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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно управлението и партньорството в рамките на единния пазар
(2010/2289(INI))

Европейският парламент,

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

– 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),

– като взе предвид своята резолюция от 4 септември 2007 г. относно прегледа на 
единния пазар1 и работния документ на службите на Комисията, озаглавен 
„Преглед на единния пазар: година по-късно“ (SEC(2008)3064),

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

– като взе предвид 27-мия годишен доклад на Комисията относно контрола върху 
прилагането на правото на Европейския съюз и придружаващия работен документ 
на службите на Комисията, озаглавен „Ситуацията в различните сектори“ 
(SEC(2010)1143),

– като взе предвид препоръката на Комисията от 29 юни 2009 г. относно мерки за 
подобряване на функционирането на единния пазар (C(2009)4728),

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

– като взе предвид доклада на професор Mario Monti 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 Индекса на вътрешния пазар № 21 (2010) и своите резолюции от 
9 март 2010 г.3 и 23 септември 2008 г.4 относно индекса на вътрешния пазар, 

– като взе предвид съобщението на Комисията относно „Европа на резултатите − 
прилагане на правото на Общността“ (СOM(2007)0502),

– като взе предвид членове от 258 до 260 от Договора за функционирането на ЕС 
                                               
1 ОВ C 187E, 27.7.2008 г., стр. 80. 
2 Приети текстове, P7_TA(2010)0186.
3 ОВ C 349E , 22.12.2010 г., стр. 25.
4 OВ C 8E, 14.1.2010 г., стp. 7.
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(ДФЕС),
– като взе предвид член 10 от Договора за функционирането на ЕС,

– като взе предвид член 48 от своя правилник,
– като взе предвид доклада на комисията по вътрешния пазар и защита на 

потребителите и становищата на комисията по правни въпроси и ... (A7-
0000/2010),

А. като има предвид, че рестартирането на единния пазар изисква активната подкрепа 
на всички европейски институции, държави-членки и заинтересовани страни,

Б. като има предвид, че между правилата на единния пазар и ползите, които 
гражданите и предприятията могат да извлекат от тях на практика, продължават да 
съществуват значителни различия,

В. като има предвид, че средният дефицит на транспониране в ЕС възлиза на 1,7%, 
когато се отчитат случаите, при които времето за транспониране на директива 
превишава крайния срок и при които Комисията е образувала процедура за 
нарушение за несъответствие,

I. Въведение

1. приветства съобщението на Комисията, озаглавено „За Акт за единния пазар“ и 
особено глава ІІІ от него;

2. настоятелно призовава Комисията и Съвета да засилят цялостния подход към 
рестартирането на единния пазар, като интегрират приоритетите на единния пазар 
във всички области на политики, които са от първостепенно значение за 
изграждането на единния пазар в полза на европейските граждани, потребители и 
предприятия;

3. счита, че засилването на европейското икономическо управление, прилагането на 
стратегията „ЕС 2020“ и рестартирането на единния пазар са еднакво важни за 
съживяването на европейската икономика;

II. Засилване на политическото лидерство и партньорство

4. изразява увереност, че едно от основните предизвикателства при рестартирането 
на единния пазар е гарантирането на политическо лидерство, ангажираност и 
координация; счита, че цялостните насоки от най-високо политическо равнище 
са от първостепенно значение за рестартирането на единния пазар;

5. настоятелно призовава правителствата на държавите-членки да проявят 
ангажираност към рестартирането на единния пазар; приветства инициативите, 
подети от държавите-членки, за оптимизиране на начина, по който те разглеждат 
директивите в областта на единния пазар по отношение на подобряване на 
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координацията, създаване на структури за стимули и укрепване на 
политическото значение, отдавано на транспонирането;

6. отбелязва, че правилата на единния пазар често се прилагат от местните и 
регионалните органи; призовава Комисията и държавите-членки допълнително 
да развиват и разширяват партньорството с местните и регионалните органи от 
политиката на сближаване към политиките в областта на единния пазар;

7. подчертава засилената роля на националните парламенти в процеса на приемане 
на законодателство на ЕС съгласно Договора от Лисабон; насърчава 
националните парламенти да се ангажират с правилата на единния пазар през 
целия законодателен цикъл и да участват в съвместни дейности с Европейския 
парламент;

8. приветства намерението на Комисията да засили консултациите и диалога с 
гражданското общество;

III. Регулиране на единния пазар

9. счита, че общата ефективност и легитимност на единния пазар страда поради 
сложността на управлението във връзка с единния пазар;

10. счита, че използването на регламенти вместо директиви би допринесло за по-
ясна регулаторна среда и би намалило разходите, свързани с транспонирането;
призовава Комисията да разработи по-целенасочен подход при избора на 
законодателни инструменти в зависимост от правните аспекти и 
характеристиките по същество на разпоредбите, които трябва да бъдат 
прилагани;

11. счита, че таблиците на съответствието са от съществено значение да се 
гарантира, че правилата на единния пазар се прилагат правилно;

IV. Административна координация, информация и механизми за разрешаване на 
спорове

12. подкрепя предложенията на Акта за единния пазар, които имат за цел по-
нататъшното развиване на административното сътрудничество между 
държавите-членки, включително разширяването на информационната система за 
вътрешния пазар с цел обхващане на други законодателни области;

13. предлага Комисията и държавите-членки да координират и, по целесъобразност, 
да консолидират многобройните обслужвания на едно гише за информация и 
разрешаване на спорове;

14. насърчава държавите-членки да превърнат единичните звена за контакт съгласно 
Директивата за услугите в действително обслужване на едно гише, където 
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предприятията могат лесно да получат цялата информация, необходима за 
тяхната дейност, включително информация относно приложимия данъчен 
режим;

V. Прилагане

15. счита, че процедурата за нарушение продължава да бъде ключов инструмент за 
гарантиране на функционирането на вътрешния пазар;

16. призовава Комисията да устои на всякаква политическа намеса и незабавно да 
образува процедури за нарушение, когато механизмите за разрешаване на 
спорове преди съдебното производство не дадат резултат;

17. отбелязва, че неотдавнашната съдебна практика на Съда на ЕС дава нови 
възможности за Комисията да преследва „общи и структурни нарушения“ на 
правилата на единния пазар, извършени от държавите-членки;

18. призовава Комисията да използва пълноценно промените, въведени с член 260 
от ДФЕС, които имат за цел да опростят и ускорят налагането на имуществени 
санкции в контекста на процедурите за нарушение;

19. изразява съжаление, че прекалено много процедури за нарушение продължават 
много време преди прекратяването им или сезирането на Съда на ЕС;

20. подкрепя инициативите на Комисията за разработване на алтернативно 
разрешаване на спорове в ЕС;

VI. Наблюдение, оценка и актуализиране

21 подкрепя целенасочен и основан на факти подход за наблюдение на пазара и 
оценка; приканва Комисията да продължи да разработва инструментите си за 
наблюдение на пазара, като усъвършенства методологията, показателите и 
събирането на данни и същевременно спазва принципите на практичност и 
ефективност на разходите;

22. подчертава взаимната оценка, предвидена в Директивата за услугите, като 
новаторски начин за използване на партньорски натиск с цел повишаване на 
качеството на транспониране; подкрепя използването, по целесъобразност, на 
взаимна оценка в други области, например в областта на свободното движение 
на стоки;

23. насърчава държавите-членки да извършват редовен преглед на националните 
правила и процедури, които оказват въздействие върху свободното движение на 
стоки и услуги с цел да се опростят и актуализират националните правила и да 
се отстрани дублирането в дейността;
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VII. Ключови действия за укрепване на управлението и партньорството

24. предлага на председателя на Европейския съвет да се даде мандат за 
координиране и надзор на рестартирането на единния пазар в тясно 
сътрудничество с председателя на Комисията;

25. отправя искане всяко пролетно заседание на Европейския съвет да бъде 
посвещавано на оценяването на състоянието на единния пазар, обезпечено от 
процес на наблюдение, по време на който да се оценява изпълнението на 
междинни цели; препоръчва Съветът по конкурентоспособност да носи по-
голяма отговорност за разглеждането на въпросите, свързани с единния пазар, в 
целия набор от политики в областта на единния пазар;

26. призовава държавите-членки да предоставят таблици на съответствие за всички 
директиви в областта на единния пазар и да ги направят публично достъпни за 
гражданите;

27. призовава държавите-членки и Комисията да намалят дефицита на 
транспониране на директивите в областта на единния пазар до 0,5%, 
включително неизвършено и неправилно транспониране, до 2012 г.;

28. отправя искане към Комисията да определи референтен критерий от 12 месеца 
за максимално средно време за обработка на нарушения, от образуване на 
процедура до внасяне на иск пред Съда на ЕС;

29. призовава Комисията да предложи референтен критерий за спазването от страна 
на държавите-членки на решенията на Съда на ЕС;

30. призовава Комисията да изготви доклад относно ефективността на 
съществуващите „най-добри практики“ в държавите-членки, като използва за 
основа неговата препоръка от 29 юни 2009 г. относно мерки за подобряване на 
функционирането на единния пазар до края на 2011 г.;

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

Засилване на политическото лидерство и партньорство

Докладчикът счита, че едно от ключовите предизвикателства при рестартирането на 
единния пазар е гарантирането на политическо лидерство, ангажираност и 
координация. Петдесетте предложения за рестартиране на единния пазар обхващат 
редица ресори, като от първостепенно значение включват областите на компетентност 
на няколко членове на Комисията и засягат компетентността на различни комисии в 
Европейския парламент. Освен това в Съвета Актът за единния пазар е разделен за 
различни състави на Съвета, чиято роля и ефективност се различават в значителна 
степен. Националните институции също се различават много по начините, по които са
съставени, както и по отношение на организационната си култура.

Докладчикът счита, че засилването на ролята на Съвета по конкурентоспособност, 
както е предложено в заключенията на Съвета относно Акта за единния пазар от 10 
декември 2010 г., е необходимо, но недостатъчно условие за гарантиране на 
политическо лидерство, ангажираност и координация.

Докладчикът счита, че насоки от най-високо политическо равнище са от първостепенно 
значение за рестартирането на единния пазар. По тази причина тя предлага на 
председателя на Европейския съвет да се даде мандат за координиране и надзор на 
рестартирането на единния пазар в тясно сътрудничество с председателя на Комисията.
Всяко пролетно заседание на Европейския съвет следва да бъде посвещавано на 
оценяването на състоянието на единния пазар, обезпечено от процес на наблюдение, по 
време на който да се оценява изпълнението на междинни цели. В този контекст 
докладчикът отбелязва, че унгарското председателство вече планира да проведе за пръв 
път заседание на Европейския съвет, посветено на секторна тематика през февруари 
2011 г.1

Докладчикът е убеден, че подкрепата и ангажираността на държавите-членки ще бъде 
също така от решаващо значение за даването на нов импулс на вътрешния пазар. Тя 
поздравява държавите-членки за усилията, положени за подобряване на 
транспонирането и изпълнението на правилата за вътрешния пазар. Сред най-добрите 
практики могат да се посочат извършването на периодични оценки на системите на 
транспониране, въвеждането на система от звена за контакт в различни министерства и 
създаването на системи за предупреждение при наближаване на крайния срок за 
транспониране.

Докладчикът отбелязва, че държавите-членки могат да предприемат различни мерки 
преди публикуването на директива с цел улесняване на транспонирането и 
прилагането. Тези мерки включват разработване на планове за транспониране веднага 
щом се постигне политическо съгласие, определяне, на ранен етап, на 
компетентностите и/или анализ на законодателното въздействие, редовно предаване на 

                                               
1 Унгарското председателство планира среща на високо равнище на Европейския съвет относно 
политиката на ЕС в областта на енергетиката.
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информация между службите, отговарящи за преговорите, и тези, които участват в 
транспонирането, и парламентарно участие на ранен етап на преговорите по нови 
европейски законодателни актове, което се оказва, че улеснява транспонирането след 
приемането на законодателния акт.

Докладчикът счита също така, че държавите-членки следва да определят собствените 
си приоритети и да разработят своя програма в съответствие с приоритетите в областта 
на единния пазар с цел действително обвързване с единния пазар.

Докладчикът е на мнение, че е необходимо подходът за партньорство, предложен от 
Комисията, да бъде засилен с два елемента. 

На първо място, тя счита, че е необходимо партньорството с местните и националните 
органи да се разшири от политиката на сближаване до политиките в областта на 
единния пазар. Много често правилата в областта на единния пазар се изпълняват и 
прилагат от държавите-членки на регионално или местно равнище. Опитът от 
прилагането на директивата за услугите ясно показа, че участието на регионалните и 
местните органи може да бъде изключително важно, за да се гарантира, че 
законодателството в областта на единния пазар се изпълнява и прилага правилно. 

Докладчикът отбелязва, че някои държави-членки вече са предприели специфични 
мерки с оглед на развиване на партньорство с местните и регионалните участници, 
наред с другото и посредством създаването на специални мрежи, например в областта 
на обществените поръчки или надзора на пазара, които свързват регионалните и 
местните органи.  

На второ място, докладчикът е на мнение, че елементът на диалог и партньорство на 
управлението на единния пазар следва да се засили посредством по-голямо участие на 
националните парламенти. Влизането в сила на Договора от Лисабон предлага нови 
възможности за националните парламенти да участват в изготвянето на правилата в 
областта на единния пазар на всички етапи на законодателната процедура и да участват 
в общи действия съвместно с Европейския парламент. Докладчикът отбелязва, че 
участието на националните парламенти на ранен етап от разискванията относно 
предложение за директива на европейско равнище би могло да ускори приемането на 
последващите мерки по транспониране на равнище държави-членки. Постоянният 
обмен на информация с националните парламенти в областта на транспонирането 
относно осъществения напредък би могъл също така да улесни процеса по 
транспониране.

Регулиране на единния пазар

Докладчикът счита, че структурите и процесите на управление на единния пазар са 
прекалено сложни. Това усложнява отчетността и заплашва ефикасността и 
легитимността на единния пазар. Тя счита, че при бъдещото развитие на единния пазар 
следва да се дава повече тежест на принципите за прозрачност и отчетност.

Докладчикът е на мнение, че един по-целенасочен подход при избора на 
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законодателните инструменти, в зависимост от правните характеристики и 
характеристиките на съдържанието на разпоредбите, които трябва да се изпълнят, би 
допринесъл за по-ясна регулаторна среда и би намалил цената на транспонирането. 

Докладчикът подчертава, че в съответствие с член4, параграф 3 от ДЕО държавите-
членки трябва да съдействат за постигането на задачата на Комисията за гарантиране, 
че разпоредбите на Договорите и предприетите от институциите мерки се прилагат. 
Следователно държавите-членки следва да предоставят на Комисията ясна и точна 
информация по отношение на прилагането на директивите.

Докладчикът счита, че държавите-членки следва да предоставят таблици на 
съответствие, в които се изброяват разпоредбите от правната уредба на държавите-
членки, които въвеждат задълженията от директивите в националната правна система 
за всички директиви, свързани с единния пазар, и да ги направят публично достояние 
(Акт за единния пазар, предложение № 47). 

Административно координиране и механизми за разрешаване на проблеми

Докладчикът подкрепя предложение № 47 от Акта за единния пазар, чиято цел е 
задълбочаване на административното сътрудничество между държавите-членки 
посредством Информационната система на вътрешния пазар, която би могла да обхване 
и други политически области, включително електронната търговия и обществените 
поръчки. 

Тя е на мнение, че едно засилено взаимодействие между органите на държавите-
членки, компетентни по въпросите, свързани с единния пазар, не само спомага за 
разрешаване на проблемите, непосредствено срещани при прилагането на конкретни 
директиви, но също така допринася за изграждане на взаимно доверие между органите 
на държавите-членки и за по-устойчив в дългосрочен план единен пазар (европейско 
измерение на публичната администрация в държавите-членки).

Докладчикът отбелязва, че съществуват определен брой механизми за информиране и 
разрешаване на проблеми в областта на вътрешния пазар в помощ на гражданите и
предприятията. Тя предлага Комисията и държавите-членки да координират и, по 
целесъобразност, да консолидират „обслужването на едно гише” за информиране и 
разрешаване на проблеми (Акт за единния пазар, предложения № 49 и 50). 

Докладчикът подкрепя укрепването на неформалните инструменти за разрешаване на 
проблеми, в частност мрежата „SOLVIT“. Тя счита, че Комисията следва да укрепи 
SOLVIT в съответствие с доклада на Парламента относно SOLVIT от 2 март 2010 г. 
(2009/2138(INI)).

Докладчикът предлага също така държавите-членки и Комисията да положат усилия за 
развиването на истинско „обслужване на едно гише”, благодарение на което целевата 
група да може да получава цялата необходима информация, например за 
упражняването на дадена дейност. В този контекст тя предлага единичните звена за 
контакт в съответствие с Директивата за услугите да предоставят също така 
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информация относно приложимият данъчен режим.

Привеждане в изпълнение

Докладчикът е на мнение, че процедурата за нарушение следва да остане ключов 
инструмент за гарантиране на функционирането на вътрешния пазар. Тя насърчава 
Комисията стриктно да прилага процедурата за нарушение, когато механизмите за 
извънсъдебно разрешаване на проблеми не успеят, като пълноценно използва 
промените, въведени от член 260 от ДФЕС, който опростява и ускорява налагането на 
финансови санкции в контекста на процедурите за нарушение. 

Докладчикът счита, впрочем, че скорошната съдебна практика на Съда на Европейския 
съюз предоставя нови възможности на Комисията за съдебно преследване срещу „общи 
и структурни нарушения” на правилата в областта на единния пазар от държавите-
членки. По традиция Комисията съсредоточава вниманието си върху мерките по 
изпълнение въз основа на отделни инциденти. При делото Европейска 
комисия/Ирландия1 Съдът прие, че Комисията може да започне процедура срещу 
държава-членка не само поради конкретно нарушаване на законодателството на ЕС, но 
също така и поради „общо и структурно нарушаване” от страна на държава-членка на 
задълженията й по отношение на законодателството на ЕС. Комисията целеше не да 
изтъкне отделни инциденти, а да докаже съществуването на „системни и некоректни 
административни практики”, и твърдеше, че Ирландия системно е нарушавала 
задължението си да изпълни Директивата за отпадъците.

Понятието за „общо и структурно нарушаване” предполага два важни аспекта. На 
първо място, по време на съдебното производство Комисията може да представя нови 
примери за нарушение на дадено задължение по отношение на законодателен акт на 
ЕС. На второ място, държавата-членка, за която се установи, че е в нарушение, трябва 
не просто да коригира нарушенията, а най-важното – да промени административните си 
практики.

Докладчикът счита, че понятието „общо и структурно нарушаване” може да открие 
пътя към по-ефективно прилагане на задълженията, произтичащи от законодателството 
в сферата на единния пазар в области като обществените поръчки.

Докладчикът предлага да се направи повече не само за гарантирането на своевременно 
транспониране, но също така за увеличаване на усилията за гарантиране на правилно 
транспониране. Тя предлага държавите-членки да се стремят към намаляване на 
средния дефицит при транспониране с 0,5 % до 2012 г., включително текущото и 
неправилното транспониране на директивите относно единния пазар.

Докладчикът отбелязва, че официалните процедури за нарушение обикновено са бавни 
(средната продължителност за приключване на такива процедури варира от 28 месеца 
за ЕС 15 до 16 месеца за ЕС 12). Тя настоятелно призовава Комисията да определи 
среден максимален срок от 12 месеца за процедурите за нарушение. 
                                               
1 Дело C-494/01, Комисията срещу Ирландия, [2005] ECR I-3331.
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Докладчикът отбелязва, че на националните органи са необходими средно 17,7 месеца, 
за да изпълнят решенията на Съда, в които се постановява, че определени държави-
членки не са изпълнили задълженията си. Тя изисква от Комисията да предложи 
референтен период за държавите-членки за привеждане в съответствие с решенията на 
Съда на Европейския съюз.

Мониторинг, оценка и модернизиране

Докладчикът счита, че доброто управление на единния пазар може да се основава 
единствено на висококачествена информация относно функционирането на единния 
пазар. Следва да се използват подходящи инструменти за мониторинг и оценка на 
политиките в областта на единния пазар, за да се свържат отделните етапи на 
политическия цикъл – от разработването до изпълнението. 

Докладчикът насърчава Комисията да работи за развиването на инструменти за 
мониторинг на пазара, като се базира на опита си с успешни инструменти, включително 
проверки. Тя счита, че следва да се даде приоритет на подобряването на методологията, 
показателите и събирането на данни, като същевременно се съблюдават принципите за 
практичност и за добро съотношение между разходи и ефективност.

Докладчикът счита, че държавите-членки следва да се ангажират в по-голяма степен с 
оценката и мониторинга на правилата в областта на вътрешния пазар. Тя насърчава по-
специално държавите-членки да провеждат редовно дейности по оценяване на 
законодателството в областта на единния пазар, като преразглеждат националните 
правила и процедури, които имат въздействие върху свободното движение на услуги и 
стоки, с цел опростяване и модернизиране на националните правила и отстраняване на 
дублирането в дейността.


