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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно 20 основни причини за загриженост на европейските граждани и на 
предприятията за функционирането на единния пазар
(2011/XXXX(INI))

Европейският парламент,

– като взе предвид съобщението на Комисията озаглавено „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 съобщението на Комисията „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 относно положението 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 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 гражданите“2,

– като взе предвид информационното табло за вътрешния пазар № 21 (2010) и 
резолюциите на Европейския парламент от 9 март 2010 г.3 и 23 септември 2008 г.4
относно таблото за резултатите на вътрешния пазар,

– като взе предвид съобщението на Комисията озаглавено „Европа на резултатите 

                                               
1 ОВ С 181E, 27.7.2008 г., стр. 80. 
2 Приети текстове, P7_TA(2010)0186.
3 ОВ C 349E, 22.12.2010 г. стр. 25.
4 ОВ C 8E, 14.1.2010 г., стр. 7.
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— прилагане на правото на Общността“ (COM(2007)0502),
– като взе предвид членове 258, 259 и 260 от Договора за функционирането на ЕС 

(ДФЕС),
– като взе предвид членове 7, 10 и 15 от Договора за функционирането на 

Европейския съюз,

– като взе предвид съобщението на Комисията: Акт за единния пазар. Дванадесет 
лоста за насърчаване на растежа и укрепване на доверието. „Заедно за нов тип 
икономически растеж“ (COM(2011)0206),

– като има предвид работния документ на Комисията, озаглавен „20 основни причини 
за загриженост на европейските граждани и на предприятията за функционирането 
на единния пазар“ (SEC(2011)1003),

– като взе предвид член 48 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по вътрешния пазар и защита на 
потребителите (A7-0000/2012),

A. като има предвид, че „20-те основни причини за загриженост на европейските 
граждани и на предприятията за функционирането на единния пазар“ потвърждават, 
че съществува разминаване между очакванията и реалността що се отнася до 
единния пазар;

Б. като има предвид, че европейските граждани са изправени пред различни трудности 
и сложни и дискриминационни изисквания, налагани от банкови институции по 
отношение на откриването на банкови сметки, което обяснява защо 30 милиона 
европейски граждани все още нямат банкови сметки и поради това тяхната 
мобилност е възпрепятствана;

В. като има предвид, че близо 30 % от европейските граждани не знаят, че имат право 
на здравно обслужване в чужбина и че разходите за него могат да им бъдат 
възстановени;

Г. като има предвид, че само един от всеки трима европейски граждани знае, че трябва 
да носи своята Европейска здравноосигурителна карта при пътуване в чужбина;

Д. като има предвид, че европейските граждани, които се установяват в друга страна, в 
която искат да вземат своята кола, се сблъскват с тежки и сложни процедури, 
изискващи от тях да представят документи, които не съществуват в страната им и да 
заплатят допълнителни такси;

Е. като има предвид, че според данните на Евробарометър 29 % от анкетираните 
потребители срещат трудности при сравняване на предложенията относно тяхната 
текуща сметка и не могат да изберат най-подходящата за техните нужди сметка;

Ж. като има предвид, че липсата на информация относно правата на потребителите, 
неправилното прилагане на законодателството и трудностите при разрешаване на 
спорове в рамките на трансграничното пазаруване насърчават потребителите да 
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бъдат предпазливи по отношение на пазаруването онлайн, така че ЕС не разполага с 
истински цифров пазар в услуга на гражданите и предприятията;

З. като има предвид, че 62 % от европейските потребители биха искали да сменят своя 
доставчик на енергия, но тяхната свобода на избор е ограничена, поради липсата на 
ясна и сравнима информация;

И. като има предвид, че предприятията продължават да срещат трудности в достъпа до 
обществени поръчки в някои други страни, поради различните национални 
практики по отношение на обществените поръчки и сложните административни 
изисквания, наложени от някои държави членки;

Й. като има предвид, че следва да се обърне особено внимание на потребностите на 
хората с увреждания, така че те да могат да се възползват напълно от единния пазар;

I. Въведение

1. приветства представянето от Европейската комисия на документа, озаглавен „20 
основни причини за загриженост на европейските граждани и на предприятията за 
функционирането на единния пазар“ във връзка с резолюция на Европейския 
парламент от 20 май 2010 г., озаглавена „Осигуряване на единен пазар за 
потребителите и гражданите“;

2. изразява увереност, че Европейската комисия ще представи конкретни предложения 
за намиране на решение относно тези 20 причини за загриженост на европейските 
граждани;

3. признава, че по-голямата мобилност на квалифицираната работна ръка ще 
допринесе за създаването на по-конкурентоспособна Европа, и счита, че с оглед на 
това е необходимо приемането на модерна рамка за признаване на професионалните 
квалификации;

4. призовава Европейската комисия да засили програмите за мобилност на младите 
хора, като насърчава тяхното интегриране на пазара на труда;

5. подчертава ролята на интернет за търговската ефективност и за създаването на нови 
пазари и нови възможности;

II. Управление

6. подчертава необходимостта от задълбочаване на всеобхватния подход на единния 
пазар, фокусиран върху гражданите, потребителите и МСП, така че те да могат 
напълно да се възползват от неговите предимства;

7. заявява отново необходимостта от засилване на сътрудничеството между 
Парламента, Съвета, Комисията и държавите членки, за да могат гражданите да се 
идентифицират с основните проекти и всекидневните дейности на ЕС;

8. настоятелно призовава държавите членки да модернизират своята публична 
администрация, като опростят законодателната си рамка и насърчават използването 
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на информационни и комуникационни технологии като електронното управление;

9. насърчава държавите членки да обменят своите добри практики, така че да се 
гарантира еднакво прилагане на европейското законодателство;

10. приветства решението на Европейската комисия да продължи да развива своята база 
данни за управление на делата, свързани с прилагането на правото на ЕС;1

11. насърчава настоятелно Комисията да развие портала „Вашата Европа“ като го 
превърне в истинско електронно „единно гише“, предоставящо на гражданите и 
предприятията информация за единния пазар;

12. призовава Комисията да анализира ангажимента на местните и регионални органи в 
рамките на стратегията за разширяване и развиване на информационната система за 
вътрешния пазар;

13. подчертава, че причините за загрижеността на гражданите относно 
функционирането на единния пазар се дължат на наличието на три пропуска, а 
именно на недостатъчна информация, пропуски при прилагането и на правен 
вакуум; признава, че за да се оптимизира работата на единния пазар, тези три 
пропуска трябва да бъдат отстранени едновременно;

14. припомня значението на МСП за европейската икономика и призовава 
Европейската комисия да продължи заедно с държавите членки теста за МСП, за да 
се намали бюрокрацията и административните тежести, на които те са подложени;

III. Информация и комуникации

15. отново заявява, че липсва достатъчно информация за единния пазар, което означава, 
че много често гражданите не знаят или не разбират какви са техните права и 
задължения и не знаят как да получат търсените отговори или необходимата помощ;

16. насърчава Европейската комисия да използва всички налични технологични 
средства за стартиране на информационни кампании за запознаване на гражданите с 
предимствата на единния пазар, както и с техните права, и за насърчаване на 
тяхното участие в постигането на конкурентен, справедлив и балансиран пазар;

17. подчертава значението на включването на местните и регионални органи, както и 
гражданското общество в информационните кампании и настоява по-специално 
върху необходимостта от провеждането на информационни кампании в училищата 
и университетите, за да се подготвят новите поколения за по-активно гражданство 
на Европейския съюз;

18. приканва Комисията да развие, съвместно с държавите членки, истински единен 
цифров пазар в услуга на европейските потребители и предприятия;

                                               
1 CHAP — Регистрация на жалби и запитвания
 „ПИЛОТ ЕС“ — решаване на проблеми с държавите-членки
 NIF — База данни за нарушения
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IV. Законодателство/Транспониране

19. признава, че въпреки намаляването на броя на процедурите, започнати от 
Европейската комисия, около 2100 случая на нарушение са все още в процес на 
разглеждане към края на 2010 г.;

20. призовава държавите членки да гарантират приоритетно правилното и навременно 
транспониране на законодателството в областта на вътрешния пазар и да ограничат 
неспазването;

21. настоятелно призовава Комисията да продължи да насърчава най-добрите практики 
за транспониране на законодателството относно единния пазар;

22. припомня целта за по-добро регулиране, като призовава Европейската комисия, 
Европейския парламент и Съвета да положат повече усилия за подобряване на 
стратегията за разумно регулиране;

V. Предложения

23. насърчава настоятелно Европейската комисия да провери „20-те основни причини 
за загриженост на европейските граждани и на предприятията за функционирането 
на единния пазар“ в рамките на две години и да ги актуализира;

24. настоятелно призовава Комисията периодично да стартира, съвместно с държавите 
членки, регионалните и местни органи и представителите на гражданското 
общество, европейски информационни кампании в националните, регионалните и 
местните медии за информиране на гражданите относно предимствата на единния 
пазар, техните права и задължения, както и относно местата, на които могат да 
получат информация или помощ за разрешаване на своите проблеми;

25. призовава Комисията да гарантира наличието на ефективна връзка между 
съществуващите инструменти като SOLVIT и информационното табло за 
вътрешния пазар, като следи за правилното и своевременно транспониране на 
европейските директиви;

26. приканва Комисията да направи оценка на областите, в които законодателството на 
Общността изпълнява едновременно целта за опростяване и пряко прилагане от 
държавите членки и целите на единния пазар;

27. настоятелно призовава Комисията да представи през втората половина на 2012 г. 
„дванадесетте лоста за насърчаване на растежа и укрепване на доверието“ „Заедно 
за нов тип икономически растеж“;

28. приканва Комисията да преработи информационната система за вътрешния пазар, 
разширявайки нейния обхват на действие и подобрявайки функционирането на 
административното сътрудничество, и да преосмисли програмата SOLVIT, 
предоставяйки ѝ нова рамка и подходящи средства;

29. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета 
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Реализиран през 1992 г., единният пазар е създаден с цел да се заздравят връзките 
между гражданите и държавите членки, като пространството без вътрешни граници, 
където лицата, стоките, услугите и капиталите могат да се движат свободно.

Единният пазар е съществен елемент за постигането на целите на стратегията „Европа 
2020“, както и за постигане на целта за устойчив, разумен и приобщаващ растеж.

В този смисъл, от съществено значение е съживяването и засилването на ефективността 
на този единен пазар, който обхваща повече от 500 милиона потребители и 
икономическа дейност за повече от 11 милиарда евро, за да може Европа да повиши 
икономическия растеж и заетостта, но също така да спечели доверието на гражданите.

През тази година, когато отбелязваме неговата 20-годишнина, установяваме, че за 
съжаление продължава да съществува разлика между очакванията и реалността по 
отношение на единния пазар. По-конкретно, европейските граждани и предприятия все 
още срещат пречки при упражняване на правата, които са им предоставени от 
достиженията на единния пазар.

Работен документ на Европейската Комисия

Във връзка с представянето на резолюция на Европейския парламент от 20 май 2010 г., 
озаглавена „Осигуряване на единен пазар за потребителите и гражданите“, 
Европейската комисия представи своя работен документ относно „20 основни причини 
за загриженост на европейските граждани и на предприятията за функционирането на 
единния пазар“.
Този документ посочва 20 най-често срещани причини за загриженост на гражданите и 
на предприятията в Европейския съюз, когато пътуват или отиват да живеят, или 
работят в чужбина. Документът на Европейската комисия разглежда въпроси като 
професионалната квалификация, социалното осигуряване, данъчните пречки, достъпа 
до финансиране, онлайн пазаруването, възможността за прехвърляне на пенсии и т.н.

Документът представя общ преглед на пречките, срещани в практиката на единния 
пазар. Той се основава на анализ на жалбите, получени от Европейската комисия и 
службите за съдействие (мрежата SOLVIT, службата „Вашата Европа — помощ и 
съвети“, мрежата „Enterprise europe“, европейските потребителски центрове, центровете 
за контакт „Europe Direct“, EURES — Европейските служби по заетостта), както и на 
резултатите от последните проучвания на Евробарометър и проучванията, направени 
сред определени целеви групи.
Съществува разлика между очакванията и реалността по отношение на единния пазар. 
Тази разлика произтича от следните пропуски, които са свързани помежду си:
– недостатъчна информация — много често гражданите не знаят или не разбират 

достатъчно добре какви са техните права и не знаят как да получат информация или 
необходимата помощ;

– пропуски при прилагането — в множество области съществува несъответствие 
между правната рамка на ЕС и начина, по който законодателството се прилага на 
практика;
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– законодателен вакуум — в определени области правната рамка на ЕС не отговаря на 
очакванията на гражданите и предприятията.

Позиция на докладчика

Докладчикът приветства представянето от Европейската комисия на работния 
документ относно „20 основни причини за загриженост на европейските граждани и на 
предприятията за функционирането на единния пазар“.

 Икономическата, финансова и социална криза, засегнала Европа от 2008 г насам, оказа 
значително въздействие върху единния пазар, което накара гражданите да развият 
негативна представа за него и позволи на европейските институции и държавите 
членки да осъзнаят, че потенциалът на единния пазар остава до голяма степен 
неизползван. 
С оглед на това Европейската комисия се е заела с въвеждането на мерки1, целящи 
стимулирането на единния пазар и укрепването на доверието на гражданите по 
отношение на този пазар2. Така вече се работи в няколко идентифицирани проблемни 
области. Представени са предложения по-специално за модернизиране на системата за 
признаване на професионалните квалификации и за подобряване на достъпа до 
обществени поръчки.
В този смисъл докладчикът счита, че настоящият доклад не следва да има за цел да 
представи решения за всяка от 20-те причини за загриженост, а по-скоро да предостави 
насоки/препоръки на Европейската комисия и държавите членки с оглед на 
отстраняването на трите пропуска, идентифицирани в документа на Европейската 
комисия, и по този начин да допринесе за възстановяването на единния пазар.

От друга страна, докладчикът счита, че трите идентифицирани пропуска трябва да 
бъдат отстранени едновременно и че това изисква на първо място силна политическа 
воля от страна на държавите членки.
Подчертава също така необходимостта от създаването на истински единен цифров 
пазар, който да функционира правилно, да е безопасен за потребителите и 
предприятията, както и да позволи възстановяването на европейския проект, 
възвръщайки доверието на гражданите, потребителите и предприятията.
В момент, в който изглежда гражданите са изпълнени с недоверие към „Европа“, е 
необходимо да се засили сътрудничеството между Парламента, Съвета, Комисията и 
държавите членки, за да могат гражданите да преоткрият както основните европейски 
проекти, така и всекидневните дейности на Европейския съюз.
Поради това е необходимо по-добро единно управление.

Във връзка с това, докладчикът реши да включи глава за управлението, в която 
защитава прилагането на всеобхватен подход към него, с цел да се следи за правилното 
и навременно транспониране на законодателството относно единния пазар, да се 

                                               
1 Съобщение на Комисията озаглавено „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),
2 Съобщение на Комисията, озаглавено „Акт за единния пазар — Дванадесет лоста за насърчаване на 
растежа и укрепване на доверието“ „Заедно за нов тип икономически растеж“ (COM(2011)0206) 
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информират гражданите за правата им, да им се гарантира упражняването на техните 
правата, като се опростят административните процедури и да се засили контакта с 
компетентните органи на различните държави членки с оглед на подобряване на 
сътрудничеството.

Преодоляването на пречките и възстановяването на единния пазар имат решаващо 
значение в настоящия контекст на икономическа, финансова и социална криза, 
засегнала Европа, за да се подпомогнат иновациите и растежа, да се насърчи 
конкурентоспособността, създаването на работни места и да се възвърне доверието на 
европейците към единния пазар.
Следователно следва да се даде нов тласък на единния пазар, като се поставят 
европейските граждани и потребители в основата му, за да могат те напълно да се 
възползват от предимствата на този пазар и по този начин да се допринесе за 
териториалното, икономическо и социално сближаване на Европейския съюз.
Става дума да се предложат отново на европейските граждани гаранциите на един 
общи проект за прогрес и солидарност.


