекосъобщенията“, за регламентиране на 
безопасността на потребителските продукти и надзора на пазара, както и относно 
оповестяването на нефинансова информация и информация за многообразието от 
страна на някои големи предприятия и групи; счита, че тези инициативи могат да 
засилят правата на потребителите, по-добре да гарантират здравето и безопасността 
на потребителите, да улеснят търговията със стоки и услуги, както и да насърчат 
нов модел на конкурентоспособност; поради това призовава Комисията да работи в 
тясно сътрудничество с Парламента и Съвета с цел приемане на пакета в разумен 
срок;

19. подчертава значението на постигнатите политически споразуменията относно 
реформите на Директивата за взаимно признаване на професионалните 
квалификации, пакета за обществените поръчки и концесиите, както и Директивата 
за алтернативно решаване на спорове и Регламента за онлайн решаване на спорове; 
поради това настоятелно призовава Комисията и държавите членки да започнат 
бързо и цялостно прилагане на всички нови разпоредби;
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20. настоятелно призовава Комисията да представи останалите предложения, обявени в 
актовете за единния пазар, по-специално преразглеждането на Директивата за 
прозрачността, въвеждане на обща консолидирана данъчна основа, законодателното 
предложение относно общите европейски правила в областта на колективната 
защита и предложенията, предназначени за улесняване на дългосрочните 
инвестиции в реалната икономика; отправя искане към Комисията да приложи 
Модернизирания митнически кодекс чрез разработване на хармонизирани 
електронни митнически практики;

21. счита, че регулирането на финансовите услуги следва да предоставя по-добра 
информация, засилване на защитата на потребителите и на ефективните средства за 
тяхната защита; подчертава необходимостта от бързо и успешно приключване на 
работата по изготвяне на законодателни предложения за пазара на  потребителски 
финансови услуги и за пазара на финансовите услуги на дребно, по-специално 
документите с ключова информация  (KIDs) за пакетите инвестиционни продукти 
на дребно, съпоставимостта на таксите, свързани с платежни сметки, смяната на 
разплащателна сметка и достъпа до платежни сметки за основни операции; счита, че 
допълнителните предложения, като например за режим за несъстоятелност на 
потребителите, следва да бъдат изтеглени напред във времето с цел да се насърчи 
безопасното инвестиране на частни спестявания в реалната икономика;

Инструменти за управление

22. отбелязва действията, предприети от Комисията в отговор на резолюцията на 
Парламента от 7 февруари 2013 г., по отношение на правното основание за исканото 
законодателно предложение, което да съдържа елементите, изброени в тази
резолюция; счита, че съдържащите се в нея конкретни препоръки все още дават 
ценни идеи за по-добро управление на единния пазар;

23. приветства сравнителните онлайн  показатели за единния пазар, и по-специално 
техния нагледен и съдържателен начин за представяне на резултатите на държавите 
членки по отношение на законодателството на ЕС, което е от значение за 
функционирането на вътрешния пазар; счита, че онлайн показателите следва да 
бъдат достъпни на всички езици на Съюза, за да може да се улесни разбирането на 
всички европейски граждани за цикъла на единния пазар и тяхната потенциално 
активна роля в него;

24. счита, че следва да се полагат усилия за повишаване на прозрачността по 
отношение на изпълнението и еднаквото прилагане на правото на Съюза в 
държавите членки; счита, че всяка директива следва  да бъде транспонирана по 
последователен начин и че следва да бъдат приети всички мерки за транспониране с 
оглед отразяване на компромиси, постигнати на равнището на Съюза;

25. счита обаче, че чисто количествени статистически данни за прилагането на 
законодателството в областта на единния пазар не са достатъчни и че е необходимо 
да се обръща внимание и на качеството на начина, по който се прилага 
законодателството в държавите членки;
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26. приветства подобряването на равнището на средния дефицит при транспонирането, 
който сега е намален до 0,6 %; подчертава, че дори един много малък дефицит във 
важна област на политиката може да има изключително отрицателно въздействие 
върху възможностите за потребителите и предприятията, а оттам и върху 
европейската икономика като цяло;

27. отбелязва с изненада твърдението, че държавите членки носят пълна отговорност за 
продължителността на всички производства за нарушение; особено е обезпокоен от 
факта, че делата, в които се разискват свързани с услугите въпроси, изискват най-
дълго време (средно 49,8 месеца);

28. счита, че процедурата за нарушение, при каквито и да е обстоятелства, следва да се 
счита като крайна мярка, която трябва да бъде предприемана едва след 
извършването на поредица от опити за съгласуване и коригиране на ситуацията, и 
че е желателно да се използва процедурата по проекта EU PILOT и други 
производства, преди държава членка да бъде изправена пред Съда на Европейския 
съюз;

29. подкрепя действията на Комисията за подобряване на сътрудничеството между 
национални органи по отношение на функционирането на единния пазар; изразява 
съгласие, че наличието на постоянен и основан на информационни технологии 
механизъм, който улеснява обмена на съответната информация, би могло да доведе 
до значително подобряване на положението, тъй като група от национални 
експерти, които се срещат няколко пъти годишно, едва ли е правилният начин за 
справяне с такъв приоритетен въпрос;

30. отново заявява значението на правилното функциониране на информационна 
система за вътрешния пазар (IMI), която наскоро получи подходяща нормативна 
база и понастоящем се разширява, така че да обхваща нови области и сектори на 
политиката; приканва Комисията да информира Парламента относно 
функционирането на инструмента за машинен превод, въведен с цел улесняване на 
комуникацията между националните, регионалните и местните органи;

31. призовава държавите членки да полагат по-големи усилия за модернизирането на 
публичните администрации — не на последно място чрез бързо прилагане на мерки, 
свързани с електронното управление, електронното здравеопазване, електронното 
фактуриране и електронните системи за обществени поръчки — с оглед 
предоставяне на повече и по-добри цифрови услуги за гражданите и предприятията 
в цяла Европа и за намаляване на разходите и подобряване на ефективността на 
обществения сектор;

32. призовава държавите членки да гарантират, че са предоставени адекватни ресурси 
за мрежата SOLVIT и единичните звена за контакт, както се изисква от директивата 
за услугите; призовава Комисията и държавите членки да предприемат по-
нататъшни мерки за разпространяването на информация за наличието на тези 
инструменти сред деловите среди и предприемачите;

33. отбелязва продължаващото увеличение на използването на порталите „Вашата 
Европа„и „Вашата Европа — съвети“, които следва да бъдат в състояние да 
предоставят необходимата информация на лица, които се движат на територията на 
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Европейския съюз; същевременно признава, че нивото на мобилност в Европа е все 
още ниско и често ограничено до ограничен брой добре образовани и заможни лица 
и социални групи;

34. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Комисията, на 
Съвета, на Европейския съвет и на парламентите и правителствата на държавите 
членки.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Управлението на единния пазар като въпрос от структурно значение бе поставен като 
абсолютен приоритет на политическата програма благодарение на редица инициативи 
на Европейската комисия и Европейския парламент, както и с ясната подкрепа на 
Европейския съвет.

Съобщението на Комисията от 8 юни 2012 г. относно по-добро управление за единния 
пазар призова за подновен ангажимент, така че единният пазар да допринася 
действително за растеж и за постигането на конкретни резултати за европейските 
граждани, потребители и предприятия.  Това беше потвърдено в годишния обзор на 
растежа за 2013 г. и придружаващия го доклад относно степента на интеграция на 
единния пазар за 2013 г., в който се призовава за увеличаване на усилията за 
осигуряване на по-добро прилагане и изпълнение на правилата, които вече са въведени. 

За да се постигне тази цел и като следствие от специфично искане за „специална 
инициатива за растеж", която ще бъде включена в отделни конкретни за отделните 
държави препоръки, които да отчитат състоянието на осъществяването на единния 
пазар“, направени в резолюцията, озаглавена „Акт за единния пазар:  Следващите 
стъпки за растеж“, приета от Парламента на 14 юни 2012 г., комисията по вътрешния 
пазар и защита на потребителите изготви законодателен доклад по собствена 
инициатива, насочен към укрепване на управлението на единния пазар, така че да се 
подобри функционирането му и да се допринесе за стимулиране на икономическия 
растеж и създаването на работни места в Европа.  Резолюция с конкретни препоръки 
към Комисията бе приета на пленарно заседание на 7 февруари 2013 г.

Европейският съвет на срещата си на 14 и 15 март 2013 г. подчерта, че „Единният пазар 
продължава да бъде ключова движеща сила за растеж и работни места", и обеща да 
„подлага всички тези въпроси, [свързани с препоръките, направени в доклада на 
Комисията за степента на интеграция на единния пазар, както и предложенията, 
направени в Акта за единния пазар I и II, както и на прилагането на законодателството 
в областта на единния пазар] на редовен преглед.“

Настоящият доклад има за цел да поддържа необходимото внимание относно начина на 
функциониране на единния пазар в Европейския съюз, с коментари, отнасящи се до 
предварително формулирани препоръки (по-конкретно в доклада Шваб), актуализирана 
позиция в посока към съдържанието на следващия годишен обзор на растежа и 
приоритетните действия на национално и европейско равнище, както и усилията, 
полагани от Комисията, по отношение на множеството инструменти за управление на 
единния пазар.

Европейски семестър

Укрепването на управлението на единния пазар е тясно свързано с конкретната 
възможността за създаване на специализиран стълб на Европейския семестър.  
Докладчикът счита, че координацията на икономически политики и политики по 
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заетостта следва да се допълват от основна част, която обхваща всички възможни 
лостове за стимулиране на реалната икономика, които в противен случай могат да 
бъдат изключени от общото координиране на Европейския семестър.

Годишният обзор на растежа за 2013 г. би могъл да се разглежда като първа стъпка в 
тази посока, включително за първи по рода си годишен доклад за степента на 
интеграция на единния пазар. Представянето на Годишния обзор на растежа за 2014 г., 
което се очаква през ноември, ще бъде основно позоваване, което ще бъде добавено в 
настоящия доклад като ключов елемент на цикъла на Европейския семестър цикъл, и 
ще бъде допълнено с подходящи коментари и предложения на Парламента. 

Докладът за степента на интеграция на единния пазар, придружаващ ГОР, ще посочва 
проблеми и недостатъци;  Въпреки това той следва също така да включва ясен набор от 
приоритети, свързани с реалната икономика, и да посочва ефективните лостове за 
стимулиране на растежа и конкурентоспособността. 

Докладчикът също така изразява убеждение, че координацията на приоритетите на 
единния пазар в рамките на Европейския семестър следва да бъдат укрепени в по-
задълбочен демократичен процес при пълно участие на националните парламенти, в 
спазването на правомощията на Европейския парламент и в подобаващо пространство, 
дадено на социалните партньори и на всички други заинтересовани страни. 

Ключови сектори

В своето съобщение относно по-доброто управление за единния пазар Комисията 
установява чрез методика, която следва да бъде редовно оценявана и преразглеждана, 
ключови области за подобряване на функционирането и задълбочаването на единния 
пазар: услуги, финансови услуги, транспорт, енергетика и цифров пазар.  Докладчикът 
смята, че те все още са приоритетни области и че усилията за координация трябва да 
бъдат полагани отново.  Той също така смята, че те следва да бъде обогатявани и 
съчетавани с други аспекти, които са строго свързани с политиките за единния пазар, за 
които следва да бъдат изготвени други мерки и предложения.

Последователната и интегрирана индустриална политика е от съществено значение за 
възстановяването на европейските икономики и за намирането на стабилен път за 
излизане от кризата.  По-добрата защита на правата на гражданите, както  на 
потребителите, така и на работниците, е от основно значение за налагането на доверие 
в единния пазар и за насърчаване на отговорно поведение.  Координирането на 
политиките за единния пазар следва да се стремят към преоткриване на нов модел на 
конкурентоспособност, който се основава на знания и иновации, за които е необходимо 
да се увеличат инвестициите в образованието и научните изследвания.

Начинът, по който предложенията за Акта за единния пазар I и II са въведени и 
обсъдени, представлява добър пример и той следва да бъде укрепяван и доразвиван.
Настоящият доклад дава възможност да се направи оценка на фактическото състояние 
на най-важните предложения, като се има предвид важната роля за функционирането 
на единния пазар, която им е отредена.
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Инструменти за управление

След представянето на доклада относно състоянието на управлението през февруари 
2012 г., който представи интегриран преглед на различните средства на единния пазар 
като част от „цикъла на управление“, и петнадесетото табло с показатели за вътрешния 
пазар, публикувано през февруари 2013 г. и по традиция съдържащо оценка на 
резултатите, постигнати от държавите членки при прилагането на законодателството в 
областта на единния пазар, Комисията представи през юни 2013 г. онлайн сравнителни 
показатели за единния пазар, чиято цел е да се осигури съгласувано докладване, да се 
прави анализ на силните и слабите страни и да се предоставят различни стимули за 
подобрение.

Онлайн сравнителните показатели са съсредоточени около цикъла на управление на 
вътрешния пазар и дават общ преглед на постигнатите от държавите членки резултати, 
обратна връзка, обхващаща конкретни и забележими успехи и най-добрите практики от 
различни държави, както и определени тревоги на гражданите и стопанските субекти.  
Управленските инструменти, използвани като показатели, включват равнището на 
транспониране на правото на ЕС, броя на процедурите за нарушение, създаването на 
единични звена за контакт,  изисквано от директивата за услугите, функционирането на 
информационната система за вътрешния пазар, управлението на мрежата SOLVIT, 
както и използването на портала „Вашата Европа“. 

Докладчикът би желал да направи основни наблюдения относно цикъла на управление 
на вътрешния пазар и неговите компоненти, като се има предвид и фактът, че в 
момента се изготвя отделен доклад по собствена инициатива във връзка със Solvit, в 
отговор на отделна препоръка на Комисията и на плана за действие „Вашата Европа“.  
Освен това след приключването на месеца на единния пазар, който сам по себе си е 
продължение на първия Форум по въпросите на единния пазар, организиран от 
Европейския парламент, докладчикът ще направи допълнителни коментари относно 
неговата структура и констатации под формата на отделни изменения.


