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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно Единният пазар за европейците
(2010/2278(INI))

Европейският парламент,

– като взе предвид Хартата на основните права на Европейския съюз, включена в 
Договорите чрез член 6 от Договора за ЕС, 

– като взе предвид член 26 от Договора за функционирането на Европейския съюз, 
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 ЕС, 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“,

– като взе предвид, че член 9 от Договора за функционирането на Европейския съюз 
гласи, 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 Договора за функционирането на Европейския съюз, 
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 Договора за функционирането на Европейския съюз, 
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 Договора за функционирането на Европейския съюз и 
Протокол 26 към него относно услугите от общ (икономически) интерес,

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

– като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено  „За  Акт за единния пазар 
– За изграждане на високо конкурентна социална пазарна икономика” 
(COM(2010)0608), 

– като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „Програма за гражданите: 
постигане на резултати за Европа“ (COM(2006)0211), 
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– като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „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 пазар1 и работния документ на службите на Комисията, 
озаглавен „Прегледът на единния пазар: година по-късно“ (SEC(2008)3064),

– като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „Възможности, достъп и 
солидарност: към нова социална визия за Европа на XXI век“ (COM(2007)0726) и 
съобщението на Комисията, озаглавено „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 интерес2,

– като взе предвид препоръката на Комисията от 29 юни 2009 г. относно мерки за 
подобряване на функционирането на единния пазар3 и препоръката на Комисията от 
12 юли 2004 г. относно транспонирането в националното законодателство на 
директивите относно вътрешния пазар4,

– като взе предвид Индекса на вътрешния пазар от юли 2009 г. (SEC(2009)1007) и 
резолюциите на Парламента от 9 март 2010 г.5 и 23 септември 2008 г.6 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 г. относно 
„Стратегия на ЕС за политика за защита на потребителите 2007-2013 г.“7,

– 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), както 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 

                                               
1 ОВ C 187E, 24.7.2008 г., стр. 80.
2 ОВ С 306E, 15.12.2006 г., стр. 277.
3 ОВ L 176, 7.7.2009 г., стp. 17.
4 ОВ L 98, 16.04.2005 г., стp. 47.
5 Приети текстове, P6_TA(2010)0051.
6 ОВ C 309E , 4.12.2008 г., стр. 46.
7 Приети текстове, P6_TA(2008)0210.
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на законодателството за защита на потребителите (регламент за сътрудничество в 
областта на защита на потребителите) (COM(2009)0336),

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

– като взе предвид своята резолюция от 9 март 2010 г. относно защитата на 
потребителите1,

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

– като взе предвид своята резолюция от 20 май 2010 г. относно осигуряване на единен 
пазар за потребителите и гражданите2,

– като взе предвид своята резолюция от 20 октомври 2010 г. относно финансовата, 
икономическата и социалната криза3;

– като взе предвид съобщението на Комисията относно инициативата  „Младежта в 
движение“ (COM(2010)0477),

– като взе предвид своята резолюция от 21 септември 2010 г. относно доизграждането 
на вътрешния пазар по отношение на електронната търговия4,

– като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „Доклад за гражданството 
на ЕС за 2010 г.: Премахване на пречките за упражняване на правата на гражданите 
на ЕС (COM(2010)0603);

– като взе предвид доклада на Европейския икономически и социален комитет, 
специализирана секция „Единен пазар, производство и потребление“, озаглавен 
„Пречки пред европейския единен пазар 2008 г.“5,

– 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 SOLVIT6,

– 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, целта на който е да създаде 
цялостна рамка от правила и принципи за акредитацията и наблюдението на пазара,

                                               
1 Приети текстове, P7_TA-PROV(2010)0046.
2 Приети текстове, P7_TA-PROV(2010)0186.
3 Приети текстове, P6_TA(2010)0376.
4 Приети текстове, P7_TA-PROV(2010)0320.
5 http://www.eesc.europa.eu/smo/news/Obstacles_December-2008.pdf.
6 Приети текстове, P7_TA-PROV(2010)0047.



PE456.691v01-00 6/15 PR\853322BG.doc

BG

– като взе предвид член 48 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по вътрешния пазар и защита на 
потребителите (A7-0000/2011),

А. като има предвид, че единният пазар е един от основните двигатели на растежа в 
Европа и следва да бъде истински икономически стълб на ЕС, преодолявайки 
разликите в областта на икономиката и конкурентоспособността, изкривяванията и 
нееднаквото третиране на европейските предприятия и граждани;

Б. като има предвид, че единният пазар е не само институционална структура, 
изправена пред икономически, финансови и социални предизвикателства, но и 
начин за защита на конкретни основни права на гражданите, потребителите, 
работниците и малките предприятия (МСП);

В. като има предвид, че съществуват твърде много препятствия пред гражданите и 
МСП, които искат да се преместят, да пазаруват, да продават или да търгуват през 
границите и че липсата на преносимост на социалноосигурителните права, 
корпоратизмът и бюрокрацията ограничават свободното движение на работници, 
доставчици на услуги и специалисти;

Г. като има предвид, че липсата на цялостно виждане за други хоризонтални политики 
като например в областта на здравеопазването, защитата на потребителите, 
трудовото право, околната среда и устойчивото развитие, затруднява разширението 
на единния пазар;

Д. като има предвид, че единният пазар дава на европейците по-голям избор, особен на 
тези, които живеят в по-малко достъпни региони или които страдат от намалена 
мобилност;

I. Основни цели

1. приветства съобщението на Комисията, озаглавено „За Акт за единния пазар“ и 
особено глава ІІ „Възвръщане на доверието: сърцето на единния пазар трябва да 
бъдат самите европейци“, в която се съдържат 19 инициативи, ориентирани към 
европейските граждани;

2. счита, че усилията да постигането на единен пазар трябва да бъдат съсредоточени 
върху тревогите и правата на гражданите, потребителите и МСП, за да се преодолее 
настоящата „умора от Европа”;

3. посочва, че доверието на гражданите и потребителите не бива да се приема като 
нещо дадено, а трябва да бъде непрекъснато извоювано;

4. счита, че предложенията на Комисията все още не са достатъчни за поставяне на 
гражданите в центъра на единния пазар и че увеличаващият се брой инициативи на 
ЕС без ясна приоритизация създава необходимост от последователност и добро 
управление, за да се гарантира единство на европейските мерки за интеграция;
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5. подчертава приоритетите, залегнали в 19-те предложения, които отговарят на  пет 
критерия  – основни социални права, права на потребителите, свободно движение 
на работници, свободно движение на стоки и социално ориентирани корпоративни 
институции – за осигуряване на осезаеми ползи за гражданите и предприятията в 
осъществими срокове;

II. Общи принципи и ценности 

6. настоява за необходимостта от включване на „хоризонтална социална клауза” в 
цялото законодателство за единния пазар, така че в центъра на развитието на 
политиката да бъдат основните социални права:  а) правото на предприемане на 
колективни действия, б) правата на работниците и трудовото право, и в) защита на 
заетостта, прогнозиране на промишлените преструктурирания съгласно член 9 от 
Договора за функционирането на ЕС и Хартата за основните права;

7. потвърждава отново значението на въздействието на всяко от следващите 
предложения върху живота на европейските граждани; 

7.1 прилагане на хоризонталната социална клауза към всички мерки като общ 
приоритет; 

7.2. преразглеждане на Директивата относно командироването на работници;

7.3. рамкова директива относно услугите от общ икономически интерес;

7.4. нов регламент относно признаването на професионални квалификации, 
относно подобряване на мобилността на човешките ресурси;

7.5. предприемане на незабавни действия за единен пазар на ипотечни кредити с 
цел подпомагане на възстановяването на пазара на жилища и на доверието на 
европейските граждани в съответните финансови инструменти;

7.6. подходящи трансевропейски транспортни и енергийни мрежи, финансирани от 
ЕС, като форма на социално и териториално приобщаване за европейските 
граждани и икономики;

7.7. ефективно регулиране на наблюдението на пазара и безопасността на 
продуктите, засилване на защитата на потребителите;

8. призовава държавите-членки и Комисията да насърчават комуникацията с 
гражданите с цел да гарантират, че техните права са добре познати и прилагани; 

9. подчертава необходимостта от улесняване на признаването на професионалните 
квалификации, гарантиране на преносимостта на пенсионните фондове на 
мобилните трудещи се, предоставяне на обучение извън учебното заведение, 
водещо до паспорт на знанията и уменията, както и от въвеждане на карта 
„младежта в движение“;
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10. призовава за мерки за създаване на правна рамка за фондации, кооперативни 
дружества и взаимоспомагателни дружества с цел предотвратяване на правната 
несигурност и гарантиране съществуването на социално ориентирани корпоративни 
институции и напредничави в социален план предприемачески проекти в областта 
на услугите от общ интерес;

11. подчертава значението на обучението на държавни служители относно правилата на 
единния пазар, наблюдението на пазара и безопасността на продуктите; 

ІІІ . Несъответствия 

12. счита, че програмата не анализира в достатъчна степен причините за „умора от 
пазара“ или очакванията на гражданите на Европа от съживен единен пазар;

13. изразява съжаление относно липсата на конкретни предложения относно механизма 
за колективно обезщетение, с изключение на продължаването на консултациите;

14. счита, че съобщението не подчертава значението на социалните услуги; счита, че 
това е далеч от качествената рамка, обещана от председателя на Комисията;

15. подчертава липсата на цифров единен пазар и призовава за демократизация на 
широколентовите услуги и редовно преразглеждане на регламента относно сектора 
на далекосъобщенията, като се гарантира неприкосновеност на личния живот, 
защита на данните и закрила на уязвими групи;

16. призовава Комисията да преразгледа Директива 2001/29/ЕО относно авторското 
право в информационното общество;

IV. Краткосрочни стратегии

17. призовава за краткосрочни стратегии:

а) за засилване на европейски надзор на пазара, подобряване на достъпа до 
основни банкови услуги, създаване на интегриран единен пазар на ипотечни 
кредити и премахване на данъчните пречки и двойното данъчно облагане;

б) за прилагане на политика в областта на електронната търговия с цел да се 
повиши доверието на гражданите и потребителите при пазаруване онлайн;

в) за изработване на план за действие за борба с фалшифицирането и пиратството 
като основен превантивен инструмент, с цел да се гарантира, че стоките в 
обращение на единния пазар са безопасни за потребление, имат подходящи 
стандарти и са законни;

г) за разработване на ефективна политика на комуникация относно Акта за 
единния пазар, основана на преразглеждане на политиката, което оценява 
осезаемата й полза (осезаемост) за гражданите;

д) за въвеждане на система от референтни критерии, основана на хоризонталната 
социална клауза, с цел оценка на уместността на всички мерки, свързани с единния 
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пазар, по отношение на тяхното социално въздействие, осезаемост и приложимост; 

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

На 11 ноември 2010 г. Комисията прие предложение за съобщение за възстановяване на 
доверието на европейските граждани в единния пазар1. Актът за единния пазар ще бъде 
обсъждан до 28 февруари 2011 г. Цялостният подход, предложен от Комисията, е 
продължение на доклада на Mario Monti до председателя на Европейската комисия 
„Нова стратегия за единния пазар“. Неговата цел, в съответствие с член 3 от Договора 
за Европейския съюз, е да укрепи „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“, като постави дружествата, особено МСП, и 
европейските граждани в центъра на единния пазар.

Съобщението на Комисията „За Акт за единния пазар за изграждане на високо 
конкурентна социална пазарна икономика: 50 предложения с оглед подобряване на 
условията на работа, предприемачество и търговия за всички нас“ и в частност глава II 
„Възвръщане на доверието: сърцето на единния пазар трябва да бъдат самите 
европейци“ съдържа 19 инициативи относно социалното измерение на единния пазар.

Докладът Grech, приет от Парламента през май 2010 г., препоръча истински цялостен 
подход към рестартирането и укрепването на вътрешния пазар чрез включване на 
ключови сектори като политиките на ЕС в областта на промишлеността, енергетиката и 
инфраструктурата. При все това предложението на Комисията във връзка със 
стратегията „ЕС 2020“ разкрива слабости и неясноти и се припокрива с различни 
водещи инициативи. Необходими са повече последователност, ефективност и по-добро 
управление за един обновен единен пазар с цел насърчаване на растежа, заетостта и 
конкурентоспособността в ЕС и оправомощаване на гражданите и потребителите. 
Съветът и държавите-членки трябва да насърчават европейския ангажимент и 
националната съпричастност към задълбочаване и укрепване на единния пазар. 

Усилията за изграждане на единния пазар бяха съсредоточени върху пазара и неговата 
организация и в много малка степен върху опасенията и правата на гражданите, 
работниците и потребителите, което може да обясни нежеланието и умората на 
европейските граждани по отношение на вътрешния пазар. В сърцето на единния пазар 
трябва да бъдат самите граждани. Това се посочва ясно във въведението на документа; 
при все това предложенията за прилагането на тази цел са прекалено слаби за 
постигането й.

Комисията предлага пакт за едновременното подобряване на трите оси на единния 
пазар: икономическа, социална и управленска. Този цялостен подход в действителност 
е структуриран в три части и 50 конкретни предложения със законодателен или 
оперативен характер:

1. Силен, устойчив и справедлив растеж, движен от бизнеса (24 предложения)
2. Възвръщане на доверието: сърцето на единния пазар трябва да бъдат самите 
европейци (19 предложения)
3. Диалог, партньорство, оценка: инструментите за добро управление на единния пазар 

                                               
1 COM(2010)0608.
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(7 предложения)

Настоящият доклад е в отговор на 19-те предложения, включени в глава 2 от Акта за 
единния пазар, като разглежда задълбочено някои приоритетни въпроси и в частност 
работата, извършена в доклада на г-н Grech и документа на г-н Monti.

Основни социални права

В цялото законодателство в областта на единния пазар трябва да бъде включена 
социална клауза в съответствие с член 9 от ДФЕС и с Хартата на основните права на 
Европейския съюз, така че в центъра на разработваните политики действително да 
стоят гражданите, да се избягва нарушаването на конкуренцията и да се гарантира 
сближаване чрез пълно зачитане на социалните права и правата на работниците.

Включването на социална клауза в цялото законодателство в областта на единния пазар 
с цел гарантиране на трудовото право, условията на труд и правата на работниците 
може да използва като основа положителните достижения, представени от член 1, 
параграф 6, член 1, параграф 7 и съображение 14 от Директива 2006/123/EC относно 
услугите на вътрешния пазар.

Комисията има задължението за изпълнение на целта за цялостна оценка на социалното 
въздействие при изготвянето на законодателство в областта на единния пазар. На 
практика е необходим по-амбициозен подход относно предложението във връзка с 
Директивата относно командироването на работници, който цели преразглеждане на 
директивата, гарантиращо, освен икономическите свободи, защита на най-
напредналите стандарти и практики в областта на трудовото право и промишлените 
отношения, както и зачитане на правата на колективно трудово представителство и 
договаряне, колективни действия, включително правото на стачка, и пълно прилагане 
на принципа за равно заплащане за труд с равна стойност.

Неизпълнението от страна на Комисията на искането на Парламента, отправено в 
неговата резолюция от октомври 2010 г. относно икономическата криза, за въвеждане 
на законодателство и даване на правна сигурност на услугите от общ икономически 
интерес дава повод за загриженост предвид факта, че Договорът от Лисабон въведе 
ново правно основание конкретно за тази цел.

Съобщението не включва предложение за услугите от общ интерес, както обеща 
председателят на Европейската комисия. Актът за единния пазар следва да постави 
ударение и върху социалните услуги. Съобщението се позовава единствено на 
законодателни предложения относно концесиите и обществените поръчки. 

Високо се ценят консултациите със социалните партньори с оглед създаването на 
европейска рамка за прогнозиране на промишлените преструктурирания: устойчиви 
промишлени преструктурирания и европейска рамка за консултации със социалните 
партньори са от ключово значение за развитието на благоприятен в социално 
отношение единен пазар. 
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Права на потребителите

Приветства се законодателното предложение относно достъпа до банкови услуги и 
ипотечен кредит. Прозрачността във връзка с банковите такси и действителните 
разходи и условия за ипотечен кредит са от съществено значение както за защита на 
потребителите и инвеститорите, така и за гарантиране на добри и стабилни финансови 
институции, като се гарантира достъп до кредит за гражданите и малките предприятия.

Във връзка със засилената европейска рамка за наблюдение на пазара относно 
безопасността на продуктите подчертава необходимостта от ефективна правна рамка за 
безопасност на продуктите в ЕС. Той също подкрепя преразглеждането на Директивата 
относно общата безопасност на продуктите и системата за маркиране „CE“ с цел да се 
гарантира, че тя би могла да бъде разглеждана от потребителите като сигнал за 
безопасност.

Свободно движение на работници

Необходимостта от разглеждане на все още нерешени въпроси във връзка със 
свободното движение на работници става все по-неотложна в области като: признаване 
на професионални квалификации; пенсионните фондове на мобилните трудещи се; 
обучение извън учебното заведение и паспорт на знанията и уменията; карта „младежта 
в движение“, както и укрепване на правата на пътниците на въздушния (и други 
видове) транспорт.

Също така се приветства предложението на Комисията за преразглеждане на 
директивата и за изготвяне на зелена книга за пенсиите. То подчертава значението на
адекватни пенсии и устойчива пенсионна система, което може да се постигне най-добре 
чрез стабилна система, основана на три стълба, включваща публични, професионални и 
частни пенсионни схеми, гарантирани със специфична нормативна уредба и надзор за 
защита на инвеститорите.

Свободното движение на работници може да бъде насърчавано чрез обща европейска 
политика за развитие и повишаване на стойността на човешкия капитал, основан на 
знанията и ученето през целия живот, и на пригодността за заетост на работниците, 
способни да се приспособят към променящите се производствени модели и 
икономическа динамика.

Задълбочаване на единния пазар за Европа на добавената стойност

Единен пазар в областта на енергетиката, способен да насърчава европейската 
икономика и конкурентоспособност, който намалява външната зависимост и прави 
цените на енергията по-достъпни, има много ясен характер понастоящем; 
законодателните и незаконодателните инициативи в областта на енергетиката следва да 
имат за цел както гарантиране на доставките на енергия чрез диверсифицирана 
енергийна мрежа, нови инфраструктури на възобновяемите енергийни източници, така 
и към координирана научноизследователска и развойна дейност в областта на новите 
енергийни източници; тези инициативи следва да бъдат приети въз основа на тясно 
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координиране между Комисията, държавите-членки и съответните промишлени 
сектори.

Едно действително задълбочаване на единния пазар, носещо ползи на гражданите, 
предприятията и европейската конкурентоспособност, разчита на капацитета за 
развитие на проекти с европейска добавена стойност в материалните и нематериалните 
инфраструктури, които трябва да бъдат управлявани и финансирани на равнище ЕС; 
Европейската комисия следва да представи подходящи законодателни предложения в 
тази област.

Приветства се намерението за развитие на европейска транспортна мрежа чрез обща 
мрежа за европейско финансиране, насърчаваща конкурентоспособността и 
интеграцията и улесняваща мобилността на гражданите и работниците чрез достъпни 
услуги; високоскоростна обществена железопътна услуга, свързваща всички държави-
членки, заедно с планове за улесняване на инвестирането в нейната материална и 
финансова инфраструктура стават все по-належащи.

Социално ориентирани корпоративни институции

Инициативата за социално предприемачество за развитие и подкрепа на напредничави 
в социален план предприемачески проекти в рамките на единния пазар е много 
интересна и новаторска; тя насочва вниманието към приноса на социалната икономика 
за балансирано развитие на единния пазар, насърчаващо растежа, заетостта и 
социалното приобщаване. 

Необходимостта от допълнително разработване на мерки, целящи отговорно и 
подлежащо на отчитане корпоративно управление и ръководство е начин да се даде 
положителен принос към реалната икономика и обществото; ключови цели като 
например добри и отговорни политики на възнаграждение, подходящо участие на 
жените в управителните съвети и съветите за вземане на решения, повишаване на 
стойността на дългосрочния ангажимент на акционерите, засилване на схемите за
консултации, участие и собственост на служителите следва да са в центъра на 
консултациите и последващите законодателни мерки.

Преразглеждането или въвеждането на ново законодателство във връзка с 
кооперативните дружества, фондациите и взаимоспомагателните дружества следва да 
бъде придружавано от конкретна нормативна уредба относно правото на информация и 
консултация на обществото и работниците чрез предвиждане на общностни съвети и 
съвети на работници.

Неразрешените въпроси все още изискват правилна стратегия за комуникация: как 
гражданите могат да участват по-добре и да бъдат оправомощени чрез по-добър достъп 
до информация; как да се достигне по-широк кръг от граждани с цел гарантиране на 
информация относно техните права в единния пазар, включително правото на 
колективно обезщетение; как да се подобрят презграничните контакти; как да се ускори 
признаването на професионални квалификации, за да се увеличи мобилността; как да се 
увеличи научноизследователската дейност за повече иновации.
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Настоящият Акт беше приет успоредно с „Доклад 2010 за европейското гражданство: 
премахване на препятствията пред правата на европейските граждани“, който от своя 
страна акцентира върху премахването на препятствията, които гражданите срещат, 
когато пътуват, учат, встъпват в брак, пенсионират се, купуват или наследяват 
имущество или гласуват в друга държава-членка. Актът за единния пазар и докладът за 
гражданството са допълващи се инициативи, насочени към преодоляване на все още 
съществуващата разпокъсаност в Европейския съюз в области от пряк интерес за 
гражданите, с цел да се създаде Европа на гражданите и ефикасно функциониращ 
единен пазар в отговор на потребностите и в съответствие с очакванията на гражданите 
и предприятията.

Определяне на приоритети

Съществува практическа необходимост от определяне на приоритети сред 
деветнадесетте предложения. Те следва да бъдат избрани съгласно пет ключови 
ценности — основни социални права, свободно движение на работници, свободно 
движение на стоки, социално ориентирани корпоративни институции и права на 
потребителите. При все това са необходими бързи практически резултати за 
гражданите. При окончателното определяне на приоритети за действие се отчитат 
предложения, които могат да донесат осезаеми ползи за гражданите и потребителите 
(осезаемост) и са лесно постижими за относително кратък период от време 
(приложимост).

Преразглеждането на политиката относно осезаемостта на всички мерки за гражданите 
е от изключителна необходимост; голяма загриженост предизвиква и оценката на 
леснотата на прилагане на тези мерки (приложимост), която започва да се извършва с 
плана за 2011 г. При отсъствие на такива инструменти определихме пет области на 
незабавно изпълнение през 2011 г.:

I. Засилване на европейски надзор на пазара, подобряване на достъпа до 
основни банкови услуги, интегриран единен пазар на ипотечни кредити, 
премахване на данъчните пречки и двойното данъчно облагане;

II. Бързо и ефективно прилагане на политика в областта на електронната 
търговия с цел да се повиши доверието на гражданите и потребителите 
при пазаруване онлайн;

III. План за действие за борба с фалшифицирането и пиратството като 
основен превантивен инструмент, с цел да се гарантира, че стоките в 
обращение на единния пазар са безопасни за потребление, имат 
подходящи стандарти и са законни;

IV. Разработване от страна на Комисията и държавите-членки на ефективна 
политика на комуникация относно Акта за единния пазар, основана на 
преразглеждане на политиката във връзка с осезаемостта й за гражданите;

V. Система от референтни критерии, основана на хоризонталната социална 
клауза, с цел оценка на уместността на всички мерки, свързани с единния 
пазар, въз основа на тяхното социално въздействие, осезаемост и 
приложимост, на която трябва да се базира бъдещата политика.
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