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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по регионално развитие приканва водещата комисия по вътрешния пазар и 
защита на потребителите да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, 
следните предложения:

1. признава потенциала на Директивата за услугите за по-нататъшната интеграция на 
икономиката на ЕС и за повторното активизиране на единния пазар чрез засилване 
на икономическия растеж и конкурентоспособността, и чрез оказване на принос за 
заетостта и създаването на работни места, като се има предвид, че услугите създават 
значителен дял от БВП и заетостта в ЕС; в този смисъл счита, че прилагането на 
директивата може да засили взаимно укрепващото се отношение между вътрешния 
пазар и политиката на сближаване; 

2. счита, че информационната система за вътрешния пазар и пунктовете за единен 
контакт могат да проправят път за по-нататъшна оперативна съвместимост и 
свързване в мрежа на национално, регионално и местно равнище в рамките на ЕС, 
тъй като изисква полагането на повече усилия за постигане на административно 
сътрудничество между всички участващи органи;  все пак смята, че е необходимо да 
се гарантира, че това няма да наложи допълнителни тежести върху засегнатите 
страни, най-вече местните и регионални органи на управление;

3. изразява надежда, че в близко бъдеще ще може да започне постигането на целите на 
директивата и че целият ЕС и неговите региони ще могат да се възползват, като по 
този начин допринесат за реално икономическо, социално и териториално 
сближаване;  подчертава ролята на структурните фондове и другите финансови 
инструменти за осигуряване на достъп и гарантиране на наличието на транспортна, 
телекомуникационна и изследователска инфраструктура, както и на инфраструктура 
в областта на иновациите, за осигуряване на достъп до обществени блага и услуги в 
регионите, най-вече в непривлекателни за инвеститорите зони и за оказване на 
помощ при насърчаването на обмена на добри практики при доставянето на услуги 
от ключово значение;  в този контекст изисква повече сближаване и координация 
между всички политики; 

4. счита, че с оглед на засилването на ефикасността на административните процедури, 
държавните органи следва да бъдат задължени да спазват принципа на 
многоезичието, като използват освен родния си език един от официалните работни 
езици на ЕС и, ако е възможно, по избор, език на страната, представляваща най-
близкият икономически партньор, или ако това е невъзможно, най-близкият 
партньор в областта на териториалното сътрудничество;  

5. призовава Комисията ефективно да наблюдава и оценява от самото начало 
въздействието на директивата в регионите и да гарантира ефективната координация 
на всички политики, най-вече на инструментите на политиката за сближаване, като 
определя потребностите от инфраструктура, обучение, изследвания и иновации, и 
като внася всички необходими изменения на регионално и местно равнище; 

6. изразява очакване директивата да успее фактически да постигне намаляване на 
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административните тежести, най-вече на тези, засягащи МСП, които преобладават в 
областта на услугите;

7. призовава за подходящо и детайлно наблюдение на прилагането на предвидените в 
директивата ограничения по отношение на услугите от общ икономически интерес, 
при спазване на разделението на правомощията с държавите-членки. 


