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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

съдържащо препоръки към Комисията относно управлението на единния пазар
(2012/0000(INI))

Европейският парламент,

– като взе предвид член 225 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

– като взе предвид член 26, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

– като взе предвид съобщението на Комисията от 8 юни 2012 г., озаглавено „По-
добро управление за единния пазар“ (COM(2012)0259),

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

– като взе предвид съобщението на Комисията от 27 октомври 2010 г., 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 от 13 април 2011 г., озаглавено „Акт 
за единния пазар – Дванадесет лоста за насърчаване на растежа и укрепване на 
доверието – „Заедно за нов тип икономически растеж“ (COM(2011)0206),

– като взе предвид съобщението на Комисията от 3 октомври 2012 г., озаглавено 
„Акт за единния пазар II Заедно за нов растеж“ (COM(2012)0573),

– като взе предвид съобщението на Комисията от 8 юни 2012 г. относно прилагането 
на Директивата за услугите, озаглавено „Партньорство за нов растеж в сектора на 
услугите 2012—2015 г.“ (COM(2012)0261),

– като взе предвид доклада на Марио Монти до председателя на Европейската 
комисия от 9 май 2010 г., озаглавен „Нова стратегия за единния пазар — в служба 
на европейската икономика и европейското общество“,

– като взе предвид доклада на председателя на Европейския съвет от 26 юни 2012 г., 
озаглавен „Към един истински икономически и паричен съюз“, и междинния 
доклад по тази тема от 12 октомври 2012 г.,

– като взе предвид информационно табло за вътрешния пазар № 23 (септември 2011 
г.) и резолюцията на Парламента от 22 май 2012 г. 1по тази тема,

– като взе предвид информационно табло за вътрешния пазар № 25 (октомври 2012 
г.),

– като взе предвид работния документ на службите на Комисията от 24 февруари 

                                               
1 Приети текстове, P7_TA(2012)0211.
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2012 г., озаглавен „Как единният пазар да разгърне пълния си потенциал – годишна 
проверка на управлението за 2011 г.“ (SWD(2012)0025),

– като взе предвид заключенията на Съвета по конкурентоспособност от 30-31 май 
2012 г. относно единния цифров пазар и управлението на единния пазар,

– като взе предвид обсъждането на Съвета по конкурентоспособност от 10-11 
октомври 2012 г. относно Акта за единния пазар,

– като взе предвид заключенията на Европейския съвет от 28-29 юни 2012 г.,

– като взе предвид заключенията на Европейския съвет от 18-19 октомври 2012 г.,

– като взе предвид приноса и заключенията на XLVIII Конференция на комисиите по 
европейски въпроси (КОСАК) от 14-16 октомври 2012 г.,

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

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

– като взе предвид своята резолюция от 14 юни 2012 г. относно Акта за единния 
пазар – следващите стъпки към растежа,3

– като взе предвид членове 42 и 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 повече от всякога е необходим функциониращ и ефективен 
единен пазари без бариери, основан на концепцията за социалната пазарна 
икономика, за да се съживи европейската икономика, да се стимулират растежът и 
конкурентоспособността и да се създадат работни места;

Б. като има предвид, че на единния пазар е отредено да играе ключова роля за 
постигане на целите на стратегията „Европа 2020“;

В. като има предвид, че 20 години след официалното си създаване единният пазар все 
още не е напълно завършен въпреки приемането на приблизително 1500 директиви 
и около 1000 регламента;

Г. като има предвид, че е налице спешна необходимост от засилване управлението на 
единния пазар и от подобряване на изпълнението и прилагането на правилата, 
които го ръководят;

                                               
1 Приети текстове, P7_TA(2010)0186.
2 Приети текстове, P7_TA(2011)0144.
3 Приети текстове, P7_TA(2012)0258.
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Д. като има предвид, че въпреки политическите ангажименти, поети на най-високо 
ниво, и усилията, предприети от Комисията и държавите членки, средният дефицит 
в транспонирането се е увеличил от 0,7% през 2009 до 1,2% през февруари 2012 г.;

Е. като има предвид, че единният пазар като гръбнак на Съюза и доброто му 
функциониране като основа и рамка за икономическото и социалното 
възстановяване в Европа са от изключително значение;

Ж. като има предвид, че потенциалните икономически ползи от пълното и правилно 
прилагане на Директивата за услугите носят потенциал за растеж между 0,8% и 
2,6% от брутния вътрешен продукт (БВП), което би се реализирало между пет и 
десет години след прилагането на директивата;

З. като има предвид, че Комисията счита, че Съюзът може да получи допълнителни 
4% от БВП през следващите десет години, като стимулира бързото развитие на 
единния пазар;

И. като има предвид, че все още се изисква силно лидерство от страна на всички 
европейски институции и ясна политическа ангажираност от страна на държавите 
членки за премахване на оставащите ограничения пред свободите на единния 
пазар;

Й. като има предвид, че председателят на Европейския съвет подчерта в 
горепосочения си доклад от 26 юни 2012 г. значението на пълната съвместимост с 
единния пазар, както и на откритостта и прозрачността в процеса към по-дълбок 
икономически и паричен съюз;

K. като има предвид, че сега са необходими конкретни действия както на равнище на 
държавите членки, така и на равнището на Съюза, за да се премахнат 
ограниченията, които затрудняват достъпа и конкуренцията, и са нужни конкретни 
реформи, създаващи истинска свобода на движението на стоки, хора, услуги и 
капитали в Европа;

Усъвършенстване на законодателството

Л. като има предвид, че Комисията следва да се стреми към повече хоризонтална 
координация и последователност в подготовката на законодателни предложения, 
които са от значение за единния пазар; като има предвид, че Комисията следва да 
провежда задълбочени оценки на въздействието и да представя убедителни 
аргументи за необходимостта от законодателство за единния пазар преди 
приемането на законодателни предложения;

M. като има предвид, че Комисията следва да избира, в съответствие с принципа на 
субсидиарност и когато е целесъобразно, и главно, когато не е необходима по-
нататъшна преценка в прилагането на законодателството на Съюза, по-скоро 
регламенти, отколкото директиви като предпочитан правен инструмент за 
регулиране на единния пазар;

Н. като има предвид, че Комисията следва да обмисли въвеждането на „тест за 
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единния пазар“ на ниво държавите членки с цел да се прецени дали новото 
законодателство, прието на национално ниво, може да има отрицателно 
въздействие върху единния пазар; като има предвид, че следва да се помисли за 
преразглеждане на Директива 98/34/ЕО, за да се включат в обхвата й услугите и 
други сектори;

O. като има предвид, че е от съществено значение административното сътрудничество 
между държавите членки да се извършва по ефикасен, ефективен и рентабилен 
начин, какъвто е случаят с Информационната система за вътрешния пазар (IMI);

По-добро транспониране, изпълнение и прилагане

П. като има предвид, че държавите членки следва да транспонират директивите по 
последователен начин и да приемат всички нови разпоредби, отнасящи се до 
законодателен акт на Съюза, съвместно и по едно и също време, за да се гарантира, 
че транспонирането отразява компромиса, постигнат на равнището на Съюза;

Р. като има предвид, че е необходимо да се постигне по-голяма прозрачност на 
изпълнението и еднакво прилагане на правото на Съюза в държавите членки; като 
има предвид, че таблиците за съответствие ще се превърнат във все по-полезен 
инструмент в интегрирания единен пазар, за да се отразява националното 
транспониране на правилата на Съюза, и като има предвид, че Комисията следва 
по-често да изисква такива таблици;

Контрол по прилагането

С. като има предвид, че обменът на опит и най-добри практики между държавите 
членки е от съществено значение за разбиране на националните механизми за 
прилагането на правото на Съюза и на оставащите пречки пред единния пазар; като 
има предвид, че Комисията би могла да инициира и координира мрежа от 
държавни служители, които отговарят на прилагането на новото законодателство 
на Съюза извън SOLVIT, като по този начин се предоставя платформа за обмен и 
партньорски проверки за тясно сътрудничество с държавите членки, с цел да се 
подобри общото качество на изпълнението; като има предвид, че обменът на 
национални държавни служители, отговарящи за прилагането на правото на Съюза, 
между държавите членки с цел да се насърчи по-добро предаване на информация и 
най-добри практики, следва да бъде насърчаван;

Т. като има предвид, че чисто количествените статистически данни относно 
прилагането на законодателството в областта на единния пазар не позволяват 
измерване на качеството на изпълнение и конкретното въздействие върху единния 
пазар на някои специфични ключови инструменти; като има предвид, че поради 
това е необходима политическа и качествена оценка на изпълнението и напредъка 
на единния пазар, по-специално по отношение на икономическото значение на 
новото законодателство на Съюза относно единния пазар;

У. като има предвид, че такава оценка следва да прави разграничение между 
нетранспонирането, което е ясно разпознаваемо неизпълнение от страна на 
държава членка, и възможността за несъответствие, което може да се основава на 
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различно тълкуване и разбиране на правото на Съюза; като има предвид, че 
Договорите предвиждат, че само Съдът на Европейския съюз може окончателно и 
публично да установи несъответствие на националното законодателство с правото 
на Съюза; като има предвид, че Европейският парламент следва да получава 
ежегодно списък на законите на Съюза, които не са транспонирани или не са 
транспонирали правилно в съответните държави членки;

По-добро прилагане

Ф. като има предвид, че производството за установяване на неизпълнение на 
задължения, както е посочено в член 258 от ДФЕС и както се прилага от 
Комисията, не позволява недостатъците при изпълнението и прилагането на 
разпоредбите за единния пазар в държавите членки да бъдат разглеждани и 
коригирани по бърз начин;

Х. като има предвид, че държавите членки и Европейският съвет следва да продължат 
по-нататъшното развитие на производството за установяване на неизпълнение на 
задължения в рамките на бъдещо преразглеждане на ДФЕС; като има предвид, че в 
този контекст следва да се разгледа възможността за бързо производство за 
установяване на неизпълнение на задължения за нарушения на разпоредбите за 
единния пазар;

Ц. като има предвид, че използването на проекта „EU-PILOT“ дава положителни 
резултати за обезпечаване на правилното прилагане на законодателството на Съюза 
и предоставя по-бързи решения на проблемите, с които се сблъскват гражданите и 
предприятията; като има предвид, че поради това Комисията следва да насърчава 
използването на „EU-PILOT“ и да усъвършенства допълнително ефективността му;

Ч. като има предвид, че Комисията следва да засили своите действия за осигуряване 
на правилното прилагане и изпълнение на всички приети правила в държавите 
членки, да реагира по-бързо на уведомления и жалби за неправилно прилагане на 
правото на Съюза и да предприеме своевременно необходимите стъпки, за да се 
премахнат съществуващите несъответствия;

Ш. като има предвид, че е необходимо Комисията, след като направи политическа 
оценка, да използва решително всички свои правомощия и да експлоатира в най-
пълна степен всички механизми за санкциониране, с които разполага;

Щ. като има предвид, че систематичните проверки „Sweep“ - действия по контрол, 
координирани от Комисията и провеждани едновременно в държавите членки от 
съответните национални органи - се доказаха като полезен инструмент, позволяващ 
на Комисията и на държавите членки да наблюдават чрез съвместни действия 
приложението на вече транспонираното законодателство в областта на единния 
пазар в държавите членки; като има предвид, че поради това Комисията следва да 
предлага на държавите членки по-широко използване на проверките „Sweep“, за да 
се улесни наблюдението, особено от страна на по-зле оборудваните и по-малко 
подготвени национални органи;

Ключови области
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AA.като има предвид, че Комисията предлага да насочи действията си към конкретни 
ключови области и инструменти; като има предвид обаче, че е необходим по-силен 
фокус върху ограничен брой инструменти и действия, за да се постигне осезаемо 
подобрение в прилагането на правилата за единния пазар; като има предвид, че 
единният цифров пазар, енергетиката и възлагането на обществени поръчки са 
измежду най-важните ключови области; като има предвид, че такива ключови 
области и инструменти биха могли да бъдат преразглеждани на годишна база, така 
че текущите изменения в държавите членки и процесите на вземане на решения за 
единния пазар между институциите на Съюза, и по-специално в икономически 
важните области - въз основа на научна оценка - да бъдат надлежно отразени и 
взети под внимание;

Единен пазар за всички участници

AБ. като има предвид, че европейските граждани и предприемачи, по-специално 
малките и средните предприятия, във всички държави членки следва да бъдат 
поканени да направят предложения за това как най-добре да се постигне пълното 
осъществяване на единния пазар, и като има предвид, че всички институции следва 
да бъдат насърчавани да установят публична консултация и процес на обсъждане за 
тази цел;

Европейски семестър

AВ. като има предвид, че европейският семестър осигурява рамка за координация на 
икономическите политики и прави преглед на бюджетната и икономическата 
ситуация в държавите членки, но не взема предвид състоянието на единния пазар, 
въпреки първостепенното му значение за икономиките на всички държави членки;

AГ. като има предвид, че е подходящо да се разглежда всяка държава членка поотделно 
с цел идентифициране на дефицитите в транспонирането, изпълнението и 
прилагането, както и да им се обърне внимание в специфични за всяка страна 
препоръки;

AД. като има предвид, че оценката на състоянието на единния пазар следва да стане 
неразделна част от европейския семестър, като наред със стълба икономическо 
управление се въведе стълб за управление на единния пазар; като има предвид, че 
предложението на Комисията да изготви годишен доклад за интеграцията на 
единния пазар, което ще допринесе за специфични за всяка страна препоръки, би 
могло да положи основите за бъдещ годишен цикъл за единния пазар в рамките на 
европейския семестър;

1. отправя искане към Комисията да представи възможно най-скоро, въз основа на 
член 26, параграф 3 от ДФЕС, предложение за действие, насочено към укрепване на 
управлението на единния пазар, следвайки подробните препоръки, посочени в 
приложението към настоящата резолюция;

2. потвърждава, че в препоръките се зачитат основните права и принципът на 
субсидиарност;
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3. счита, че следва да бъдат предвидени съществуващи бюджетни средства във връзка 
с финансовото отражение на исканото предложение;

4. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция и придружаващите я 
подробни препоръки на Комисията, на Съвета, на Европейския съвет и на 
парламентите и правителствата на държавите членки.
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ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
ПОДРОБНИ ПРЕПОРЪКИ ПО СЪДЪРЖАНИЕТО НА ИСКАНОТО 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Препоръка 1: Да се установят насоки на Съюза и други условия, необходими за 
укрепването на управлението на единния пазар

Европейският парламент счита, че предложението, което трябва да бъде внесено, 
следва да има за цел да регламентира следното:

– Следва да се представи предложение за акт въз основа на член 26, параграф 3 от 
ДФЕС и във връзка с други съответни правни основания, което следва да се стреми 
да определи насоките и другите условия, необходими за укрепване на управлението 
на единния пазар с цел да се допринесе за гарантиране на функционирането на 
вътрешния пазар на Съюза и насърчаване на икономическия растеж в Европа.

– Актът следва да не засяга вече съществуващата регулаторна рамка за единния пазар 
или правилата, които предстои да бъдат приложени в различни сектори. Той също 
така следва да не засяга прерогативите на институциите, както са определени в 
Договорите, и по-специално на Комисията, или задълженията на държавите членки 
въз основа на Договорите или произтичащи от достиженията на правото в областта 
на единния пазар.

– Актът следва да допълни регулаторната рамка за единния пазар и да улесни 
транспонирането, въвеждането, прилагането и изпълнението на правилата и 
принципите на единния пазар.

– Следва да се формулират насоки на Съюза за вътрешния пазар. Тези насоки следва 
да включват целите, които се преследват, приоритетите за действие и условията, 
които трябва да бъдат осигурени, и следва да бъдат придружени от работни методи 
и процедури, които трябва да бъдат установени с оглед укрепване на управлението 
на единния пазар.

– Следва да бъдат изработени процедури за представяне, оценка и мониторинг на 
националните планове за действие в отговор на насоките на Съюза, както и за 
определяне на конкретните за страната препоръки, свързани с единния пазар.

– Следва да бъдат определени допълващи мерки, необходими за подобряване на 
изпълнението и прилагането на регулаторната рамка за единния пазар.

– Следва да се изясни връзката между цикъла на управление на единния пазар и 
годишния политически цикъл на европейския семестър.

Препоръка 2: Да се установят насоки на Съюза за подобряване на 
функционирането на вътрешния пазар

Европейският парламент счита, че предложението, което трябва да бъде внесено, 
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следва да има за цел да регламентира следното:

– За да може единният пазар ефективно да допринася за растежа и доверието на 
потребителите и предприятията, следва да се определят насоки на Съюза с цел 
подобряване на функционирането на вътрешния пазар. Насоките следва да 
включват: а) цели и приоритети за действия на Съюза и държавите членки; б) 
условия, които да бъдат изпълнени, за да се подобри допълнително управлението 
на единния пазар.

– Ограничен набор от цели и приоритети за действие в области, където един по-
добре функциониращ единен пазар е вероятно да доведе до най-значителните 
печалби от гледна точка на растежа и работните места в Съюза.

– Подборът на цели и приоритети за действие следва да се основава на следните 
критерии:

а) сравнителен анализ на производството с помощта на избрани ключови 
количествени показатели, обхващащи производството на стоки и услуги, за 
идентифициране на секторите, които демонстрират най-много неизползван 
потенциал за генериране на растеж;

б) икономическо значение: анализира се дали секторът е достатъчно значим по 
отношение на икономическия мащаб, за да има въздействие, което не е 
пренебрежимо, върху икономическия растеж, ако се обърне внимание на 
първопричините за неизползвания потенциал;

в) динамични фактори: анализира се дали секторът вече обръща внимание на 
неизползвания си потенциал, въз основа на фактори като капацитета на 
сектора да генерира растеж на заетостта, и евентуалното му сближаване с 
референтните нива на производителността на труда;

г) фактори, свързани с единния пазар: анализира се дали има доказателства, че 
подобренията в единния пазар могат да впрегнат неизползвания потенциал.

Препоръка 3: Да се определят, в контекста на насоките на Съюза, условията, 
които трябва да бъдат обезпечени за подобряване на управлението на единния 
пазар

Европейският парламент счита, че предложението, което трябва да бъде внесено, 
следва да има за цел да регламентира следното:

– Условията, които трябва да бъдат изпълнени, за да се подобри допълнително 
управлението на единния пазар, следва да включват:

a) прилагане на интелигентни регулаторни принципи, когато се изработват и 
изпълняват правилата за единния пазар, така че да се гарантира, че тези 
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правила са създадени, транспонирани и прилагани по такъв начин, че работят 
ефективно за тези, за които са предназначени;

б) намаляване на административната тежест, особено за малките и средните 
предприятия, до минимално равнище;

в) осигуряване на възможност за предприятията и гражданите, когато се 
нуждаят да се съобразяват с процедурите, да го правят бързо и по електронен 
път;

г) гарантиране, че предприятията и гражданите намират информация и помощ и 
имат достъп до бързи и ефективни средства за правна защита, когато е 
необходимо;

д) по-интелигентно използване на информационните технологии за 
информиране на предприятията и гражданите, за да им се дава възможност да 
се възползват от своите права и възможности, и по-добро свързване на 
инициативите на национално равнище и на равнището на Съюза;

е) засилено използвани на онлайн инструменти като Информационната система 
за вътрешния пазар (IMI) в трансграничното сътрудничество между 
администрациите;

ж) по-нататъшно развитие на единните звена за контакт;

з) ефективно използване на бързи и ефективни механизми за решаване на 
проблеми и за правна защита, включително чрез създаването на лесно 
достъпна служба за помощ „от първа линия“ на национално равнище, към 
която предприятията и гражданите могат да се обърнат, когато се натъкват на 
проблеми в опитите си да се възползват от правата и възможностите, 
предлагани от единния пазар;

Препоръка 4: Да се определят допълнителните мерки, които са необходими за 
засилване на внедряването и прилагането на регулаторната рамка за единния 
пазар

Европейският парламент счита, че предложението, което трябва да бъде внесено, 
следва да има за цел да регламентира следното:

– За да засили внедряването и прилагането на регулаторната рамка за единния пазар, 
Комисията следва:

a) да засили помощта за държавите членки за транспониране на директиви, 
които все още предстои да бъдат транспонирани;
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б) да провежда систематични проверки на съответствието и да предприема 
мерки за подпомагане, за да могат правилата да се осъществяват на практика 
в държавите членки;

в) за законодателство, което е транспонирано и приложено, да провежда 
задълбочени прегледи, за да оценява как се прилагат и действат на практика 
правилата, както от практическа, така и от икономическа гледна точка;

г) да подобрява последващото отчитане на изпълнението, с акцент върху 
спазването от страна на държавите членки, както и оценките на изпълнението 
с акцент върху ефективността на приетите политически мерки;

д) да организира партньорски проверки с държавите членки;

– За да се засили внедряването и прилагането на регулаторната рамка за единния 
пазар, държавите членки следва:

a) да представят на Комисията проекти за мерките за транспониране, когато 
държавите членки или Комисията считат това за необходимо, с цел да се 
осигури съответствие и бързо изпълнение;

б) да се консултират редовно със заинтересованите страни и гражданското 
общество, включително потребителите и предприятията, по време на процеса 
на транспониране и по време на изпълнението;

в) да предоставят обяснение онлайн за това как са транспонирали правилата и 
кат тези правила действат на практика;

Препоръка 5: Да се осигури представяне, оценка и мониторинг на националните 
планове за действие

Европейският парламент счита, че предложението, което трябва да бъде внесено, 
следва да има за цел да регламентира следното:

– Държавите членки следва да изработят и да представят на Комисията национални 
планове за действие, целящи да приложат насоките на Съюза за подобряване 
функционирането на вътрешния пазар. Плановете за действие следва да включват 
списък с подробни мерки, които да бъдат предприети, и пътна карта за 
изпълнението им.

– Националните планове за действие следва да бъдат изработени при консултиране 
със съответните заинтересовани страни, представляващи икономическите и 
социалните интереси, както и интересите на потребителите.

– Комисията, в сътрудничество с Консултативния комитет по въпросите на 
вътрешния пазар, следва да оцени националните планове за действие и да 
представи обобщаващ доклад на Европейския парламент и на Съвета.
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– Оценката на националните планове за действие следва да отчита информационното 
табло за вътрешния пазар и доклада за управлението на единния пазар.

– Комисията следва да наблюдава напредъка при изпълнението на националните 
планове за действие. За тази цел държавите членки следва да предоставят на 
Комисията цялата относима информация, която се счита за необходима за оценката 
на постигнатия напредък.

Препоръка 6: Да се осигури изработване на отделни, конкретни за страните 
препоръки, свързани с единния пазар.

Европейският парламент счита, че предложението, което трябва да бъде внесено, 
следва да има за цел да регламентира следното:

– Въз основа на оценката на националните планове за действие и използвайки други 
относими инструменти, свързани с единния пазар, Съветът, по предложение на 
Комисията и след консултация с Европейския парламент, може да формулира 
свързани с единния пазар препоръки за държавите членки, насочени към 
подобряване на прилагането и изпълнението на правилата за единния пазар и 
подобряване на неговото функциониране.

– Когато отправя препоръки към държавите членки, Съветът следва да използва 
докрай предоставените от ДФЕС инструменти.

– Когато се прави препоръка, свързана с единния пазар, съответната комисия на 
Европейския парламент следва да има възможност да покани представители на 
заинтересованата държава членка да участват в обмен на мнения, както и 
представители на Комисията следва да имат възможност да бъдат поканени за 
обмен на мнения с парламента на тази държава членка.

Препоръка 7: Да се определи стълб за единния пазар в европейския семестър

Европейският парламент счита, че предложението, което трябва да бъде внесено, 
следва да има за цел да регламентира следното:

– За да се гарантира, че единният пазар дава конкретни резултати за гражданите, 
потребителите и предприятията, годишният цикъл на европейския семестър следва 
да се използва като платформа за политически насоки, докладване и мониторинг на 
напредъка, постигнат от държавите членки и Съюза постигане на целите на 
единния пазар, и за определяне на коригиращи действия.

– Следва да се определи стълб за единния пазар в европейския семестър.

– Стълбът за единния пазар в европейския семестър следва да включва:
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а) информационното табло за вътрешния пазар, включително подробни доклади 
по страни във връзка с изпълнението и прилагането на законодателството за 
единния пазар;

б) предложенията на Комисията за политическите приоритети за следващата 
година, на равнището на Съюза и на национално равнище, представени в 
рамките на годишния обзор на растежа и годишния доклад за интеграцията на 
единния пазар. Годишният доклад следва да представя и оценка на 
функционирането на единния пазар на практика. Тези предложения за 
политически приоритети следва да се основават на констатациите на 
информационното табло за вътрешния пазар;

в) формулиране на политически приоритети за действия и цели, които трябва да 
бъдат постигнати, за да се преодолеят оставащите пречки на равнището на 
Съюза и на национално равнище, под формата на насоки за вътрешния пазар;

г) представяне от страна на държавите членки на национални планове за 
действие, насочени към изпълнение на насоките за вътрешния пазар;

д) оценка на националните планове за действие от страна на Комисията, в тясно 
сътрудничество с Консултативния комитет по въпросите на вътрешния пазар 
и като се вземат предвид резултатите от информационното табло за 
вътрешния пазар и годишния доклад за управлението на единния пазар;

е) формулиране от Съвета на отделни, свързани с единния пазар препоръки към 
държавите членки, въз основа на предложение от страна на Комисията.

Препоръка 8: Да се засили демократичната отчетност и ролята на Европейския 
парламент и на националните парламенти

Европейският парламент счита, че предложението, което трябва да бъде внесено, 
следва да има за цел да регламентира следното:

– Съветът следва да се консултира с Европейския парламент по предлаганите насоки 
на Съюза, включително обосновката на приоритизацията на целите и планираните 
политически действия.

– Преди пролетното заседание на Европейския съвет Европейският парламент следва 
да обсъди годишния обзор на растежа и да гласува изменения, свързани с годишния 
доклад за интеграцията на единния пазар, който да бъде представен на Европейския 
съвет.

– Председателят на Европейския парламент следва да представи на пролетното 
заседание на Европейския съвет възгледите на Европейския парламент относно 
интеграцията на единния пазар.

– Съветът и Комисията следва да присъстват на междупарламентарните заседания на 
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Европейския парламенти и националните парламенти, когато се обсъжда 
интеграцията на единния пазар.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Въведение

Започнала като финансова криза през 2007/2008 г., настоящата глобална икономическа 
рецесия има огромни икономически и социални последици за гражданите и 
предприятията в ЕС, които вероятно и за щастие са били непознати за много, ако не и 
за повечето от нас. Тази криза допълнително разкри лошото управление на държавните 
дългове в Съюза, по-специално в еврозоната, разходите за които сега трябва да се 
поемат от гражданите и предприятията. Докато взаимните обвинения между 
промишлеността, държавите членки и отделните участници остават част от ежедневния 
дебат, необходимостта от по-силна икономическа координация и управление на 
равнището на ЕС беше идентифицирана и въведена в движение с т. нар. „европейски 
семестър“ през 2011 г. 

Като част от усилията за възстановяване, единният пазар играе жизнено важна роля за 
гражданите и предприятията. Признат като ключова движеща сила за насърчаване на 
растеж и работни места, той предоставя основа за възстановяване на 
конкурентоспособността и засилване на устойчивия растеж в съответствие със 
стратегията „Европа 2020“.

Предвид вече обширното законодателство с разпоредби за единния пазар, правилното 
прилагане и изпълнение на тези правила става все по-важно, за да се допринесе 
ефективно за икономическото възстановяване. При все това, статистиката за дефицита 
при транспонирането от страна на държавите членки по отношение на правилата на 
единния пазар, както и увеличаващият се брой на процедурите за нарушение, повдигат 
сериозни опасения и ясно показват, че все още не жънем напълно потенциалните ползи 
от единния пазар.

Съобщението на Комисията „По-добро управление за единния пазар“

На този фон Комисията представи съобщение относно управлението на единния пазар 
(COM(2012)259 окончателен), в който предлага двоен подход за подобряване на 
изпълнението и прилагането на правилата за единния пазар. От една страна се 
предвижда бърз напредък в някои ключови области. От друга страна Комисията 
предлага да се подобри „управленският цикъл“, като се вземат предвид изработването, 
въвеждането, прилагането и изпълнението на правилата за единния пазар.

Гледна точка на докладчика

Докладчикът приветства съобщението на Комисията и предложенията и оценките, 
извършени от нея. Независимо от това докладчикът изразява становището, че тези 
мерки не са нито достатъчни, нито достатъчно мащабни за ефективен напредък в 
посока завършване на единния пазар. Той заключава, че въз основа на наблюденията и 
призивите за действие, посочени по-долу, е необходимо Комисията да представи 
предложение за акт, който ще позволи да се преодолеят съществуващите пропуски в 
управлението на единния пазар.
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1. Законодателство: по-добро оценяване на въздействието

Като се има предвид фрагментираният подход както в подготвителния етап на 
евентуални нови законодателни актове, така и при по-късното изпълнение в миналото, 
е необходимо координиране и оценка на въздействието и необходимостта от нови 
инструменти на единния пазар.

На това основание се предлага:
 да се засили координацията в Комисията, по-добре да се оценява 

необходимостта от нови инструменти и по такъв начин да се подобри 
съгласуваността, преди да бъде предложен законодателен акт

 да се предпочитат регламенти вместо директиви, когато е целесъобразно
 да се въведе „тест за единния пазар“ за измерване на въздействието върху 

единния пазар на новото законодателство на национално равнище
 да се обмисли разширяване на приложното поле на Директива 98/34/ЕО 

(Директивата за обявяването), така че да се включат и други сектори.

2. Транспониране и прилагане: към прозрачност и съгласуваност

Докато транспонирането на законодателството на ЕС в националното законодателство 
би могло да се възприеме просто като правна техника на държавите членки, налице е 
значителен потенциал за подобряване на управлението на единния пазар още на този 
етап.

Едновременното и съвместно транспониране на всички мерки, свързани с даден 
законодателен акт на Съюза, прави транспонирането по-прозрачно и последователно 
чрез отразяване на постигнатото споразумение на равнището на Съюза. Освен това, при 
все че вече е налице инструмент за сравняване на разпоредбите на директивите, приети 
на равнището на Съюза, със съответните разпоредби на национално равнище, т.е. така 
наречените „таблици за съответствие“, неговата добавена стойност по отношение на 
прозрачността почти не е използвана. В духа на по-доброто законотворчество, както е 
предвидено в Междуинституционалното споразумение между Европейския парламент, 
Съвета и Комисията (2003/C 321/01), поради това е целесъобразно по-често да се 
изготвят такива таблици за съответствие и по-бързо да се разкриват несъответствия 
между правото на Съюза и националното право.

3. Наблюдение и прилагане: активиране на ключовите действащи лица и 
използване на съществуващите инструменти

Наблюдението на прилагането на правото на Съюза и следователно на разпоредбите за 
единния пазар, е предвидено в Договорите и е предоставено на Комисията. Това 
обикновено се отразява в производството за установяване на неизпълнение на 
задължения. Наблюдението обаче следва да се разбира като много по-сложна и 
многопластова верига от действия, от която процедурата за нарушение представлява 
само последният етап. Като се има предвид естеството на дългите процедури за 
нарушение и чувствителността на съдебните дела, следва да бъдат използвани 
допълнителни способстващи елементи за прилагането и в крайна сметка за 
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изпълнението.

Това води до следните съображения:
 Както и в други области, за управлението на единния пазар би било от полза да 

се засили и подобри обменът на опит и добри практики между държавните 
служители в Съюза и в държавите членки.

 Отвъд чисто статистическите оценки, налице е необходимост от качествена 
оценка на изпълнението, която позволява да се прецени какви мерки имат 
особено въздействие и икономическо значение за единния пазар.

 Уместно е да се направи разграничение между нетранспониране и 
несъответствие с правото на Съюза, като второто в случай на различно 
разбиране на основния законодателен акт в крайна сметка може да се изясни 
само от Съда на Европейския съюз.

 Докато процедурите за нарушение отнемат много време и следва допълнително 
да се подобрят, междувременно инструменти като проверките „Sweep“1 и 
проектът „EU-PILOT“2 позволяват да се открие лошото изпълнение и да се 
отговори по-бързо на евентуални случаи на нетранспониране или 
несъответствие.

4. Ключови области: определяне на приоритетите

На фона на големия брой разпоредби за единния пазар е очевидно, че не всички имат 
едно и също значение и оказват еднакво въздействие върху гражданите и 
предприятията. Въпреки че в идеалния вариант всички тези разпоредби бяха 
приложени и наблюдавани в еднаква степен, за да се постигнат осезаеми подобрения за 
единния пазар, трябва да бъдат подбрани ключови области за действие. Затова се 
предлага да се разгледат по-специално икономическото значение и потенциалът за 
растеж на специфичните области и инструменти. Въпреки че броят на ключовите 
области и инструменти, предложени от Комисията, следва да бъде допълнително 
ограничен, един годишен преглед на тези приоритети би позволил да се отрази 
настоящото значение на тези области и да се отговори на новото развитие и неговото 
въздействие върху единния пазар.

Заключение

Въз основа на настоящите съображения докладчикът счита, че за да се постигнат 
осезаеми подобрения, е необходимо по-ясно и по-строго управление на единния пазар. 
За тази цел е уместно да се създаде прозрачна и предвидима рамка, в която адекватно и 
редовно се отразяват възможните отрицателни и положителни резултати на държавите 
членки в изпълнението и прилагането. Подобен цикъл на управлението на единния 
                                               
2Проектът „EU-PILOT“ се роди от съобщението на Комисията „Европа на резултатите – прилагане на 
правото на Общността“ ((COM(2007) 502 окончателен) и функционира от 2008 г. Той дава възможност 
на гражданите и предприятията да правят оплаквания за правилното прилагане на правото на Съюза, 
които след това се разглеждат от Комисията и се изпращат на държавата членка. Като процедура, 
предшестваща процедурата за нарушение, „EU-PILOT“ позволява да се решават проблеми или 
недоразумения при изпълнението и прилагането под форма на сътрудничество.
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пазар следва да се разглежда в контекста на европейския семестър, където вече се 
наблюдават не само икономически и бюджетни аспекти, но също така и аспекти, 
свързани със заетостта. Предвид икономическото значение на единния пазар редовната 
оценка на състоянието му би представлявала добавена стойност за тези оценки и би 
допълнила картината.

Освен това докладчикът счита, че подобен цикъл на управлението на единния пазар 
следва да наподобява цикъла на европейския семестър или да бъде включен в самия 
семестър. Това би позволило да се установи редовна оценка на завършването на 
единните пазари и решаване на конкретни проблеми в съответната държава членка, 
когато е необходимо, чрез специфични за страната препоръки.

За тази цел докладчикът отправя искане за предложение за акт въз основа на член 26, 
параграф 3 от ДФЕС. Тази разпоредба на Договора предвижда определяне на насоките 
и условията, необходими за осигуряването на балансиран напредък във всички сектори, 
заинтересовани от правилата на единния пазар. Исканото предложение следва да се 
стреми да създаде необходимата рамка, позволяваща да се определят приоритетните 
области и принципите на по-добро законодателство в държавите членки, да се 
предвидят поддържащи мерки в държавите членки и да се изискват национални 
планове за действие. Това следва да доведе до изработване на специфични за страните 
препоръки.

В този контекст европейският семестър следва да служи за платформа и цикъл за 
предоставяне на горепосочените насоки за политиката. За тази цел се предлага да се 
създаде стълб за единния пазар наред с икономическите и бюджетните аспекти.

Освен това докладчикът предлага да се засилят демократичната отчетност и ролята на 
Европейския парламент и на националните парламенти.

Като се обединят тези предложени мерки със силното лидерство на всички европейски
институции и ясната политическа ангажираност от страна на държавите членки, 
докладчикът смята, че засиленото управление на единния пазар ще допринесе да се 
премахнат оставащите ограничения и да се даде възможност на всички участници 
напълно да се възползват от предимствата на четирите свободи.


