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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно отчета на постигнатите резултати в областта 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 отчета на 
постигнатите резултати в областта 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. във връзка с въпроса 
„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 (A7-0000/2009),

А. като има предвид, че наличието на ефективно функциониращ вътрешен пазар е 
абсолютно необходимо за създаването на стабилна и иновативна икономическа 
среда, в която потребителите да не се колебаят да изразходват средства, 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, 

                                               
1 OВ C 176, 7.7.2009 г., стр. 17.
2 OВ C 98, 16.4.2005 г., стр. 47.
3 OJ C 187E, 24.7.2008 г., стp. 80.
4 Приети текстове, P6_TA(2008)0421.
5 Приети текстове, P6_TA(2008)0352.
6 Документ на Съвета 13024/09.
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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 приветства публикуването на отчета за постигнатите резултати 
в областта на вътрешния пазар, тъй като той спомага за намаляване на дефицита по  
транспонирането,

З. като има предвид, че и отчетът за постигнатите резултати в областта на вътрешния 
пазар, и отчетът за постигнатите резултати в областта на потребителския пазар имат 
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 е необходима повече информация относно качеството на 
транспонирането, 
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О. като има предвид, че по отношение на вътрешния пазар тежестта, като цяло, е 
изместена от законодателната дейност към прилагането и че поради това отчетът на 
постигнатите резултати в областта на вътрешния пазар следва редовно да 
предоставя по-подробна информация относно прилагането и изпълнението на 
законодателните актове в областта на вътрешния пазар, включително показатели за 
действителната степен на отвореност на отделните пазари, което от своя страна ще 
позволи да се подобри проследяването на резултатите и тенденциите,

П. 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,

Р. 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. изразява надежда, че Комисията и държавите-членки ще работят в тясно 
сътрудничество и ще поемат заедно отговорността за пълното използване на 
потенциала на вътрешния пазар;  призовава Комисията да използва всичките си 
правомощия , за да гарантира 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. подкрепя по-специално идеята за активно участие на националните парламенти и 
други заинтересовани страни в процеса на преговори и транспониране;

4. 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;

5. призовава Комисията да включва редовно в отчета си за постигнатите резултати в 
областта на вътрешния пазар по-подробна информация относно прилагането и 
изпълнението на законодателните актове в областта на вътрешния пазар, 
включително показатели относно действителната степен на отвореност на 
отделните пазари; 

6. въпреки че взема предвид, че отчетът за постигнатите резултати в областта на 
вътрешния пазар се публикува два пъти годишно, а отчетът за постигнатите 
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резултати в областта на потребителския пазар - само един път годишно, призовава 
те да се публикуват едновременно, тъй като това дава по-добра представа за 
развитието на вътрешния пазар;

Транспониране

7. 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. 

8. 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; 

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

10. 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;

Прилагане

11. 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 
вътрешния пазар в рамките на своята национална администрация;

12. подчертава необходимостта от подходяща подготовка и обучение на държавните 
служители и съдебните органи по отношение на правилата в областта на 
вътрешния пазар; 

13. 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;

Изпълнение 

14. 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 
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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;

15. 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; призовава държавите-членки 
да укрепят още повече мрежите от центрове на SOLVIT, като им разпределят 
допълнителни финансови и човешки ресурси. 

°

°       °

16. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на 
Комисията.



PE430.299v01-00 8/10 PR\794429BG.doc

BG

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Въведение

Наличието на ефективно функциониращ вътрешен пазар е от основно значение за 
създаването на стабилна и иновативна икономическа среда, в която потребителите да 
не се колебаят да изразходват средства, а предприятията – да създават нови работни 
места, 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, 

Вътрешният пазар не може да функционира добре, ако нормите на Общността, 
засягащи функционирането на този пазар, не се транспонират, прилагат и изпълняват 
правилно. На 29 юни 2009 г. Комисията прие препоръка „относно мерки за подобряване 
на функционирането на единния пазар”. Препоръката и отчетът на постигнатите 
резултати в областта на вътрешния пазар от юли 2009 са основата на настоящия доклад. 
Докладчикът подкрепя препоръката на Комисията и подчертава, че държавите-членки 
следва да се ангажират да изпълняват всички предложени мерки в тяхната цялост, а не 
избирателно.

Спомената от Комисията идея, която докладчикът подкрепя по-специално, се отнася до 
включването на националните парламенти в хода на преговорите и в процеса на 
транспониране на новото законодателство в областта на вътрешния пазар. Докладчикът 
би желал да доразвие тази идея и 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.

Нещо повече, докладчикът счита, че е важно отчетите за постигнатите резултати в 
областта на вътрешния пазар и на потребителския пазар да се публикуват 
едновременно - въпреки че първият се публикува на всеки две години, а вторият - едва 
един път годишно, което ще допринесе за изграждането на по-добра цялостна картина 
за развитието на вътрешния пазар. 

Транспониране

Абсолютно наложително е държавите-членки своевременно да въвеждат в 
националното си законодателство законодателните актове в областта на вътрешния 
пазар. Публикуван на всеки две години от 1997 г. насам, отчетът за постигнатите 
резултати в областта на вътрешния пазар съдържа преглед на това колко бързо и колко 
добре всяка от държавите-членки транспонира директивите относно единния пазар. 
Наред с това, в него е посочен броят на текущите процедури за нарушения срещу 
държави-членки. В последно време се наблюдава значителен напредък в това 
отношение. 

Отчетът за постигнатите резултати в областта на вътрешния пазар от юли 2009 г. 
разкрива за трети пореден път, че средният за ЕС дефицит по транспонирането възлиза 
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на 1%, което е в съответствие с определената от Европейския съвет цел. При все това, 
докладчикът отбелязва, че 9 държави-членки не са постигнали тази цел от 1%. 
Докладчикът е също така обезпокоен от факта, че броят на директивите, чието 
транспониране се забавя много дълго време, остава твърде голям.  За 22 директиви 
крайният срок за транспониране е изтекъл повече от 2 години преди неговото реално 
осъществяване. Други 6 процента от директивите не са транспонирани във всички 
държави-членки, което на практика означава, че 100 директиви в областта вътрешния 
пазар не постигат  в пълна степен влияние в целия ЕС. Докладчикът призовава 
държавите-членки и Комисията да си сътрудничат с цел незабавно намаляване на броя 
на тези случаи, като започнат с 22-те директиви, чието транспониране закъснява с 2 или 
повече години. 

В резолюцията си относно таблото за резултатите за вътрешния пазар от септември 
2008 г. Парламентът призова за по-подробна информация относно това кои директиви 
не са транспонирани, тъй като всички директиви имат еднаква тежест в статистическо 
отношение. Във връзка с тази идея докладчикът би желал Комисията да предостави на 
своя интернет сайт по-обстойна информация за директивите, които не са изпълнени в 
отделните държави-членки. Това би било полезно с оглед на повишаването на 
осведомеността на обществеността, както и на оказване на партньорски натиск, 
включително от страна на членовете на Европейския парламент върху членовете на 
националните парламенти.

За да може Комисията да направи съответната проверка на качеството на 
транспониране, е необходимо държавите-членки да й предоставят таблици за 
съответствие с подробно описание на националните мерки за транспониране на 
определена директива. Докладчикът призовава настоятелно държавите-членки да 
уважат това изискване.

Прилагане

След извършване на транспонирането държавите-членки изглежда обръщат по-малко 
внимание на правилното прилагане на директивите. Те се опитват да избегнат 
процедурите за нарушения като полагат минимални усилия. Във всички случаи, броят 
на процедурите за нарушения остава твърде голям, като редица държави-членки 
надхвърлят значително средния за ЕС брой от 47 такива процедури. 

За да се постигне по-добро прилагане на правилата в областта на единния пазар, 
държавите-членки следва да засилят ефективното сътрудничество между 
националните, регионалните и местните органи, които участват в прилагането на 
правилата в областта на единния пазар, като гарантират и засилят функцията на 
вътрешния пазар в рамките на своята национална администрация. 

Наред с това, докладчикът би желал да изтъкне необходимостта от по-нататъшно 
обучение и трансграничен обмен на държавни служители и съдии. Още през юли 2008 
г. Парламентът прие доклад относно ролята на националния съдия в европейската 
съдебна система, като подчерта необходимостта от това работещите на всички равнища 
на съдебната система да преминават обучение по общностно право и да разполагат с 
достъп до актуална информация на родния си език, като същевременно полагат усилия 
за подобряване на езиковите си умения. Докладчикът счита, че представените в 
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горепосочената резолюция аргументи са валидни и в настоящия момент и че е особено 
важно да бъдат изтъкнати в контекста на вътрешния пазар.  

Нещо повече, докладчикът счита, че държавите-членки трябва да положат реални 
усилия, за да гарантират, че трансграничните мрежи на електронни информационни 
системи, установени от Комисията, в частност Информационната система на 
вътрешния пазар (IMI), Системата за бърз обмен на информация за опасни 
нехранителни стоки (RAPEX) и Системата за сътрудничество при защита на 
потребителите (CPC-S) функционират, като вземат необходимите мерки, като 
включително разпределят ресурси. IMI дава възможност на административните органи 
да откриват компетентни органи в други държави-членки и да отправят към тях 
искания, с помощта на предварително преведени стандартни въпроси и отговори. IMI 
подкрепя административното сътрудничество в съответствие с директивата относно 
признаването на професионални квалификации (2005/36/EО) и директивата относно 
услугите на вътрешния пазар (2006/123/EО). RAPEX и RASFF правят възможен бърз 
обмен на информация между националните органи относно опасни продукти (или 
други случаи, свързани с рискове). CPC-S е система, която подкрепя сътрудничеството 
между държавните органи в процеса на трансгранично изпълнение на 
законодателството в областта на защитата на потребителите, в съответствие с 
хармонизирани правомощия за разследване и изпълнение.

Изпълнение

Накрая, и може би като най-важен аспект, докладчикът застъпва становището, че 
държавите-членки следва да увеличат усилията си за предоставяне на информация на 
гражданите и предприятията относно техните права във вътрешния пазар и така да им 
дадат възможност да упражняват на практика тези права. Докладчикът подкрепя в 
частност проекта за услуги за подпомагане в областта на единния пазар (SMAS), който 
цели да улесни достъпа до различни съществуващи услуги за информиране, 
консултиране, оказване на помощ и разрешаване на проблеми, както и да ги 
организира.  Наред с това, държавите-членки следва, с подкрепа от страна на 
Комисията, да повишат капацитета на механизмите за решаване на проблеми, в 
частност този на SOLVIT. Докладчикът призовава държавите-членки да укрепят още 
повече мрежите от центрове на SOLVIT, като им заделят допълнителни финансови и 
човешки ресурси. 


