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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно on A Single Market for Enterprises and Growth
(2010/2277(INI))

Европейският парламент,

– като взе предвид 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“ (COM(2010)0608),,

– като взе предвид своята резолюция от 20 май 2010 г. относно осигуряване на единен 
пазар за потребителите и гражданите1,

– като взе предвид доклада на проф. Mario Monti от 9 май 2010 г. „Нова стратегия за 
единния пазар“,

– като взе предвид съобщението на Комисията „Европа 2020 – Стратегия за 
интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж“ (COM(2010) 2020), 

– като взе предвид съобщението на Комисията „Водеща инициатива на стратегията 
„Европа 2020“ – Съюз за иновации “ (COM(2010)0546),,

– като взе предвид съобщението на Комисията „Разумно регулиране в Европейския 
съюз“ (СOM(2010)0543),

– като взе предвид съобщението на Комисията „Програма в областта на цифровите 
технологии за Европа („Digital Agenda for Europe“)“ (COM(2010)0245),

– като взе предвид доклада за оценка на достъпа на малките и средните предприятия 
(МСП) до пазара за възлагане на обществени поръчки в ЕС2, 

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

– като взе предвид Препоръката на Комисията от 29 юни 2009 г. относно мерки за 
подобряване на функционирането на единния пазар,

– като взе предвид съобщението на Комисията „Обществени поръчки, насочени към 
една по-добра околна среда“ (COM(2008)0400), 

– като взе предвид съобщението на Комисията „Мисли първо за малките!“ – „Small 
Business Act“ за Европа (COM(2008)0394), 

– като взе предвид съобщението на Комисията относно „Единен пазар за Европа през 

                                               
1 Приети текстове, P7_TA(2010)0186.
2 http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/business-
environment/files/smes_access_to_public_procurement_final_report_2010_en.pdf
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21-ви век“ (COM(2007)0724) и придружаващия работен документ на службите на 
Комисията, озаглавен „Единният пазар: преглед на постиженията“ 
(SEC(2007)1521),,

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

– като взе предвид тълкувателното съобщение на Комисията относно прилагането на 
правото на Общността в областта на обществените поръчки и концесии по 
отношение на институционализирани публично-частни партньорства (ИПЧП) 
(C(2007)6661),

– като взе предвид съобщението на Комисията „Време за превключване на по-висока 
скорост: новото партньорство за растеж и работни места“ (COM(2006)0030),

– като взе предвид заключенията на Съвета относно Акта за единния пазар от 10 
декември 2010 г.,

– като взе предвид своята резолюция от 21 септември 2010 г. относно доизграждането 
на вътрешния пазар по отношение на електронната търговия1,

– като взе предвид своята резолюция от 18 май 2010 г. относно развитието в областта 
на обществените поръчки2,

– като взе предвид своята резолюция от 9 март 2010 г. относно таблото за резултатите 
за вътрешния пазар3,

– като взе предвид своята резолюция от 3 февруари 2009 г. относно „Доставки на 
развойни продукти: насърчаване на иновациите с цел обезпечаване устойчивостта и 
високото качество на обществените услуги в Европа“4,

– като взе предвид своята резолюция от 30 ноември 2006 г., озаглавена „Време за 
превключване на по-висока скорост – създаване на Европа на предприемачеството и 
растежа”5,

– като взе предвид член 48 от своя правилник,

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

A. като има предвид, че е важно да се възвърне доверието в единния пазар на всички 
равнища и да се премахнат съществуващите пречки за дружествата, които започват 
да развиват стопанска дейност; като има предвид, че голямата административна 
тежест възпира появата на нови предприемачи,

                                               
1 Приети текстове, P7_TA(2010)0320.
2 Приети текстове, P7_TA(2010)0173.
3 ОВ C 349E, 22.10.2010 г., стр. 25.
4 ОВ C 67E, 18.3.2010 г., стр. 10.
5 ОВ C 316E, 22.12.2006 г., стр. 378.
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Б. като има предвид, че всички предприятия са засегнати от фрагментирането на 
пазара, но МСП са особено уязвими по отношение на проблемите, произтичащи от 
него,

В. като има предвид, че често единният пазар се възприема като нещо, което е 
облагодетелствало предимно големите предприятия до момента, въпреки че МСП са 
движещата сила за растежа на ЕС,

Г. като има предвид, че липсата на иновации в ЕС е ключов фактор за ниските 
равнища на растеж през последните години; като има предвид, че иновациите в 
областта на екологичните технологии предоставят възможност да бъде 
възстановено равновесието между дългосрочния растеж и защитата на околната 
среда,

Д. като има предвид, че за да се постигнат  целите на стратегията „ЕС 2020“ единният 
пазар трябва да осигури условията за интелигентен, устойчив и приобщаващ 
растеж; като има предвид, че единният пазар трябва да се превърне в по-добра среда 
за иновации и научноизследователска дейност на предприятията в ЕС,

Е. като има предвид, че рисковият капитал е важен източник на финансови средства за 
нови иновативни форми на стопанска дейност; като има предвид, че съществуват 
пречки за фондовете за рисков капитал, които желаят да инвестират в различни 
държави-членки на ЕС,

Ж. като има предвид, че разработването на информационни и комуникационни 
технологии и тяхното по-широко използване от предприятията в ЕС са от основно 
значение за нашия бъдещ растеж,

З. като има предвид, че електронната търговия и електронните услуги, включително 
услугите на електронното правителство, са все още недостатъчно добре развити на 
равнище ЕС,

И. като има предвид, че секторът на пощенските услуги и насърчаването на 
оперативната съвместимост и сътрудничеството между пощенските системи и 
услуги може да окаже значително въздействие върху развитието на трансграничната 
електронна търговия,

Й. като има предвид, че неоптимизираното електронно управление на авторските права 
води до високо равнище на фрагментация на пазара за аудиовизуални продукти, 
което е вредно за дружествата в ЕС; като има предвид, че както дружествата, така и 
потребителите биха спечелили от създаването на истински единен пазар за 
аудиовизуални продукти, 

K. като има предвид, че фалшифицирането и пиратството понижават доверието на 
дружествата в електронната търговия и подхранват фрагментирането на правилата 
за защита на интелектуалната собственост, което задушава новаторството в единния 
пазар,

Л. като има предвид, че различията във фискалните разпоредби, като например 
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корпоративното данъчно облагане и задълженията за докладване по отношение на 
ДДС, водят до съществуването на значителни пречки за трансграничните 
транзакции; като има предвид, че тези пречки може да бъдат премахнати без 
хармонизиране на данъчните ставки,

M. като има предвид, че на трансграничното възлагане на обществени поръчки се пада 
малък дял от целия пазар на обществени поръчки, въпреки че то съществува като 
възможност за дружествата от ЕС; като има предвид,че МСП все още имат 
ограничен достъп до пазарите на обществени поръчки,

Н. като има предвид, че на услугите се дължи значителна част от нашия икономически 
растеж; като има предвид, че единният пазар за услуги е все още недостатъчно 
добре развит поради пропуски и закъсняло прилагане на Директивата за услугите,

Въведение

1. приветства съобщението на Комисията „За Акт за единния пазар“ и особено 
неговата първа глава относно „Силен, устойчив и справедлив растеж, движен от 
бизнеса“;

2. подчертава важността на единния пазар за конкурентоспособността на 
предприятията в ЕС и за растежа на европейските икономики и приветства 
цялостния подход, използван в Съобщението;

I. Приоритетна област 1: новаторски единен пазар

3. изразява силна подкрепа за създаването на патент на ЕС и на единна система за 
патентно съдопроизводство с цел единният пазар да бъде превърнат в благоприятна 
за новаторството среда; подчертава, че тежестта на разходите за многоезичните 
патенти би възпрепятствала новаторството в единния пазар;

4. подкрепя създаването на частни облигационни заеми за финансиране на проекти на 
ЕС с цел да се подкрепи новаторството в единния пазар в дългосрочен план;

5. призовава Комисията да насърчава трансграничните инвестиции и да създаде 
законодателна рамка, за да позволи свободното инвестиране на средства от фондове 
за рисков капитал в рамките на единния пазар, независимо от държавата-членка на 
произход;

6. признава важността на възлагането на обществени поръчки, особено доставките на 
развойни продукти, и ролята, която те играят за стимулирането на новаторството в 
единния пазар; насърчава държавите-членки да използват доставките на развойни 
продукти, за дадат решаващ първоначален тласък на новите пазари за новаторски и 
екологични технологии, като същевременно подобряват качеството и ефективността 
на възлагането на обществени поръчки; призовава Комисията и държавите-членки 
да информират по-добре за съществуващите възможности за възлагането на 
доставки на развойни продукти на публични органи; призовава Комисията да 
проучи възможностите за улесняване на трансграничното съвместно възлагане на 
обществени поръчки; 
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7. настоятелно призовава държавите-членки да положат повече усилия за обединяване 
на ресурсите за новаторство чрез създаване на иновационни клъстери и улесняване 
на участието на МСП в програми на ЕС за научноизследователска дейност;

II. Приоритетна област 2: цифров единен пазар

8. приветства предложеното от Комисията преразглеждане на директивата за 
електронните подписи; подчертава необходимостта от взаимно признаване на 
електронната идентификация и електронното удостоверяване/установяване на 
автентичност в целия ЕС;

9. призовава Комисията да предприеме съответните мерки за засилване на доверието 
на дружествата в електронната търговия, а именно чрез хармонизиране на 
договорното право, когато е възможно, и чрез улесняване на трансграничното 
събиране на вземания;

10. настоятелно призовава държавите-членки да прилагат изцяло Третата директива за 
пощенските услуги (2008/6/EО) с цел улесняване на ефикасното разпределяне и 
проследяване на онлайн покупките;

11. подчертава необходимостта от създаване на единен пазар за аудиовизуални стоки 
онлайн чрез подобряване на електронното управление на авторските права, като 
същевременно се гарантира, че притежателите на авторски права получават 
подходящо възнаграждение за произведенията си; 

12. посочва необходимостта от засилване на борбата срещу онлайн пиратството на 
пропорционален принцип и с обществена подкрепа, като се използват изцяло 
наличните технологии и същевременно се зачитат основните права;

III.Приоритетна област 3: благоприятен за търговията единен пазар 

13. призовава Комисията да подобри достъпа на МСП до капиталовите пазари чрез 
увеличаване на наличната информация относно различните възможности за 
финансиране от ЕС като например възможностите, предлагани от Програмата за 
конкурентоспособност и иновации, Европейската инвестиционна банка или 
Европейския инвестиционен фонд, и чрез опростяване и ускоряване на процедурите 
за финансиране, както и чрез намаляване на свързаната с тях бюрокрация;

14. подчертава колко е важно да се премахнат фискалните бариери за трансграничната 
дейност; счита, че са необходими по-ясна рамка за ДДС и задължения за отчитане 
от страна на предприятията с цел ограничаване на разходите за привеждане в 
съответствие и повишаване на конкурентоспособността на дружествата от ЕС; 

15. подчертава, че общата консолидирана основа на корпоративния данък ще увеличи 
прозрачността и съпоставимостта на ставките на корпоративния данък, като по този 
начин ще се намали броят на пречките за трансграничната дейност;

16. призовава Комисията да повиши ефективността на процедурите за обществени 
поръчки с цел насърчаване на дружествата от ЕС да участват в трансгранични 
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процедури за възлагане на обществени поръчки; подчертава, че участието на МСП в 
процедурите по възлагане на обществени поръчки следва да бъде допълнително 
улеснено; 

IV. Приоритетна област 4: единен пазар за услуги

17. подчертава необходимостта от правилно прилагане на директивата за услугите и за 
възможността да се изпълняват процедурите онлайн, което значително би намалило 
оперативните разходи на предприятията; настоятелно призовава Комисията да 
обърне специално внимание на развитието на единния пазар за онлайн услуги;

18. призовава Комисията да насърчава развитието на сектора на търговските услуги и 
да предприема необходимите регулаторни мерки с цел защита на МСП от нелоялни 
търговски практики от страна на по-големите предприятия в търговията на дребно;

19. приканва Комисията да предложи правна рамка за концесиите за услуги, която да 
гарантира прозрачност, ефективна съдебна защита на участниците в търговете и 
правна сигурност;

20. подчертава значението на правилното прилагане на директивата за 
професионалните квалификации; настоятелно призовава Комисията да предложи 
мерки за създаване на общоевропейски професионални карти, където това е 
приложимо;

21. приветства намерението на Европейската комисия да предложи законодателна 
реформа на рамката за стандартизация, която да обхваща и услугите;

22. подчертава значението на външното измерение на вътрешния пазар и по-специално 
на регулаторното сътрудничество с основните търговски партньори с цел 
насърчаване на сближаването на нормативните уредби, еквивалентността между 
режимите на третите държави и по-широкото възприемане на международните 
стандарти;

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

През октомври 2010 г. Комисията прие съобщението „За Акт за единния пазар“, за да 
предизвика нов подем на инициативата за единния пазар. В първата част на 
съобщението Комисията предлага редица действия за постигане на по-силен, устойчив 
и справедлив растеж на предприятията.

Днес Европа е най-голямата икономика в света. Единният пазар е от жизнено значение 
в еднаква степен за предприятията и за потребителите, но може да предложи по-голям 
растеж и повече работни места и все още предстои да покаже своя пълен потенциал. 
Основно следва да се проявява бдителност по отношение на МСП, които разполагат с 
най-голям потенциал за по-нататъшно развитие и увеличаване на заетостта. По тази 
причина е много важно да се насърчава устойчивото икономическо развитие.

Единният пазар сам по себе си и предприятията, които извършват дейност в неговите 
рамки, са жизненоважни за бъдещия растеж на икономиките на ЕС. Настоящият 
проектодоклад очертава приоритетните мерки, които следва да се предприемат за 
изграждането на силен единен пазар, който да отговаря в по-голяма степен на 
потребностите на предприятията от ЕС и който е способен да поражда по-бързи 
темпове на растеж, отколкото преди. Приоритетите на докладчика са разпределени в 
четири групи, насочени към превръщането на единния пазар в иновативна, 
благоприятна на предприятията среда, основана на цифровата икономика и в която 
свободното движение на услуги е ефективно.

Един добре функциониращ единен пазар за услуги притежава значителен потенциал за 
растеж, а следователно и за нашето икономическо възстановяване. Единствената 
гаранция за създаването на устойчиви работни места е устойчивият растеж. Следва да 
бъдат предприети по-нататъшни действия за гарантиране на правилното прилагане на 
директивата за услугите (като се отдели специално внимание на онлайн услугите) и на 
директивата за професионалните квалификации. Освен това създаването на 
общоевропейски професионални карти, където това е приложимо, е идея, която се 
нуждае от анализ предвид потенциала на тези карти за подобряване на свободното 
движение на гражданите на ЕС и опростяване на процедурите за набиране на персонал 
в предприятията от ЕС.

Други важни действия за предприемане в тази област биха били създаването на 
адекватна правна рамка за концесиите за услуги, както и да се гарантира, че в 
реформата на рамката за стандартизация са включени и услугите.

С оглед на повишаването на конкурентоспособността на ЕС и насърчаването на 
растежа, Съюзът се нуждае от цифров единен пазар. Това също така е необходимо, за 
да се изравни ЕС с онези държави в света, в които цифровата икономика се е развила
по-бързо, отколкото в Европа. 

Електронната търговия разполага с голям потенциал за увеличаване на трансграничната 
търговия. Комисията следва да внесе допълнителна яснота относно правната рамка, 
уреждаща електронната търговия, както и да премахне различията в националните 
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разпоредби, които възпрепятстват електронната търговия. Необходимо е да се насърчи 
електронната търговия, както и да се засили доверието в нея, не само от страна на 
потребителите, но и от страна на дружествата, които не винаги са склонни да прибягват 
до нея. По тази причина е важно да се хармонизира договорното право, когато това е 
възможно, и да се улесни трансграничното събиране на вземания. 

Услугите на електронното управление следва да се доразвият, тъй като предприятията 
биха могли да намалят оперативните си разходи, като използват онлайн процедури, 
когато им се налага да общуват със съответните органи, което е важен елемент на 
тяхната конкурентоспособност. По тази причина предложението да се гарантира 
взаимното признаване на електронната идентификация и електронното установяване на 
автентичността, както и преразглеждането на Директивата за електронните подписи е 
от първостепенно значение.

Единният пазар следва да носи ползи за всички предприятия, но следва да се отдели 
специално внимание на МСП, тъй като тази категория предприятия среща по-големи 
затруднения да се ползва пълноценно от възможностите на единния пазар. МСП са 
двигателят на растежа за ЕС, те осигуряват голяма част от нашите работни места. За 
тях обаче разширяването на дейността и въвеждането на иновации представляват голям 
проблем, поради затруднението им да финансират такива проекти. Тяхната динамика е 
отрицателно засегната и от административните тежести, които трябва да бъдат 
намалени. Необходимо е да се търси решение на затрудненията на МСП самостоятелно 
да си осигуряват финансиране на капиталовите пазари и Комисията има право, като 
подчертава това. 

ЕС следва също така да вземе съществени мерки за подобряване на видимостта на МСП 
за инвеститорите. МСП се нуждаят и от по-добър достъп до информация и 
комуникацията с тях трябва да се подобри. МСП следва да са запознати с 
възможностите на единния пазар, както и на финансовите инструменти, предвидени 
специално за тях от ЕС. Освен това следва да се улеснят иновациите за МСП и би било 
важно да се подобри способността им за участие в изследователски програми. 

Подкрепата за иновациите е необходима не само за МСП, а за всички предприятия. Ето 
защо предложението на Комисията да се създадат проектни облигации, емитирани от 
частния сектор, е от съществено значение, за да могат те да набират средства. 
Комисията следва да гарантира, че процедурите, които са установени за използването 
на тези нови финансови инструменти, са подходящи и за МСП. 

Освен това за подобряване на иновационния капацитет на европейските предприятия 
ЕС се нуждае от ефективна нормативна рамка относно рисковия капитал, който е един 
от основните източници на финансиране за новосъздадени иновативни дружества, 
които ще генерират висока добавена стойност. Поради това е от първостепенно 
значение да се създаде нормативна рамка, която да позволява на фондовете за рисков 
капитал да инвестират във всички държави-членки. ЕС няма да може да съсредоточи 
вниманието си върху иновативните сектори, ако не се предприемат по-нататъшни 
действия, за да се гарантира, че единният пазар функционира и за пазара на рисков 
капитал.
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Докладът включва и трансграничните обществени поръчки, които са от голям интерес 
както за дружествата от ЕС, така и за публичните органи. Всяка година обществените 
поръчки възлизат на 17 % от БВП на ЕС за доставки, строителство и услуги. В този 
труден от финансова гледна точка момент е от първостепенно значение да се гарантира, 
че тези средства се използват възможно най-ефективно.

Държавите-членки на ЕС следва да съсредоточат вниманието си върху насърчаването 
на обществените поръчки за доставка на иновативни и екологосъобразни продукти и 
услуги. През 2009 г. трансграничните обществени поръчки възлизаха едва на около 
1,5 % от всички възложени обществени поръчки. Въпреки всички значими постижения 
на единния пазар е възможно да се увеличат още повече електронните обществени 
поръчки и използването на интернет, за да постигат трансграничните покупки по-голям 
успех. Следва да се обърне специално внимание на доставките на развойни продукти и 
на съвместните поръчки.

Делът на МСП в обществените поръчки за суми над установените прагове е с 18 % по-
малък от общото им тегло в икономиката. Микро- и малките предприятия показват 
значително изоставане в сравнение с действителното им участие в реалната икономика. 
По-добрият достъп до информация и преодоляването на ограничените технически и 
финансови възможности могат значително да повишат ефективността на обмена на 
информация между възложителите и потенциалните доставчици. 

Не на последно място, данъчните мерки също са от голямо значение. Координацията на 
фискалните политики и въвеждането на обща консолидирана основа на корпоративния 
данък ще превърне единния пазар в една по-добра делова среда за европейските 
предприятия. Предимството, да което ще доведе това, ще бъде осигуряването на по-
голяма прозрачност за предприятията в ЕС и улесняването на сравнението между 
различните ставки на корпоративния данък, прилагани от държавите-членки.

От друга страна, това не е единствената пречка за предприятията да извършват дейност 
отвъд националните граници. Докладчикът подкрепя изработването на нова стратегия 
за ДДС, която да внесе яснота в рамката и да я приспособи към новите условия в 
европейските икономики, което ще бъде от полза за конкурентоспособността на 
предприятията от ЕС. Следва да се отдаде специално внимание и на правилата за 
задълженията за отчитане, тъй като те често са значително бреме за дружествата и са 
пречка за трансграничните сделки.


