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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно процеса на взаимна оценка на директивата за услугите
(2011/2085(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 съобщението на Комисията, озаглавено „За по-добре 

функциониращ единен пазар на услугите – използване на резултатите от процеса на 
взаимна оценка на директивата за услугите“ (COM(2011)0020) и придружаващия 
работен документ на службите на Комисията относно процеса на взаимна оценка на 
директивата за услугите (SEC(2011)0102),

– като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „Акт за единния пазар 
Дванадесет лоста за насърчаване на растежа и укрепване на доверието“ 
(COM(2011)0206),

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

– като взе предвид заключенията на Съвета от 10 март 2011 г. относно по-добре 
функциониращ единен пазар на услугите – процес на взаимна оценка на 
директивата за услугите,

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

– като взе предвид своята резолюция от 6 април 2011 г. относно управлението и 
партньорството в рамките на единния пазар2,

– като взе предвид резолюцията на Европейския парламент от 15 февруари 2011 г. 
относно прилагането на Директива 2006/123/ЕО относно услугите на вътрешния 
пазар3,

– 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 икономически и парични въпроси, 
комисията по заетост и социални въпроси, комисията по регионално развитие и 
комисията по правни въпроси (A7-0000/2011),

А. като има предвид, че услугите все още представляват едва около една пета от 
общата вътрешна търговия в ЕС, като в същото време представляват над две трети 
от БВП и заетостта в ЕС,

Б. като има предвид, че дейностите, влизащи в обхвата на директивата за услугите, 

                                               
1 OВ L 376 от 27.12.2006 г., стр. 36.
2 Приети текстове, P7_TA(2011)0144.
3 Приети текстове, P7_TA(2011)0051.
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представляват 40% от БВП и работните места в ЕС,
В. като има предвид, че директивата за услугите съставлява лост за растеж в 

Европейския съюз и че нейното пълно и правилно прилагане е включено в рамките 
на стратегията „ЕС 2020“ и в Акта за единния пазар,

Г. като има предвид, че транспонирането на директивата за услугите представляваше 
предизвикателство за администрациите на държавите-членки, но е и стабилна 
основа за развиване на административно сътрудничество,

Д. като има предвид, че в процеса на оценка Европейската комисия е уведомена за 
близо 34 000 изисквания,

I. Въведение 
1. приветства съобщението на Комисията относно процеса на взаимна оценка на 

директивата за услугите и признава значителните постижения на Комисията и най-
вече на държавите-членки;

2. подчертава, че функционирането на единния пазар на услугите е предпоставка за 
генерирането на растеж и заетост в Европа;

3. счита, че основният приоритет за създаването на единен пазар на услугите е 
пълното и цялостното прилагане на директивата за услугите във всички държави-
членки и създаването на напълно действащи единни звена за контакт;

4. подчертава, че извършването на взаимна оценка е позволило да се направи оценка 
на вътрешния пазар на услугите след прилагането на директивата, най-вече във 
връзка с изискванията на членове 9, 15 и 16.

II. Резултати от процеса на взаимна оценка
5. отбелязва неясното определяне на точните цели на процеса на взаимна оценка в 

член 39 от директивата за услугите; отбелязва, че сред заинтересованите страни 
съществуват различни представи и очаквания по отношение на целите и 
резултатите; 

6. посочва, че взаимната оценка е организирана след приключването на крайния срок 
за транспониране на разпоредбите на директивата за услугите; подчертава, че 
прилагането на директивата за услугите не следва да се бърка с процеса на взаимна 
оценка;

7. счита, че забавянето в прилагането на директивата за услугите в някои държави-
членки оказа въздействие върху процеса на взаимна оценка;

8. счита, че процесът на взаимна оценка е помогнал за по-доброто разбиране от 
Европейската комисия и от държавите-членки на все още непреодолените 
препятствия и на положението във всяка държава-членка; отбелязва, че процесът е 
дал възможност на държавите-членки да получат обратна информация относно 
избора им на политика; 

9. подчертава, че груповите обсъждания са основният елемент от взаимната оценка; 
приветства духа на сътрудничество и взаимно доверие, който преобладаваше по 
време на обсъжданията;

10. счита, че процесът на взаимна оценка е допринесъл за развиването на европейски 
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дух сред националните администрации; призовава Комисията и държавите-членки 
да гарантират, че натрупаните по време на взаимната оценка знания и опит ще се 
запазят и използват за подобряването на единния пазар на услуги;

11. отбелязва, че участието на заинтересованите страни в процеса на взаимна оценка е 
било ограничено; признава, че поддържането на определена степен на 
поверителност е било важно условие за създаване на взаимно доверие между 
държавите-членки; въпреки това изразява съжаление, че по време на процеса на 
заинтересованите страни не е била осигурена редовна обратна връзка; 

12. наясно е с административните разходи, свързани с взаимната оценка, особено в 
държави-членки, където в процеса е участвала администрация на регионално 
равнище; 

III. Резултати и последващи действия за подобряване на функционирането на 
вътрешния пазар на услуги
13. приветства факта, че Комисията предлага набор от действия, за да използва 

постигнатия напредък по време на етапа на прилагането и на извършването на 
взаимна оценка; 

14. призовава Комисията да информира Парламента относно напредъка и резултатите 
от проведения с държавите-членки диалог относно прилагането на директивата за 
услугите; призовава Комисията да предприеме допълнителни правоприлагащи 
мерки, когато счита за необходимо;

15. очаква обявената икономическа оценка на прилагането на директивата за услугите; 
приканва Комисията да представи констатациите си на Парламента; 

16. приветства инициативата за проверка на ефикасността на вътрешния пазар и се 
надява, че този процес значително ще подобри практическото разбиране на 
прилагането на практика и взаимодействието на различните части от 
законодателството на ЕС; счита, че процесът на проверка на ефективността следва 
да се осъществи, като се вземе предвид гледната точка на потребителите на единния 
пазар;

17. отчита констатациите и плановете на Комисията да извърши оценка на 
допълнителните въпроси, свързани със запазването на дейности във връзка с 
услугите за определени оператори, с изискванията за правната форма и 
собствеността върху капитала, както и със задълженията за застраховане; 

18. призовава Комисията да фокусира целенасочените си действия върху изискванията, 
чието премахване би донесло максимална добавена стойност за функционирането 
на единния пазар на услуги; изисква от Комисията да насочи работата си към 
секторите и професиите с висок потенциал за трансгранично предоставяне на 
услуги; 

19. призовава Комисията да продължава да работи за гарантиране на правилното 
прилагане на клаузата относно свободата на предоставяне на услуги, съгласно член 
16; 

20. споделя становището на Комисията, че доставчиците на услуги, но и получателите 
им, следва да получат помощ за упражняване на правата им и препоръчва да се 
използват съществуващите инструменти като "СОЛВИТ";
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IV. Процесът на взаимна оценка като инструмент
21. отново подчертава подкрепата си за използването на взаимна оценка в други сфери 

на политиката, където това е необходимо; счита, че взаимната оценка е доказала, че 
е иновативна и полезна, и следва да се възприема като инструмент за подобряване 
на функционирането на единния пазар;

22. препоръчва взаимната оценка да се използва като гъвкав инструмент, приложим на 
база всеки отделен случай; предлага инструментът да бъде предложен за директиви 
с хоризонтален характер, които изискват прилагането на редица мерки за 
транспониране и предоставят широка свобода на действие на държавите-членки; 
освен това предлага целенасочено използване на взаимната оценка, чрез което само 
основните разпоредби на директивата да бъдат предмет на процедурата;

23. счита, че груповите обсъждания следва да останат основният елемент на процеса на 
взаимна оценка; счита, че взаимната оценка следва да се развие допълнително като 
процедура за обмяна на добри практики и усвояване на политики;

24. изисква от Комисията да увеличи прозрачността чрез редовни доклади на 
различните етапи от взаимната оценка, за да информира заинтересованите страни; 
призовава Комисията да оповести основните заключения от груповите обсъждания 
и пленарните заседания;

25. посочва, че таблиците на съответствията и взаимната оценка имат различни цели и 
поради това следва да се разглеждат като отделни инструменти на политиката, 
които не са взаимно заменяеми; 

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

ЦЕЛ НА ДОКЛАДА

Настоящият доклад разглежда натрупания опит от взаимната оценка в рамките на 
директивата за услугите и изразява обща, но обвързана с условия подкрепа за 
прилагането на този метод в други области на политиката. Настоящият доклад 
разглежда и резултатите и последващите действия във връзка с взаимната оценка за по-
доброто функциониране на вътрешния пазар на услуги и подкрепя предложените от 
Комисията действия.

КОНТЕКСТ

Директивата за услугите е приета през 2006 г. и все още е основен инструмент за 
създаването на напълно функциониращ единен пазар на услуги. Държавите-членки са 
положили значителни усилия за прилагането на директивата. Въпреки това усилията 
следва да се увеличат за постигане на пълното и правилното прилагане на директивата 
за услугите и за създаването на напълно действащи единни звена за контакт;

Процесът на взаимна оценка е предвиден в член 39 от директивата за услугите. Това е 
нов инструмент, който се използва за пръв път в правната система на ЕС. Основната му 
цел в рамките на директивата за услугите е извършването на оценка на вътрешния 
пазар на услуги след прилагането на директивата.

Процесът на взаимна оценка не обхващаше всички разпоредби на директивата, а беше 
насочен към конкретните типове изисквания, за които тя не предвижда забрани, но 
които оставят известна свобода на действие на държавите-членки.  Взаимната оценка 
беше насочена към редица правни изисквания, които обикновено се налагат на 
доставчиците на услуги, по-специално свързани с:

1. установяването на търговска дейност 
2. трансграничното предоставяне на услуги 

Работният документ на службите на Комисията относно процеса на взаимна оценка на 
директивата за услугите предоставя преглед на извършената от държавите-членки 
работа. Той също така хвърля известна светлина върху прилаганите подходи и избора 
на политика на държавите-членки при оценяването на някои изисквания. Освен това 
документът предлага първата подробна оценка на прилагането на разпоредбите на 
директивата за услугите (по-специално по отношение на членове 9, 15 и 16). 

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОЦЕСА НА ВЗАИМНА ОЦЕНКА

Следва да се отбележи, че член 39 от директивата за услугите остава неясен по 
отношение на точните цели на взаимната оценка. Тази липса на точна формулировка 
доведе до различни очаквания и представи сред заинтересованите страни, но и сред 
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вземащите решения при определянето на политиката. Общото объркване се състои в 
свързването на взаимната оценка с работата по прилагането и транспонирането на 
директивата за услугите. Поради това докладчикът счита, че е необходимо да се 
подчертае, че взаимната оценка е извършена след прилагането.

Тази последователност е оправдана като се има предвид, че по време на взаимната 
оценка държавите-членки са обсъждали промените в регулаторните си рамки и 
запазените, премахнатите или променените изисквания в резултат на прилагането на 
директивата за услугите. По този начин обсъжданията дадоха възможност за по-добро 
разбиране на ситуацията във всяка държава-членка и на препятствията, останали и след 
прилагането на директивата за услугите. Това следва да се възприеме като голям 
принос за по-добрата оценка на настоящото положение на единния пазар на услугите. 
Въпреки това, забавянето в прилагането на директивата за услугите създаде 
препятствия пред процеса на взаимна оценка, тъй като затрудни обсъжданията, особено 
за онези държави-членки, където транспонирането на директивата не е приключило.

По време на работата по взаимната оценка държавите-членки бяха разделени в 6 групи 
по 5 държави всяка. Съставът на групите беше предложен от Комисията предвид на 
езиците, равнищата на търговия и географската близост. Не всички държави-членки 
бяха доволни от разпределението. Груповите обсъждания се считаха за основния 
елемент на взаимната оценка. Докладчикът изразява надежда, че опитът от прякото 
ангажиране на националните администрации и европейският дух ще бъдат използвани 
и в бъдеще на единния пазар на услугите.

Взаимната оценка обаче повдигна някои въпроси относно прозрачността на процеса и 
дали или до каква степен заинтересованите страни следва да участват в процеса, който 
пряко ги засяга. Докладчикът счита, че за да бъде процесът ефективен, е необходима 
определена степен на поверителност, но в същото време заинтересованите страни е 
следвало да бъдат информирани за напредъка на процеса.

РЕЗУЛТАТИ И ПОСЛЕДВАЩИ ДЕЙСТВИЯ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА 
ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА ВЪТРЕШНИЯ ПАЗАР НА УСЛУГИ

Съобщението на Комисията, озаглавено „За по-добре функциониращ единен пазар на 
услугите – използване на резултатите от процеса на взаимна оценка на директивата за 
услугите“, използва констатациите от взаимната оценка, за да представи 
допълнителните стъпки, необходими за да се използва напълно потенциалът на 
единния пазар на услугите. Докладчикът подкрепя целенасочените действия, 
предложени от Комисията, но счита, че те следва да се фокусират върху мерки, които 
да донесат максимална добавена стойност за функционирането на единния пазар.

Без съмнение пълното и правилно транспониране на директивата за услугите остава 
основен приоритет. Вече започна провеждането на двустранните срещи между 
Комисията и държавите-членки относно прилагането на директивата. Докладчикът 
счита, че Парламентът следва да бъде информиран за напредъка на този диалог и 
когато е необходимо Комисията следва без колебание да предприема правоприлагащи 
мерки.
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Първата икономическа оценка на реалното прилагане на директивата също ще бъде 
извършена от Комисията. Тъй като Парламентът вече призова за всеобхватна оценка на
директивата за услугите в своята резолюция от 28 януари 2011 г. относно прилагането 
на Директивата за услугите 2006/123/ЕО, докладчикът счита, че констатациите от нея 
следва да бъдат предоставени на Парламента веднага след като станат ясни.

Комисията също така предлага да се извършат проверки на ефективността, за да се 
оцени как различните части от законодателството на ЕС действат на практика и как 
взаимодействат помежду си. Изискванията, свързани със запазването на дейности, 
правната форма и собствеността върху капитала, както и изискванията за застраховане 
също ще бъдат предмет на задълбочен анализ, тъй като е установено, че все още 
представляват пречка за бизнеса и гражданите.

Свободата на предоставяне на услуги, заложена в член 16 от директивата за услугите, е 
една от основните й разпоредби. Резултатите от взаимната оценка показват, че 
прилаганите за трансграничните услуги изисквания все още се считат за сериозен 
проблем. Държавите-членки и Комисията следва да работят допълнително за 
гарантиране на правилното прилагане на директивата. Според разпоредбите на член 16, 
параграф 4 от директивата, докладът относно прилагането на клаузата за свобода на 
предоставяне на услугите следва да бъде готов в края на 2011 г. Парламентът очаква 
този доклад, за да може да разбере по-добре проблемите, пред които са изправени 
доставчиците на трансгранични услуги. 

ВЗАИМНАТА ОЦЕНКА КАТО ИНСТРУМЕНТ

Общата оценка на процеса на взаимна оценка като инструмент на политиките е 
положителна. Докладчикът счита, че опитът и резултатите от взаимната оценка са 
полезни и ценни и поради това предлага използването му да се разшири и в други 
области на политиката. Въпреки това, решението за прилагане на взаимната оценка и за 
други директиви на ЕС следва да бъде балансирано и да се взема за всеки отделен 
случай, и следва да отговаря на следните условия:

 процесът следва да се ограничава до рамковата директива, която дава известна 
свобода на държавите-членки;

 взаимната оценка следва да обхваща само основните разпоредби, като избягва 
ситуации, в които много разпоредби са предмет на процедурата и създават 
ненужна бюрократична тежест за администрациите на държавите-членки.

Докладчикът счита, че груповите обсъждания следва да се използват и в бъдеще в 
процеса на взаимна оценка. Съставът на групите обаче следва да се обсъди по-обстойно 
с държавите-членки, като се вземат предвид техните очаквания и по-специално 
въздействието върху единния пазар. Докладчикът също така счита, че прозрачността на 
процеса следва да се подобри. Изглежда е необходима известна степен на 
поверителност за насърчаване на обсъжданията между администрациите на държавите-
членки, но редовните доклади следва да се предоставят на заинтересованите страни.


