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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

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

A. като има предвид, че в резултат от икономическата и финансова криза равнището на 
инвестициите в ЕС намаля с около 15 % спрямо върховата си стойност от 2007 г.;

Б. като има предвид, че подобна инвестиционна празнина е в ущърб на 
възстановяването на икономиката, създаването на работни места, дългосрочния 
растеж, конкурентоспособността на промишления ни сектор и на единния пазар 
като цяло и излага на риск постигането на целите, заложени в стратегията „Европа 
2020“;

В. като има предвид, че прегледът и подобряването на рамката за икономическо 
управление следва да се основават на цялостен подход посредством набор от 
свързани помежду си и взаимно съгласувани политики, които да насърчават 
интелигентния, устойчив и приобщаващ растеж, както и конкурентоспособността, и 
да създават по-добри и устойчиви работни места, вместо да се съсредоточават 
единствено върху намаляването на дефицита, и като има предвид, че отключването 
на възможностите за ползи от един добре функциониращ, ефективен и балансиран 
единен пазар с укрепена промишлена основа е също от ключово значение за 
постигането на тези цели;

Г. като има предвид, че Комисията следва да наблюдава единния пазар, като взема под 
внимание качеството на изпълнението на мерките, свързани с рамката за 
икономическо управление; като има предвид, че Комисията следва да включи в 
годишната проверка на управлението и в информационното табло пречките пред 
прилагането на законодателството относно единния пазар; като има предвид, че 
наблюдението следва да оценява степента, в която потребителите, гражданите и 
предприятията се възползват от единния пазар и да отчита предизвикателствата 
пред потребителите и предприятията, осъществяващи дейност на единния пазар, по-
специално в области, в които държавите членки не са въвели или приложили 
законодателството относно единния пазар;

Д. като има предвид, че завършването на единния пазар в областта на обществените 
поръчки и защитата на потребителите би допринесло за увеличаването на БВП с 300
милиарда евро годишно;

Е. като има предвид, че в процес на осъществяване е европейски инвестиционен план, 
с цел да се привлекат нови инвестиции в размер на 315 милиарда евро през 
следващите три години;

Ж. като има предвид, че Европейският съюз е изправен пред тежка криза по отношение 
на конкурентоспособността в условията на изпълнена с все повече 
предизвикателства световна икономика и при единен пазар, в който само 
конкурентоспособните икономики ще бъдат способни да създават работни места и 
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да повишават стандарта на живот на своите граждани;

1. приветства факта, че съобщението на Комисията, озаглавено „План за инвестиции 
за Европа“ (COM(2014)0903), съобщението на Комисията, озаглавено „Пълноценно 
използване на гъвкавостта, заложена в действащите разпоредби на Пакта за 
стабилност и растеж“ (COM(2015)0012), и предложението за регламент относно 
Европейския фонд за стратегически инвестиции (COM(2015)0010) подчертават като 
приоритет необходимостта да се установи пряка връзка между прегледа на рамката 
за икономическо управление и потребностите на реалната икономика, както и да се 
завърши единният пазар и да се създаде единен цифров пазар;

2. счита, че рамката за икономическо управление е ключова политическа инициатива, 
която стои в основите на целите на стратегията „Европа 2020“ и водещите 
инициативи, насочени към пълното използване на неоползотворения потенциал за 
растеж на единния пазар; смята, че като се отключи неоползотвореният потенциал 
за растеж на единния пазар, държавите членки по-лесно ще осъществят целите, 
заложени в рамката за икономическо управление; освен това счита, че основните 
участници в единния пазар са потребителите и предприятията;

3. подчертава, че единният пазар е много важен двигател за растеж и работни места и 
че решаващата област за растежа е единният цифров пазар, един реален пазар за 
трансгранични онлайн продажби на стоки, услуги и обществени поръчки;

4. подчертава факта, че икономическата криза ясно показа значението на укрепването 
и насочването на икономиката на Европейския съюз и държавите членки към 
научните изследвания и иновациите, технологията и знанията чрез улесняване на 
достъпа до пазара и на мобилността, както за потребителите, така и за 
предприятията, укрепване на единния цифров пазар, борба срещу разпокъсаността 
на единния пазар в целия Съюз чрез подходящото прилагане и привеждане в 
действие на законодателството относно единния пазар от страна на държавите 
членки и увеличаване на обема на инвестициите в реалната икономика, особено в 
сектори с принос към устойчивото развитие, ефективността на ресурсите и 
енергийния преход, като същевременно се насърчава растеж при висока заетост и 
икономическо сближаване на държавите членки и се преодоляват различията между 
държавите членки във и извън еврозоната;

5. счита, че прегледът на европейското икономическо управление следва да върви 
успоредно с прегледа на общата стратегия „ЕС 2020“ и цикъла „Европейски 
семестър“ с оглед насърчаване на устойчивия и конкурентоспособен растеж; във 
връзка с това призовава да се възприеме нов подход към единния пазар и единния 
цифров пазар при прегледа на стратегията „ЕС 2020“ с надлежното добавяне на 
приоритетни сектори/цели на единния пазар в рамките на нов опростен набор от 
насоки, приоритети и водещи инициативи;

6. приветства прегледа на ефективността на рамката, с оглед оценяване на 
ефективното и еднакво прилагане на правилата за управление от Комисията, Съвета 
и държавите членки; счита, че единствено когато е приложимо, този преглед следва 
да бъде основата за нова оценка на рамката за управлението на единния пазар и да 
проучи евентуални полезни взаимодействия между двата процеса;
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7. отново отправя своя призив процедурите да предвиждат подходящо участие на 
Европейския парламент в цикъла на икономическо управление, като така се 
проправи пътят за приемането, от страна на Европейския парламент и Съвета, на 
мерките, необходими за укрепване на управлението на единния пазар, и по-
специално тези, които се отнасят до области, в които регулаторната рамка на Съюза 
се установява в съответствие с обикновената законодателна процедура, предвидена 
в член 294 от Договора за функционирането на Европейския съюз;

8. отново призовава Комисията и Съвета да сключат междуинституционално 
споразумение с Парламента, за да се гарантира напълно ролята на Парламента в 
рамките на целия процес на семестъра;

9. счита, че рамката за икономическо управление трябва да бъде приобщаваща, по-
прозрачна и опростена, като същевременно взема под внимание националните 
специфики, и че политическите приоритети също трябва да бъдат обсъждани по 
един по-всеобхватен начин със съответните заинтересовани страни, като 
същевременно се запазва независимостта по отношение на отделните интереси; 

10. счита, че националните парламенти следва да участват в по-голяма степен в процеса 
на ефективно прилагане на мерките, заложени в рамката за икономическо 
управление и в контекста на управлението на единния пазар;

11. подчертава значението на нов растеж и създаване на работни места за приемането 
на рамката за икономическо управление и в тази връзка призовава Комисията да 
подобри средата за бизнес в Европа, като се обърне особено внимание на МСП, 
премахването на бюрокрацията и достъпа до финансиране; припомня в тази връзка 
необходимостта да се окаже подкрепа на МСП, за да им се даде възможност за 
достъп и до пазари извън ЕС, като например САЩ, Канада, Китай и Индия;

12. настоява, че оценката на състоянието на единния пазар следва да стане част от 
рамката за икономическо управление, полагайки основите за годишен цикъл за 
единния пазар чрез засилване на стълб, посветен на единния пазар в рамките на 
европейския семестър; отбелязва, че такава интегрирана политическа рамка може да 
има своя полезен принос за установяването на пречките пред функционирането на 
единния пазар, като същевременно укрепи прилагането на правилата на ЕС за 
икономическо управление; подчертава, че пълното прилагане на преразгледаните 
директиви относно обществените поръчки, особено на правилата за критериите за 
възлагане, могат да помогнат на обществените органи да изразходват по-добре 
публичните средства и да избягват в дългосрочен план ненужни екологични и 
социални разходи, като по този начин ще имат положително въздействие върху 
стабилността на публичните финанси;

13. изразява твърдо убеждение, че усилията трябва да се насочат към ключовите 
приоритети на стълбовете в рамките на европейския семестър; подчертава 
значението на съсредоточаването на вниманието към области, които носят 
значителна европейска добавена стойност, в съответствие с принципите на 
субсидиарност и пропорционалност; призовава Комисията да работи с държавите 
членки с цел откриване на начини за гарантиране на по-ефективно прилагане на 
тези принципи;
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14. призовава Комисията да представя на Парламента годишен доклад относно 
интеграцията на единния пазар, с особено внимание към ключовите области с най-
голям потенциал за растеж и създаване на качествена заетост, в който да се оценява 
ефективността на изпълнението на специфичните за всяка държава препоръки, 
както и въвеждането и прилагането на законодателството относно единния пазар от 
държавите членки, и изтъква, че оценката би могла да се предоставя като принос 
към годишния обзор на растежа;

15. припомня, че доброто икономическо управление и последиците от него могат да 
бъдат ефективни, само ако съответните заинтересовани страни участват; подчертава 
необходимостта от цялостен подход от страна на ЕС, държавите членки, регионите, 
общините и заинтересованите страни за прилагането и разработването на 
политиките; приканва Комисията и държавите членки да гарантират демократичния 
принцип на гражданския диалог посредством структурираното участие на 
съответните заинтересовани страни в икономическото управление, и по-специално в 
процеса на европейския семестър;

16. подчертава възможността за насочване на допълнителни публични и частни 
средства към жизнеспособни проекти с реална добавена стойност в полза на 
европейската социална пазарна икономика и подчертава, че ключовите сектори на 
единния пазар – транспорт, енергетика, услуги и продукти, научноизследователска 
дейност и иновации – и на единния цифров пазар представляват адекватното (най-
подходящо) измерение за инвестициите, за да могат да бъдат допустими в рамките 
на механизма за утвърждаване на инвестиционни проекти;

17. приветства допълнителната свобода за действие, заложена в клаузата за 
инвестициите, определена от Комисията в съобщението ѝ относно гъвкавостта; 
счита, че тази нова възможност следва да се използва максимално, за да се насърчат 
държавите членки да инвестират повече в проекти с ясна европейска добавена 
стойност, като например тези, които са тясно свързани с по-нататъшното развитие 
на единния пазар и единния цифров пазар; счита, че целенасочените инвестиции и 
реформи в ключовите за растежа сектори на единния пазар и модернизацията на 
публичните администрации, по-специално по отношение на електронното 
управление и електронното възлагане на обществени поръчки, следва да се 
категоризират като структурни реформи;

18. изразява загриженост по повод неизпълнението на специфичните за всяка държава 
препоръки в някои държави членки, където едва 12 % от препоръките са били 
изцяло изпълнени през 2013 г.; подчертава, че е необходимо по-добро изпълнение 
на специфичните за всяка държава препоръки, за да се окаже подкрепа за растежа и 
работните места; призовава Комисията да засили ангажираността по отношение на 
тези препоръки в държавите членки чрез по-голямо участие на националните 
парламенти.
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