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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно прилагането на Директивата за услугите 2006/123/EО 
(2010/2053(INI))

Европейският парламент,

– като взе предвид член 3 от Договора за Европейския съюз,

– като взе предвид членове 9; 49 и 56 от Договора за функционирането на 
Европейския съюз,

– като взе предвид Хартата на основните права на Европейския съюз,

– като взе предвид Директива 2006/123/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 
12 декември 2006 г. относно услугите във вътрешния пазар1,

– като взе предвид информационната бележка на Комисията за Съвета от 18 май 2010 
г., озаглавена „Конкурентоспособност”, в която се прави обзор на прилагането на 
директивата за услугите, 

– като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „За Акт за единния пазар“ 
(COM(2010)0608),

– като взе предвид член 48 и член 119, параграф 2 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисия по вътрешния пазар и защита на 
потребителите и становищата на комисията по заетост и социални въпроси и на 
комисията по регионално развитие (A7-0000/2010),

A. като има предвид, че Директивата за услугите е насочена към пълното изграждане 
на вътрешния пазар на услугите, като същевременно се гарантира високо качество и 
социално сближаване,

Б. като има предвид, че Директивата за услугите съставлява инструмент за растеж в 
Европейския съюз и че нейното прилагане трябва да се интегрира в рамките на 
стратегията „ЕС 2020”и в Акта за единния пазар,

В. като има предвид, че транспонирането на директивата за услугите е сериозно 
предизвикателство за държавите-членки, техните публични администрации и 
местните органи поради разпоредбите по отношение правото на установяване и на 
предоставяне на услуги, както и поради въвеждането на обслужване на едно гише за 
подпомагане на доставчиците на услуги,

Г. като има предвид, че отражението на директивата върху икономиката, 
предприятията и гражданите ще може да бъде оценено едва, след като тя бъде 
транспонирана във всички държави-членки на Съюза,

                                               
1 OВ L 376, 27.12.2006 г., стp. 36.
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Д. като има предвид, че качеството на прилагане на директивата от държавите-членки 
е също толкова важно като спазването на определените за нея срокове,

1. припомня безпрецедентният публичен и политически диалог, който съпътстваше 
Директивата за услугите, както и ключовата роля на Европейския парламент в 
преговорите; счита следователно, че Европейският парламент трябва да гарантира
ефикасно проследяване на процеса на прилагане на директивата от държавите-
членки; приканва Комисията да информира редовно Парламента за състоянието на 
транспонирането;

2. изразява задоволството си, че прилагането на Директивата за услугите поражда 
безпрецедентна динамика за модернизиране във всички държави-членки, 
изразяваща се чрез нови методи на работа и на оценка; подчертава ключовата роля 
на социалните партньори и на професионалните организации в процеса на 
транспониране; приканва Комисията изцяло да асоциира последните във фазата на 
взаимно оценяване;

3. отбелязва, че повечето от държавите-членки са отдали предпочитание на 
транспонирането чрез хоризонтално законодателство; отбелязва все пак,че начинът 
на транспониране зависи от спецификата на вътрешната организация на държавите-
членки; приканва държавите-членки да осигурят прозрачността на процеса на 
транспониране, по-специално чрез по-добро включване на националните 
парламенти;

Процес на оценяване

4. счита, че процесът на оценка на националните законодателства, уреждащи 
свободата на установяване и на свободно предоставяне на услуги, е един от 
стълбовете на директивата; отбелязва, че този процес трябва да позволи 
модернизацията на разрешителните режими и изискванията в областта на свободата 
на установяване и на предоставяне на услуги, така че да се улесни трансграничното 
предоставяне на услуги;

5. припомня, че държавите-членки могат да запазят своите разрешителни режими и 
някои изисквания, ако последните не водят до дискриминация и са необходими и 
пропорционални; в тази рамка подчертава, че държавите-членки са запазили 
известен брой разрешителни режими, като са ги направили по-достъпни и по-
прозрачни за доставчиците на услуги;

6. подчертава срещнатите трудности по отношение признаването на професионалните 
квалификации; припомня, че Директивата за услугите не може да се прилага спрямо 
разпоредби, които вече са обхванати от секторни директиви; приканва Комисията да 
разясни положението в рамките на преразглеждането на директивата за 
професионалните квалификации;

7. припомня спецификата на разпоредбите относно правото на установяване и на 
разпоредбите относно временното предоставяне на услуги в друга държава-членка; 
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приканва Комисията да вземе изцяло предвид тази специфичност при извършването 
на оценката;

8. подчертава, че започналият в рамките на директивата процес на оценка е трудоемка 
дейност за националните администрации и че тази натовареност трябва да се вземе 
предвид при оценката на транспонирането;

9. отбелязва усилията на държавите-членки да приложат процеса на взаимна оценка; 
счита, че степента на напредък на процеса все още не позволява оценка на неговата 
ефикасност; би желал Комисията да пристъпи към задълбочена оценка на 
вероятните последици от този нов метод в рамките на Акта за единния пазар; 
изразява съжалението си във връзка с факта, че Европейският парламент и 
националните парламенти не са в по-голяма степен асоциирани към процеса на 
взаимна оценка;

Обслужване на едно гише

10. счита, че въвеждането на обслужване на едно гише е изключително важен елемент 
за ефикасното прилагане на директивата; признава, че последната изисква 
значителни усилия от държавите-членки във финансов, технически и 
организационен план; подчертава необходимостта от асоциирането към нея на 
социалните партньори;

11. приканва държавите-членки да продължат да подобряват достъпа до обслужване на
едно гише, както и качеството и уместността на предоставяната на доставчиците 
информация; приканва Комисията и държавите-членки да гарантират, че 
предоставяната при обслужването на едно гише информация е налична на няколко 
езика;

12. изразява съжаление, че обслужването на едно гише е все още слабо известно на 
доставчиците на услуги; приканва Комисията и държавите-членки да стартират 
възможно най-скоро информационни кампании, насочени към всички 
заинтересовани страни;

13. приканва държавите-членки да предоставят необходимите статистически данни за 
оценката на дейността при обслужването на едно гише и за неговото отражение на 
европейско равнище;

14. приканва Комисията да подсили взаимодействието при обслужването на едно гише 
на национално равнище и да разработи техническите и оперативните инструменти, 
необходими за тази цел.

Административно сътрудничество

15. припомня важността на разпоредбите относно административното сътрудничество 
и взаимното подпомагане; счита, че прилагането на тези разпоредби е условието за 
осигуряването на ефективен контрол на доставчиците на услуги и високо равнище 
на качество и на сигурност на услугите в рамките на Европейския съюз;
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16. изразява задоволството си от нарастващия брой вписвания от страна на 
компетентните национални органи във връзка с контрола на слугите към 
информационната система за вътрешния пазар, което позволява пряк, бърз и 
ефикасен обмен на информация;

17. подчертава необходимостта да се разработят дейности за професионално обучение 
на длъжностните лица в националните и регионалните администрации, натоварени 
с контрола на услугите; приканва Комисията да създаде многогодишна програма за 
целта;

Приложно поле 

18. отбелязва срещнатите в някои държави-членки трудности при точното определяне 
на обхвата на изключенията, предвидени от директивата, по-специално относно 
социалните и здравните услуги; припомня, че тези услуги бяха изключени поради 
тяхната специфика, както и че за тях е необходим секторна общностна 
законодателна рамка;

19. счита, че необходимите допълнителни мерки за пълното изграждане на вътрешния 
пазар на услуги трябва изцяло да се интегрират в рамките на подетата дискусия 
относно Акта за единния пазар;

20. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на 
Комисията, както и правителствата и парламентите на държавите-членки.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

На 28 декември 2006 г. влезе в сила европейската Директива за услугите (2006/123/EО). 
Целта на директивата е да се отвори пазарът за доставчиците на услуги в Европейския 
съюз, да се премахнат постепенно протекционистките ограничения спрямо дейностите 
по предлагане на услуги в държавите-членки и да се прилага принципът на свободно 
движение, който е в основата на общия пазар –  накратко казано, европейските 
доставчици на услуги следва да могат да предлагат труда си навсякъде в ЕС без 
бюрократични пречки. 

Продължава да се изказва погрешното твърдение, че директивата ще дерегулира или 
либерализира сектора на услугите. Това не е вярно. Смисълът и целта на Директивата 
за услугите е да са създаде достъп до пазарите в държавите-членки по такъв начин, че 
постепенно да се премахнат произволно поставените пречки и правилата, които 
продължават да действат в държавите-членки, да бъдат подходящи и 
недискриминиращи. Изрично беше постановено, че нито трудовото право, нито правата 
на работниците ще бъдат засегнати от законопроекта – нещо, на което Европейският 
парламент особено държи. 

По този начин беше предоставена възможност да бъдат съхранени европейските и 
националните постижения в тази област. Критикуваният като предшественик на 
социалния дъмпинг принцип на страна на произход, според който доставчиците на 
услуги следва да се подчиняват само на правилата на съответната държава, от която 
идват, когато развиват дейност в други държави-членки на ЕС, беше зачеркнат и 
заместен с принципа на приемащата страна. Сега директивата позволява на държавите 
да прилагат своите собствени разпоредби относно условията за наемане на работа, 
включително онези, които са установени чрез общоприложими колективни трудови 
договори. 

Следва да се отбележи, че Европейският парламент се превърна в движеща сила на 
законодателния процес, а това, че Съветът в много голяма степен последва 
предложенията на Европейския парламент, е безпрецедентно по своя характер. Особено 
що се отнася до формулировката на член 16, в която се подчертава: „Държавата-членка, 
в която се мести доставчикът, запазва възможността да налага изисквания..., когато 
това е оправдано по причини, свързани с обществената политика, обществената 
сигурност, общественото здраве и опазването на околната среда... Също така, 
държавата-членка запазва възможността да прилага, в съответствие с правото на 
Общността, своите правила относно условията за наемане на работа, включително и 
онези, залегнали в колективните трудови договори.“

До момента Европейският парламент е свидетел на забавяне и отчасти на разгорещени 
дискусии при прилагането на Директивата за услугите в държавите-членки. Поради 
това той взе решение да следи и съпътства отблизо процеса на прилагане. Бяха 
поставени на дневен ред проблеми при изпълнението, както и въпроси относно 
тълкуването и прилагането на директивата. Това беше поводът за изготвянето на 
настоящия доклад. 
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Приложно поле

Приложното поле на Директивата за услугите обхваща по принцип всички търговски 
услуги, които се предлагат от доставчик, установен в някоя от държавите-членки. Не са 
обхванати напр. нестопанските услуги от общ интерес, финансовите слуги, 
транспортните услуги, услугите на агенциите за временна заетост, здравните услуги и 
социалните услуги в областта на полагането на грижи, услугите за гледане на деца и 
жилищното строителство. Директивата не поставя под въпрос осигуряването на услуги 
от общ интерес и в никакъв случай не служи за подронване на основните услуги. 

Докладчикът подчертава, че приложното поле на директивата трябва да се спазва ясно 
и недвусмислено, защото само по този начин може да възникне правна сигурност. 
Докладчикът подчертава също така специално факта, че прилагането на Директивата за 
услугите не трябва да се използва като претекст за дерегулиране или приватизиране в 
държавите-членки. Ако дадено правителство иска да проведе дерегулиране, то следва 
да поеме и отговорността за собствените си действия. 

В хода на процеса по прилагането бе установено, че за някои доставчици на услуги не е 
ясно дали предлаганите от тях услуги попадат в приложното поле на директивата. Това 
важи в особена степен за член 2, буква й). В него от държавите-членки се изисква да 
използват и прилагат средствата на директивата, когато става дума например за 
изключване на грижите за деца от приложното поле на Директивата за услугите. 

Освен това докладчикът подчертава, че е необходимо не само да се направи ясно 
разграничение между слугите, попадащи в приложното поле на тази директива, и
услугите от общ интерес, но и да се осигури защитата на услугите от общ 
икономически интерес чрез рамково законодателство. 

Обслужване на едно гише

Опростяването на административните процедури и въвеждането на обслужване на едно 
гише са несъмнено големи предимства за доставчиците на услуги. Това средство може 
да има особено голямо значение за малките и средните предприятия, ако бъде уредено 
по съответния начин. 

Всички процедури и формалности, необходими за започването и упражняването на 
дадена дейност в областта на услугите при трансгранично предоставяне на услуги, 
следва да бъдат уреждани чрез това гише. На това място следва да се предоставя на 
разположение прецизна, изчерпателна и разбираема информация за формалностите, 
административните процедури, законите, които трябва да бъдат спазвани, и др. Освен 
това предприемачите следва да бъдат подпомагани при уреждането на необходимите 
административни процедури. Процедурата следва да позволява да се извършва във 
възможно най-голяма степен по електронен път.

Докладчикът изхожда от позицията, че при въвеждането на обслужване на едно гише са 
били включени всички заинтересовани страни, т.е. предприятия и представители на 
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работниците, за да се гарантира, че може да бъде предоставена всяка съществена 
информация и относно трудовото право, което трябва да бъде спазвано, което е от 
особено значение, за да може възникващите проблеми да бъдат решавани възможно 
най-бързо и по най-лесния начин. 

Докладчикът счита обаче за неуместно обслужването на едно гише да бъде ограничено 
само до електронна форма. Личната консултация с квалифициран служител следва да 
бъде обичайната процедура. По тази причина работещите в обслужването на едно гише 
следва да бъдат задължени да информират доставчиците на услуги относно трудовото и 
социалното право, което трябва да бъде спазвано. Само по този начин може да се 
избегне възможността даден доставчик на услуги да се позове на това, че не е познавал 
правните норми на съответната страна. Освен това би било необходимо координиране 
на отделните гишета, за да може по този начин на доставчиците на услуги да се 
предоставя най-актуалната информация.

Достъпът до предлаганите услуги на различни езици също следва да бъде подразбиращ 
се. 

Административно сътрудничество 

По отношение на административното сътрудничество Директивата за слугите 
представлява ясно становище относно задълженията на държавите-членки по 
установяване и на държавите-членки, на чиято територия са предоставя услугата. При 
това информационната система за вътрешния пазар (IMI) помага на компетентните 
органи в държавите-членки при преодоляването на пречки от практическо естество. IMI 
е заслужаващ похвала инструмент, тъй като подпомага работата на администрацията, 
като предлага платформа, на която може да бъдат повдигнати въпроси, свързани с 
различия в административните системи, езикови затруднения или липсваща 
информация относно обслужването на едно гише в други държави-членки. В бъдеще 
докладчикът ще следи със засилено внимание тази система действително да бъде 
прилагана. Изглежда, че държавите-членки все още изостават в тази област.

Взаимна оценка
Докладчикът би желал още веднъж да изтъкне, че въведената навремето от Съвета 
процедура на взаимна оценка води до ненужна бюрократична тежест за 
администрацията в държавите-членки на национално, регионално и местно равнище.

Освен големия брой национални закони, които трябва да бъдат приведени в 
съответствие с Директивата за услугите, държавите-членки трябва да докладват на 
Комисията относно своите разрешителни режими (член 9, параграф 2), своите 
изисквания във връзка със свободата на установяване (член 15), както и своите 
изисквания относно мултидисциплинарните дейности (член 25, параграф 3). 
Евентуалните предимства на тази процедура трябва да бъдат проучени внимателно, 
защото необходимата допълнителна бюрокрация, както и възникващите в резултат от 
нея административни разходи, според докладчика продължават да бъдат налице. 


