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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно Осигуряване на единен пазар за потребителите и гражданите
(2010/2011(INI))

Европейският парламент,

– като взе предвид съобщението на Комисията до Европейския съвет относно 
„ЕВРОПА 2020 - Стратегия за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж“ 
(COM(2010)2020),

– като взе предвид доклада на проф. Марио Монти до Комисията относно 
съживяването на единния пазар1,

– като взе предвид съобщението на Комисията относно „Програма за гражданите: 
постигане на резултати за Европа“ (COM(2006)0211),

– като взе предвид съобщението на Комисията относно „Единен пазар за Европа през 
21-ви век“ (COM(2007)0724) и придружаващия работен документ на службите на 
Комисията, озаглавен „Единният пазар: преглед на постиженията“ 
(SEC(2007)1521), резолюцията на Парламента от 4 септември 2007 г. относно 
прегледа на единния пазар2 и работния документ на службите на Комисията, 
озаглавен „Прегледът на единния пазар: година по-късно“ (SEC(2008)3064),

– като взе предвид съобщението на Комисията относно „Възможности, достъп и 
солидарност: към нова социална визия за Европа на XXI век“ (COM(2007)0726) и 
съобщението на Комисията относно „Услуги от общ интерес, включващи социални 
услуги от общ интерес: нов европейски ангажимент“ (COM(2007)0725) и 
резолюцията на Парламента от 27 септември 2006 г. относно Бялата книга на 
Комисията относно услугите от общ интерес3,

– като взе предвид Препоръката на Комисията от 29 юни 2009 г. относно мерки за 
подобряване на функционирането на единния пазар4 и Препоръката на Комисията 
от 12 юли 2004 г. относно транспонирането в националното законодателство на 
директивите относно вътрешния пазар5,

– като взе предвид Индекса на вътрешния пазар от юли 2009 г. (SEC(2009)1007) и 
резолюциите на Парламента от 9 март 2010 г.6 и 23 септември 2008 г.7 относно 
индекса на вътрешния пазар ,

– като взе предвид съобщението на Комисията до Съвета, Европейския парламент и 
Европейския икономически и социален съвет, озаглавено „Стратегия на ЕС за 
политика за защита на потребителите 2007-2013 г. – Увеличаване на правата на 
потребителите, повишаване на тяхното благосъстояние, осигуряване на 
ефективната им защита“ и резолюцията на Европейския парламент от 20 май 2008 

                                               
1 Очаква се през април 2010 г.
2 ОВ С 187/Е, 24.7,2008 г., стр. 80.
3 ОВ С 306/Е, 15.12.2006 г., стр. 277.
4 ОВ L 176, 7.7.2009 г., стр. 17.
5 ОВ L 98, 16.4.2005 г., стр. 47.
6 Приети текстове от тази дата, P7_TA(2010)0051.
7 ОВ С 309Е, 4.12.2008 г., стр. 46.
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г. относно „Стратегия на ЕС за политика за защита на потребителите 2007-2013 
г.“1,

– като взе предвид Съобщението на Комисията от 28 януари 2009 г., озаглавено 
„Проследяване на резултатите за потребителите в единния пазар – Второ издание 
на индекса за развитие на пазарите на дребно“ (COM(2009)0025) и придружаващия 
го работен документ на службите на Комисията, озаглавен „Второ издание на 
индекса за развитие на пазарите на дребно“ (SEC(2009)0076),

– като взе предвид съобщението на Комисията от 2 юли 2009 г. относно прилагането  
на законодателството на Общността за защита на потребителите (COM(2009)0330) 
и доклада на Комисията от 2 юли 2009 г. относно прилагането на Регламент (ЕО) № 
2006/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 27 октомври 2004 година за 
сътрудничество между националните органи, отговорни за прилагане на 
законодателството за защита на потребителите (регламент за сътрудничество в
областта на защита на потребителите) (COM(2009)0336),

– като взе предвид своята резолюция от 9 март 2010 г. относно защитата на 
потребителите2,

– като взе предвид съобщението на Комисията относно трансграничната електронна 
търговия между търговци и потребители в ЕС (COM(2009)0557),

– като взе предвид доклада на Европейския икономически и социален комитет, 
специализирана секция „Единен пазар, производство и потребление“, относно 
„Пречки пред европейския единен пазар -. 2008 г.“3,

– като взе предвид годишния доклад на SOLVIT за 2008 г. относно развитието и 
резултатите на мрежата SOLVIT (SEC(2009)0142), работния документ на службите 
на Комисията от 8 май 2008 г. относно план за действие относно интегриран 
подход към предоставяне на услуги за подпомагане на граждани и предприятия във 
връзка с единния пазар (SEC(2008)1882) и резолюцията на Парламента от 9 март 
2010 г. относно SOLVIT4,

– като взе предвид Регламент (ЕО) № 765/2008 на Европейския парламент и на Съвета 
от 9 юли 2008 година за определяне на изискванията за акредитация и надзор на 
пазара във връзка с предлагането на пазара на продукти, чиято цел е да създаде 
цялостна рамка от правила и принципи във връзка с акредитацията и надзора на 
пазара,

– като взе предвид член 26 от Договора за функционирането на Европейския съюз 
(ДФЕС), който постановява, че „вътрешният пазар обхваща пространство без 
вътрешни граници, в което свободното движение на стоки, хора, услуги и капитали 
е осигурено в съответствие с разпоредбите на Договорите“,

– като взе предвид член 3, параграф 3 от Договора за Европейския съюз (ДЕС), който 
ангажира Съюза да работи за „силно конкурентна социална пазарна икономика, 
която има за цел пълна заетост и социален прогрес, и високо равнище на защита и 
подобряване качеството на околната среда“,

                                               
1 ОВ С 180/Е/26, 17.7,2008 г., стр. 26.
2 Приети текстове от тази дата, P7_TA-PROV(2010)0046.
3 http://www.eesc.europa.eu/smo/news/Obstacles_December-2008.pdf.

4 Приети текстове от тази дата, P7_TA-PROV(2010)0047.
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– като взе предвид Хартата на основните права на Европейския съюз, включена в 
Договорите чрез член 6 от ДЕС,

– като взе предвид член 9 от ДФЕС, който постановява, че „при определянето и 
осъществяването на своите политики и дейности Съюзът взема предвид 
изискванията, свързани с насърчаването на висока степен на заетост, с 
осигуряването на адекватна социална закрила, с борбата срещу социалното 
изключване, както и с постигане на високо равнище на образование, обучение и 
опазване на човешкото здраве“,

– като взе предвид член 11 от ДФЕС, който постановява, че „изискванията за защита 
на околната среда трябва да бъдат включени в определянето и изпълнението на 
политиките и действията на Съюза, в частност, за да се насърчи устойчивото 
развитие“,

– като взе предвид член 12 от ДФЕС, който постановява, че „изискванията за защита 
на потребителите се вземат под внимание при определянето и осъществяването на 
другите политики и действия на Съюза“,

– като взе предвид член 14 от ДФЕС и Протокол 26 към него относно услугите от общ 
(икономически) интерес,

– като взе предвид член 48 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по вътрешния пазар и защита на 
потребителите (A7 0000/2010),

A. като има предвид, че прекалено много препятствия, произтичащи от липса на 
информация относно права и възможности, частична и недостатъчна нормативна 
база, неправилно транспониране, изпълнение и прилагане на правила, както и 
липса на административна координация и сътрудничество, стоят на пътя на 
гражданите, потребителите и малките и средни предприятия (МСП), които искат да 
се придвижват, пазаруват, продават или търгуват отвъд границите със същото 
усещане за сигурност и увереност, което имат в съответната държава-членка, в 
която пребивават,

Б. като има предвид, че само малка част от работниците, доставчиците на услуги и 
професионалистите се решават да се преместят в друга държава-членка, тъй като 
свързаните с това бюрократични пречки и рискът от загуба на 
социалноосигурителните правят подобно начинание прекалено сложно и скъпо,

В. като има предвид, че малка част от предприемачите и МСП предлагат своите стоки 
и услуги извън рамките на националните си пазари поради липса на сигурност по 
отношение на инвестициите, плащанията и отговорността и разликите в правните, 
административните, социалните и културните традиции,

Г. като има предвид, че единният пазар не трябва да се разглежда изолирано от други 
области на хоризонтални политики, по-специално здравеопазването, опазването на 
околната среда, устойчивото развитие и външната политика,

Д като има предвид, че стратегията „ЕС 2020“ следва да поставя реалистични цели за 
постигането на „зелена“, основана на знанията икономика и устойчив растеж до 
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2020 г., като има предвид, че в основата на стратегията „ЕС 2020“ следва да бъде 
единният европейски пазар, с предизвикателствата за социална справедливост и 
икономически растеж и съсредоточаване върху ползите за гражданите, 
потребителите и МСП,

Общи съображения

1. счита, че Съюзът е изправен пред особено труден период в историята на 
интеграцията на единния европейски пазар; счита, че спрямо настоящите и 
бъдещите предизвикателства трябва да се действа с последователност, решимост, 
ангажираност и сила, които неизбежно са съчетани с деликатност и практичност, в 
дух на сътрудничество и солидарност;

2. подчертава, че плавно функциониращ вътрешен пазар е изцяло в интерес 
европейските граждани, потребители и МСП, като се имат предвид множеството 
икономически и други предизвикателства, пред които е изправен в момента ЕС;

3. изтъква, че независимо от икономическите, технологичните и правните 
несъответствия в неговата структура, единният европейски пазар, заедно с 
еврозоната, илюстрира най-добре истинското значение на икономическата 
интеграция и единство в ЕС;

4. приветства и изцяло подкрепя намерението на Комисията да „постави отново в 
центъра на вътрешния пазар онези, които живеят в него и го използват ежедневно“, 
както и нейния ангажимент да бъде решителен защитник на единния пазар чрез 
пълноценно използване на своите изпълнителни правомощия и да представи 
социална визия за единния пазар, основана на задълженията, залегнали в Договора 
от Лисабон;

Процесът на интеграция на единния пазар не е необратим
5. подчертава, интеграцията в единния пазар не е необратим процес и че 

продължаването на съществуването на единния пазар следва да не бъде приемано 
като даденост; счита, че ако не бъде постигната целта на единния пазар, това може 
да предизвика ефект на доминото, заплашващ да заличи постигнатото в 
продължение на няколко години по отношение на интеграцията на европейския 
пазар;

6. изразява загриженост, че завръщането на икономическия протекционизъм може да 
доведе до фрагментиране на единния пазар; изразява загриженост, че настоящият 
икономически и финансов провал може да бъде използван като оправдание за 
възраждане на протекционистките мерки в много държави-членки;

7. счита, че кризата навреди значително на процеса на интеграция на единния пазар и 
че враждебното отношение срещу единния пазар и недоверието спрямо него 
нараснаха в резултат от слабости и дисбаланси, произтичащи от икономическите 
системи на държавите-членки;

8. счита, че кризата следва да осигури период от време, през който е възможно 
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извършването на реформи, консолидирането и усъвършенстването на настоящата 
структура на единния пазар и възвръщането на доверието и увереността на 
гражданите, по-специално на потребителите и МСП;

9. подчертава, че рестартирането на единния пазар не трябва да бъде изцяло 
продиктувано от икономическия спад в последно време, а съживяването трябва да 
излезе извън рамките на основните поуки, извлечени от кризата;

10. изтъква факта, че единният европейски пазар отчаяно се нуждае от нов тласък и че 
е необходимо силно лидерство от страна на Комисията, за да се възстанови 
доверието и вярата в единния пазар;

Необходимост от цялостен и общ подход към единния пазар

11. счита, че старото разбиране за единния пазар като обвързан най-вече с 
икономически съображения се нуждае от преразглеждане; подчертава, че всички, 
които участват в оформянето и прилагането на единния пазар, трябва да 
възприемат по-цялостен подход, като напълно интегрират интересите на 
гражданите, по-специално във връзка с икономическите, социалните, здравните и 
екологичните въпроси и защитата на потребителите;

12. подчертава, че единният пазар следва да заема централно място при постигането на 
целта за устойчива и конкурентна във висока степен социална пазарна икономика в 
контекста на дългосрочната визия на стратегията „ЕС 2020“;

13. предлага всяка стратегия и политика за съживяване на единния европейски пазар, 
включително стратегията „ЕС 2020“, да се основава на прагматично, изчерпателно 
и широкообхватно споразумение, подкрепено от всички държави-членки и 
насочено най-вече към приоритети, които държавите-членки наистина ще 
припознаят и които те ще прилагат ефективно на национално, регионално и местно 
равнище;

14. призовава за нова парадигма на политическото мислене, като гражданите и 
потребителите заемат централно място при рестартирането на единния европейски 
пазар; счита, че това може да бъде постигнато, като европейският гражданин бъде
превърнат в основна политическа променлива величина при определянето и 
формулирането на европейското законодателство и политика;

15. настоява, че съживяването на единния пазар изисква въвеждането на по-адекватни 
проверки и баланси, за да се гарантира необходимата защита на гражданите и 
потребителите; счита, че основан на гражданите подход ще помогне на Съвета да 
спечели отново доверието на обществеността в единния европейски пазар и да 
намери правилната формула за приемането на инициативи, за да предостави на 
Съюза конкурентното преимущество, от което той има нужда, без това да влияе на 
социалното измерение;

16. отново заявява, че извършването на съдържателна оценка на последиците от 
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единния пазар за социалната сфера, потребителите и околната среда – която трябва 
да присъства във всички предложения относно единния пазар – е от жизненоважно 
значение за спечелването на общественото доверие и също така ще осигури 
реалистичното интегриране на целите по отношение на социалната сфера, защитата 
на потребителите, околната среда и икономиката;

Предизвикателства и възможности, които трябва да бъдат взети предвид от 
политиката на единен пазар

17. счита, че основното предизвикателство, пред което е изправен Съюзът, е 
постигането на равновесие между отворена икономика, способна да насърчава 
икономическия растеж и създаването на работни места, и икономическа система, 
която в същата степен е в състояние да предостави защита за потребителите, както 
и социалните и екологични гаранции, от които се нуждаят гражданите;

18. изтъква важността на създаването на „зелен“ единен пазар за очертаващите се нови 
нисковъглеродни и екологични технологии, услуги и продукти чрез разработването 
на общи за ЕС стандарти за измерване и проверка на въглеродните отпечатъци; 
посочва, че ясните стандарти и етикетирането за енергийно ефективни продукти 
трябва да станат задължителни в рамките на Съюза;

19. настойчиво заявява, че в дигиталната ера Съюзът трябва да осъзнае потенциала и 
възможностите, които предлагат интернет и електронната търговия за по-
нататъшното развитие на единния пазар; подчертава, че при разработването на 
нови технологии трябва да се взема предвид нуждата от защита на гражданите, 
потребителите и МСП;

20. подкрепя инициативите, предприети от Комисията за отдаване на приоритет на 
изследователската дейност, знанието и иновациите при всяка бъдеща стратегия; 
очаква в два поредни бюджета на Съюза да бъдат предоставени значителни 
средства с цел предприемане на действия във връзка с тези жизненоважни въпроси;

21. подкрепя усилията на Комисията за насърчаване на безопасността на 
произвежданите стоки посредством влизането в сила на Регламент (ЕО) № 
765/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 година за 
определяне на изискванията за акредитация и надзор на пазара във връзка с 
предлагането на пазара на продукти;

Гражданите и потребителите на единния пазар

22. изразява увереност, че възприемането, разбирането и познаването на единния пазар 
от страна на обикновените граждани са на ниско равнище, не съществуват или са 
объркани или отрицателни; счета, че повечето потребители гледат на единния 
пазар – с право или не – като на система, завладяна от политическо пазарене и 
преследване на интереси, а не като на система, която се грижи за нуждите на 
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потребителите, гражданите и МСП;

23. подчертава, че за да се осигури социалната подкрепа и сътрудничеството на 
европейските граждани ЕС и националните институции трябва да променят 
радикално общоприетите разбирания за единния пазар, като запознаят хората с 
ползите, които той им предлага, и им помогнат да ги разберат;

24. счита, че някои от най-очевидните проблеми, с които се сблъскват потребителите, 
по-специално в сектора на услугите , са: (1) недостатъчен достъп до позволяваща 
сравнения и обективна информация, включително сравнения на цени; (2) сложност 
на договорните отношения; (3) несигурност по отношение на плащания и 
обезщетения; и (4) недостатъчно познаване и доверие в системата1;

25. настоява, че гражданите не получават информацията, от която се нуждаят относно 
законодателството в областта на единния пазар и наличието и прилагането на 
техните права; изтъква факта, че много от свързаните с този въпрос интернет 
сайтове и много голяма част от информационните центрове и „единичните звена за 
контакт“остават неорганизирани и не успяват да стигнат ефективно до хората;

26. настоява, че инициативите за икономическа интеграция няма да се развият, освен 
ако гражданите не са убедени, че техните социални права са гарантирани и че 
политиките в областта на вътрешния пазар няма да се отразят отрицателно върху 
националните социални политики;

27. изразява съжаление от факта, че само малка част от гражданите, потребителите и 
МСП познават съществуващите алтернативни механизми за обезщетение или знаят 
как да подадат жалба до Комисията;

Малките и средни предприятия на единния пазар

28. потвърждава, че МСП представляват важна част от гръбнака на европейската 
икономика и са основните двигатели на създаването на работни места, 
икономическия растеж и социалното сближаване в Европа; настоява, че активното 
участие на МСП в разширения ЕС е задължително за повишаването на 
конкуренцията на единния пазар;

29. ще подкрепи бъдещи съвместни инициативи на Комисията и държавите-членки за:  
(1) подпомагане на дребния бизнес, извършващ трансгранична дейност в ЕС; (2) 
постигане на осезаемо намаляване на административните, финансовите и 
нормативните тежести, по-специално административните препятствия за МСП, в 
съответствие с принципа на пропорционалност;

                                               
1 Ж.М. Барозо, "Политически насоки за следващата Комисия", стр.. 35: „Трябва да се освободим от 
негативния капан, при който политиците бързат да си припишат заслугите за постиженията в Европа и да 
обвиняват "Брюксел" или "Страсбург" за всичко, което не им харесва. Трябва ни по-зрял диалог с нашите 
граждани относно решенията, който влияят на техния ежедневен живот.“ COM(2006)0211, „Програма за 
гражданите: постигане на резултати за Европа“.
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30. изразява съгласие, че правилното прилагане на "Административен акт за малкия 
бизнес" и въвеждането на статута на Европейското частно дружество ще 
гарантират практическата интеграция на МСП в отговаряща на изискванията и 
осъществима единна европейска система;

Припознаване и прилагане на законодателството в областта на единния пазар и 
по-добро регулиране

31. настоява, че съгласно принципа на субсидиарност значителна част от 
административната и юридическата отговорност за единния пазар се носи от 
държавите-членки, които, заедно с други институции на ЕС, трябва следователно 
наистина да припознаят единния европейски пазар и неговото управление;

32. настоява, че индексите на вътрешния пазар от юли 2009 г. и март 2010 г. ясно 
показват, че държавите-членки все още не успяват да изпълнят целите си за 
правилно транспониране, изпълнение и прилагане на законодателството в областта 
на единния пазар и че е налице отлагане на транспонирането на европейските 
закони, което е повод за съжаление особено в сектора на услугите;

33. отбелязва, че постепенното фрагментиране на правилата и непоследователността 
при прилагането на законодателството в ЕС се оказват все по-вредни за 
завършването на вътрешния пазар; отбелязва, че ЕС все още не е приел набор от 
вътрешно съгласувани политики, разработени с цел коригиране на неефективността 
на пазара и негативната пазарна интеграция;

34. приветства инициативата на Комисията за „по-добро регулиране“, която засилва 
ефективността на правилата и тяхното надлежно прилагане от държавите-членки; 
настоятелно призовава Комисията да запази набраната инерция в тази насока, тъй 
като бързото прилагане на тази стратегия би допринесло в значителна степен за 
успешното рестартиране на единния пазар;

Постижими резултати

По-решителна институционална роля за установяване и прилагане на правилата 
на единния пазар

35. предлага, с цел постигането на подобрено въвеждане в националното 
законодателство, прилагане и изпълнение на законодателството в областта на 
единния пазар, Комисията да изгради партньорски отношения с всички 
заинтересовани участници, които допринасят за изготвянето, прилагането и 
изпълнението на това законодателство, като използва нови механизми, като 
например предложения ежегоден форум по въпросите на единния пазар;

36. призовава Комисията да гарантира правилно прилагане и въвеждане в 
националното законодателство чрез по-систематичен и независим мониторинг, за 
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да бъдат ускорени и рационализирани производствата за нарушения; твърди, че 
забавянето на уреждането на производствата за нарушения неизбежно ще се отрази 
отрицателно върху социалните и икономически интереси на гражданите в единния 
пазар;

37. настоятелно призовава Комисията да гарантира правилно съгласуване и да си 
сътрудничи с Парламента и с националните парламенти на държавите-членки, 
както и с основните търговски партньори, при наблюдаването на пазара на стоки и 
при трансграничното прилагане на законодателството за защита на потребителите, 
както и да контролира нерегулирания поток от информация, достигащ 
европейските потребители и граждани;

38. препоръчва на Комисията да изготви независимо проучване за определяне на 
двадесетте най-важни източника на недоволство и разочарование по отношение на 
единния пазар, с които гражданите се сблъскват ежедневно, и по-конкретно във 
връзка с трансграничното здравеопазване, закупуване и наемане на моторни 
превозни средства, преносимост на пенсиите, взаимно признаване на 
професионални квалификации, упражняване на родителски права, осиновяване, 
издръжка и надбавки;

39. призовава Комисията да действа решително за създаване на по-добър механизъм за 
проверка на практическата приложимост на правилата на единния пазар на всички 
равнища в различните държави-членки и на оправомощеността на гражданите и 
дружествата да упражняват своите права в областта на единния пазар;

40. изисква от Комисията да предоставя повече помощ на държавите-членки, за да се 
улесни правилното спазване на нормите на ЕС; подчертава, че институциите на ЕС 
като цяло трябва да укрепват правилата и да насърчават държавите-членки да 
подобрят въвеждането в националното законодателство на закони по навременен и 
правилен начин, за да бъде гарантирано прилагането на едни и същи правила на 
територията на Съюза; 

41. призовава за засилване на ролята на Парламента в областите въвеждане в 
националното законодателство, прилагане, правоприлагане и мониторинг на 
законодателството в областта на единния пазар; счита, че повишената роля на ЕП и 
на националните парламенти по силата на Договора от Лисабон трябва да води със 
себе си едно по-добро взаимодействие между двете парламентарни равнища;

42. призовава държавите-членки да гарантират по-добро съгласуване и обмен на най-
добри практики в областта на единния пазар, по-конкретно чрез засилване на 
"единичните звена за контакт” и обучението на специалисти в областта на единния 
пазар и защитата на потребителите;

43. настоява Комисията да гарантира: независим качествен контрол върху 
регулаторните предложения; приемане на предварителни и последващи механизми 
за проверка на ефективността на законодателството; използване на референтни 
стойности за сравнение с най-добрите международни практики; използване на 
оценката на съвместимостта с цел измерване на социалното и екологичното 
въздействие на равнище ЕС и на национално равнище;
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Мерки, необходими за по-ефективно осведомяване и оправомощаване на 
гражданите по отношение на единния пазар

44. призовава Комисията и държавите-членки да разработят целенасочена стратегия за 
комуникация със съсредоточаване върху всекидневните проблеми, на които се 
натъкват гражданите, когато се придвижват, купуват или продават в трансграничен 
план, както и стандартите за социална, здравна, потребителска и екологична 
защита, на които те могат да разчитат;

45. призовава Комисията, съвместно с държавите-членки, да разработят дейности за 
популяризиране (като например т.нар. „пътуващи представления”), които да 
събират различните участници (напр. членове на Комисията, членове на ЕП, 
национални правителства и парламентаристи) и да привличат във възможно най-
голяма степен вниманието на медиите;

46. призовава държавите-членки, с помощта на Комисията, да подобрят механизмите 
за разрешаване на спорове, по-конкретно SOLVIT, като им бъдат предоставени 
допълнителни финансови и човешки ресурси; призовава Комисията да счита за 
приоритетно завършването на проекта за услуги за подпомагане в областта на 
единния пазар (SMAS);

Стратегически доклади и предложения

47. предлага на Комисията стратегията за единния пазар да обхваща четири основни 
етапа: първи етап, който да включва оценка или проверка на текущото състояние с 
цел оценяване на степента на нарушения и напрежение, претърпени от различните 
участници в единния пазар в резултат от икономическата криза; втори етап, 
въвеждащ процеса на консолидиране и разрешаване на неразрешените въпроси; 
трети етап, който да води със себе си развитието и подобряването на единния 
пазар; и четвърти етап на съсредоточаване върху идеите за единния пазар в 
дългосрочен план (стратегия ЕС 2020);

48. насърчава Комисията да представи предложение за законодателен пакет за единния 
пазар в срок до май 2011 г. – достатъчно време преди приемането на обявената от 
нея за 2012 г. програма за единния пазар – и да постави социалната политика и 
защитата на потребителите в сърцевината на единния пазар, за да бъде постигната 
желаната цел – високо конкурентоспособна социална пазарна икономика, която 
същевременно би гарантирала надеждни еднакви условия за дейност;

49. призовава Комисията да приложи към своя законодателен пакет за единния пазар 
работен документ относно мерките, целящи конкретно  интегриране на интересите 
на потребителите, който документ да се основава върху член 12 от ДФЕС и да 
включва процедури и гаранции; това предложение следва да бъде последвано от 
годишни доклади относно интегрирането на този принцип;
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50. призовава Комисията да приложи към своя законодателен пакет за единния пазар 
работен документ относно мерките за разработване на социален единен пазар в 
съответствие с член 9 от ДФЕС, включително рамкова директива за защита на 
услугите от общ икономически интерес, въз основа на член 14 от ДФЕС и 
Протокол 26 към него, особено поради отсъствието на правна яснота, което е 
довело до несигурност на равнище местно самоуправление;

51. призовава Комисията да приложи към своя законодателен пакет за единния пазар 
работен документ относно мерките за развитие на нисковъглероден, 
екологосъобразен единен пазар, в съответствие с член 11 от ДФЕС;

52. призовава Комисията – при изготвянето на законодателния пакет за единния пазар 
– да определи внимателно съществуващите приоритети на отделните държави-
членки и на Съюза, по-конкретно в областите, които през годините са 
предизвиквали загриженост относно функционирането на вътрешния пазар (напр. 
обществени услуги, обществени поръчки, бюрократични правила, засягащи МСП), 
и след това да определи отново икономическия и социален интерес на Съюза като 
цяло;

53. призовава Комисията – при изготвянето на законодателния пакет за единния пазар 
– да представи на Парламента документ относно разисквания във връзка с 
проведени консултации с различни институции на ЕС и относно доклади (ЕС 2020, 
докладите Monti, Gonzalez и докладите на комисията по вътрешния пазар и защита 
на потребителите на Европейския парламент) с оглед изготвяне на координирано 
предложение за политиките за целите на един по-последователен и жизнеспособен 
единен пазар; 

54. призовава Комисията да гарантира, че законодателните предложения от различните 
генерални дирекции, които се занимават с политики в областта на единния пазар 
или които оказват въздействие върху тези политики, не си противоречат взаимно, 
както и че работният режим на Комисията служи за предоставянето на гражданите 
на една по-последователна система;

55. препоръчва възлагането на проучване за определяне на начините и средствата за 
интегриране на интересите на потребителите във всички политики на ЕС, което би 
позволило на защитата на потребителите да се появява автоматично като основно 
съображение при изготвянето на всеки законодателен акт на ЕС;

56. счита, че Комисията трябва да извърши спешна оценка на директивата за услугите, 
за да определи дали тя е постигнала основните си цели;

57. счита, че правилното прилагане на законодателството в областта на единния пазар 
(напр. на директивата за професионалните квалификации, на директивата за 
услугите и на регламента за акредитация и наблюдение на пазара) следва да 
продължи да бъде основен приоритет за новата Комисия;

58. отбелязва, че механизмите за обезщетение, приложими на територията на Съюза, са 
дали ограничени резултати и поради това призовава настоятелно Комисията да 
представи законодателно предложение за гарантиране на прилагането на достъпна 
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и ефективна общоевропейска система за колективно обезщетение в срок до май 
2011 г.;

59. приканва Комисията да приеме „Харта на гражданите”, обхващаща различните 
аспекти на правото на установяване и труд навсякъде в ЕС; счита, че това право 
трябва да бъде предоставено на всички граждани;

60. призовава Комисията да се съсредоточи по-внимателно върху наблюдението на 
пазара, по-конкретно в областта на финансовите услуги, застрахователната 
дейност, телефонията, банковите услуги и комуналните услуги и вярва, че 
ефективният мониторинг на пазарите ще повиши тяхната ефективност и че това ще 
облагодетелства както икономиката, така и потребителите;

61. счита, че продължаването на устойчивото развитие на вътрешния пазар зависи от: 
(1) продължаващия ангажимент на Комисията към всички пазарни инициативи, 
необходими за стимулирането и значителното подобряване на нашия имидж и 
конкурентоспособна преднина на световния пазар; (2) приемането на обща рамка, 
за да се гарантира, че единният пазар действително облагодетелства всички 
заинтересовани участници; и, което е най-важният аспект, предоставянето на 
гражданите на социални и екологични ползи, както и необходимите правни 
разпоредби за защита на потребителите;

62. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и 
Комисията.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Въведение 

Добре функциониращият интегриран европейски единен пазар е основополагащ процес 
за по-нататъшната европейска интеграция, социално сближаване, икономически растеж 
и устойчиво развитие на територията на Съюза, който процес цели създаването на „все 
по-тесен съюз между народите на Европа”, който да възпрепятства своите граждани и 
държави-членки от ново въвличане в конфликт1.

Настоящият доклад се основава върху редица основни аспекти, чието разглеждане 
докладчикът счита за изключително важно при обсъждането на миналото, настоящето 
и бъдещето на единния пазар. Понастоящем е трудно определянето на истинското 
състояние на единния пазар поради неотдавнашната икономическа криза. Той
подчертава, че интегрирането в единния пазар не е необратим процес и че 
продължаването на съществуването на единния пазар следва да не бъде приемано като 
даденост. Докладчикът счита, че несигурното сегашно състояние на единния пазар 
представлява може би един от най-мрачните моменти в историята на процеса на 
интеграция на единния пазар. Вече съществуващото отрицателно отношение на 
потребителите, гражданите и МСП спрямо единния пазар преди избухването на кризата 
в резултат на кризата се е превърнало в антагонизъм и понастоящем стимулира 
практикуването на икономически протекционизъм на националните пазари. Несъмнено 
икономическият спад се е отразил отрицателно върху гражданите и върху доверието на 
потребителите в единния пазар.

Следва да се отбележи, че въпреки че финансовата криза предизвика отстъпване в 
редица области, липсата на ентусиазъм от страна на държавите-членки и Комисията по 
отношение на завършването на единния пазар се наблюдава от известен брой години. 
Разпокъсването на законодателството, непоследователните начини на прилагане на 
законодателството и на доброто регулиране се оказаха постоянен проблем за целия 
Съюз.

Докладчикът отбелязва, че възприемането, разбирането и познаването на единния пазар 
от страна на обикновените граждани са на ниско равнище, не съществуват или са 
объркани или отрицателни. Това положение е причинено от липсата на консолидиран и 
съобразен с ползвателите механизъм за осведомяване, който да обяснява 
функционирането на единния пазар и, в по-важна степен, произтичащите от него ползи 
за гражданите, потребителите и МСП.

Необходимост от цялостен и общ подход към единния пазар

Докладчикът отхвърля традиционното схващане, според което единният пазар има само 
икономически аспекти. Той подчертава, че заинтересованите участници в съживяването 
на единния пазар трябва да възприемат един цялостен и общ подход, който се изразява 
                                               
1 Вж. изявлението на френския външен министър Роберт Шуман от 9 май 1950 г. 
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в цялостното интегриране в съживения единен пазар на целите на потребителите и 
гражданите, и по-конкретно техните икономически, социални, здравни и екологични 
интереси.

Трябва да се постигне баланс между отворената икономика, способна да стимулира 
икономическия растеж и създаването на работни места, и икономическата система, 
която е в състояние да предостави защита на потребителите и необходимите социални 
и екологични гаранции за гражданите.

От самото начало Комисията трябва да вземе предвид, че защитата на потребителите 
трябва да се превърне в средоточие на всеки законодателен акт на ЕС. Формулирането 
на това законодателство ще изисква от законотворците да възприемат един нов начин 
на мислене – защитата на потребителите и социалното измерение да се превърнат в 
част от механизма за проверки и баланси с цел създаване на закони и правила за 
уреждане на единния пазар.

По-добро регулиране, въвеждане в националното законодателство, прилагане и 
правоприлагане

Докладчикът призовава Комисията да се заеме с изграждането на партньорски 
отношения с всички участници в изготвянето, прилагането и правоприлагането на 
законодателството в областта на единния пазар с цел по-добро въвеждане в 
националното законодателство, прилагане и правоприлагане на законодателството в 
областта на единния пазар. Изисква да се обърне особено внимание на правилното 
прилагане на директивата за услугите, на директивата за професионалните 
квалификации и на регламента за акредитация и наблюдение на пазара. В допълнение 
към това, признава особеното значение за МСП на изпълнението на предложенията, 
съдържащи се в „Small Business Act“ за Европа (SBA)1.  

Докладчикът призовава настоятелно Комисията да действа решително и упорито в 
полза на своята програма за по-добро регулиране.  В допълнение към това, той 
подчертава необходимостта от изготвяне на предварителни и последващи оценки на 
ефективността на законодателството в областта на единния пазар, при отделяне на 
особено внимание на социалното, екологично и икономическо въздействие на това 
законодателство.

Стратегически доклади и предложения

Докладчикът предлага стратегия за единния пазар, обхващаща четири основни етапа: 
първият етап ще включва извършването на проверка на настоящото положение; 
вторият етап ще въведе процеса на консолидиране и разрешаване на неразрешените 
въпроси; третият етап ще води със себе си развитието и подобряването на единния 
пазар; четвъртият етап ще съдържа виждането за пазара в по-дългосрочен план. 

                                               
1 COM (2008) 394
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Докладчикът е твърдо убеден, че изграждането на стратегии около програмата ЕС 2020 
не е нито разумно, нито осъществимо и поради това призовава Комисията да предложи 
законодателен пакет за единния пазар,който да бъде изготвен в срок до 2011 г. и да 
бъде в сила в срок до 2012 г.
Докладчикът разглежда настоящото проучване на единния пазар от една по-широка 
перспектива – докладчикът не е разгледал редица важни области на единния пазар, тъй 
като по тези въпроси вече съществуват задълбочени и обмислени доклади и становища 
на Европейския парламент, които са приети или са в процес на приемане в комисията 
по вътрешния пазар и защита на потребителите. Докладчикът очаква Комисията да се 
занимае сериозно с разглеждането на тези документи и да ги включи в бъдещите 
стратегии за въвеждане в националното законодателство и прилагане на директивите и 
регламентите.

Новата програма за единния пазар трябва да бъде формулирана по такъв начин, че да 
засилва социалната справедливост, да гарантира целостта на пазара, да стимулира 
новаторството и да приема новия цифров век - всичко това ще даде преднина на 
единния пазар в сравнение с другите значителни световни икономики.

Докладчикът счита, че единният европейски пазар изпитва остра нужда от нов тласък, 
който под решителното ръководство на новата Комисия ще възстанови доверието във 
вътрешния пазар на Европа.


