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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

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

А. като има предвид, че в Директивата за услугите, Директивата относно 
признаването на професионалните квалификации (ДППК) и Директивата относно 
проверката за пропорционалност се определят разпоредбите, които гарантират 
правилното функциониране на вътрешния пазар, като същевременно осигуряват 
високо равнище на защита на работниците и потребителите;

Б. като има предвид, че ДППК изрично цели да се даде на специалистите 
възможността да работят или да се установяват навсякъде в Съюза и да се улеснят 
работниците от определени професии при намирането на работа в друга държава 
членка, като улеснява трудовата мобилност в рамките на ЕС, докато Директивата 
за услугите има за цел да се постигне свободното движение на услуги; като има 
предвид, че потенциалът на единния пазар може да бъде допълнително подобрен 
чрез преодоляване на необоснованите пречки пред свободното движение на услуги 
и работници; като има предвид, че свободното движение на работници е основен 
принцип на Европейския съюз и право за всички граждани и че то е от съществено 
значение за правилното функциониране на вътрешния пазар; като има предвид, че 
трудовата мобилност трябва да бъде свободна, справедлива и основана на солидни 
права;

В. като има предвид, че взаимното признаване на уменията и квалификациите е от 
ключово значение за подпомагане на мобилността, ученето през целия живот и 
възможностите за професионално развитие за всеки в целия ЕС, включително за 
хората с увреждания, като по този начин се допринася за свободното движение на 
работници и услуги и за правилното функциониране на единния пазар; като има 
предвид, че европейската професионална карта повишава безопасността на 
професионалната мобилност и създава рамка за опростено, по-бързо и по-
прозрачно признаване на квалификациите;

Г. като има предвид, че в отговор на пандемията от COVID-19 Комисията издаде 
насоки относно упражняването на свободното движение на работници, в които се 
определят принципите за интегриран подход към ефективното управление на 
вътрешните граници с цел опазване на общественото здраве, като същевременно се 
запазва целостта на вътрешния пазар, и като има предвид, че Съветът прие 
препоръка относно координиран подход към ограниченията на свободното 
движение, която има за цел да увеличи прозрачността и предвидимостта на 
свободното движение в целия ЕС както за гражданите, така и за предприятията;

Д. като има предвид, че икономическата криза, предизвикана поради пандемията от 
COVID-19, е безпрецедентна; като има предвид, че икономическото 
възстановяване би могло да бъде улеснено чрез отключване на пълния потенциал 
на единния пазар чрез засилване на свободното движение на работници и услуги и 
чрез пълното използване на взаимното признаване на професионалните 
квалификации и свободата на предоставяне на услуги съгласно Директивата за 
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услугите;

Е. като има предвид, че различните регулаторни решения както на европейско, така и 
на национално равнище, несъвършеното и неадекватно транспониране и прилагане 
на съществуващото законодателство и необоснованите пречки водят до пропуски 
и възпрепятстват свободното движение на работници и услуги;

Ж. като има предвид, че наличието на единен пазар с високи социални и екологични 
стандарти, качествени услуги и лоялна конкуренция обслужва интересите на 
всички заинтересовани страни;

З. като има предвид, че икономическото възстановяване от кризата с COVID-19 
трябва да бъде в съответствие с насоките, определени в Европейския зелен пакт;

1. подчертава, че в настоящата здравна криза свободното движение на здравните 
работници показва ползите от ДППК, особено по отношение на цифровите 
елементи в нея и нейната доказана ефективност в улесняването на трудовата 
мобилност1; подчертава освен това, че законодателството, приложимо 
понастоящем по отношение на условията на труд, достъпа до социални права и 
здравословните и безопасни условия за работниците, особено за сезонните и 
трансграничните работници, трябва да се спазва с цел гарантиране на равно 
третиране, когато работниците упражняват правото си на свободно движение; 
припомня, че целта на ДППК е да улесни специалистите в предоставянето на 
техните услуги в цяла Европа, като същевременно гарантира защитата на 
потребителите и общественото здраве и безопасност, което е особено важно по 
време на пандемията; 

2. подчертава значението на свободното и безопасно движение на работници и 
услуги за преодоляването на рецесията и увеличените равнища на безработица, 
причинени от пандемията от COVID-19; отново заявява, че е от съществено 
значение да се продължи премахването на необоснованите пречки в рамките на 
единния пазар, за да се извлече максимална полза от неговия потенциал, като 
същевременно се поддържа високо равнище на защита на потребителите; изразява 
съжаление, че в предложения от Комисията план за възстановяване липсва 
амбиция по отношение на движението на работници и услуги и не се отчита 
напълно неговото значение като инструмент за икономическо възстановяване;

3. подчертава, че някои решения на някои държави членки по отношение на 
ограниченията за пътуване поради COVID-19 създадоха несигурност както за 
потребителите, така и за предприятията, и особено за трансграничните работници; 
поради това призовава Комисията и държавите членки да продължат да 
координират тези мерки, за да поддържат принципите на единния пазар и да 
бъдат подготвени в случай на бъдещи вълни, така че да се защитят предприятията 
и потребителите и безопасната мобилност на работниците; призовава Комисията 
да събира и представя по всеобхватен начин цялата съответна информация, 
включително всички задължения и ограничения във връзка със здравето и 

1 Koumenta, M., Pagliero, M., Measuring Prevalence and Labour Market Impacts of Occupational Regulation in 
the EU (Измерване на разпространението и на въздействията върху пазара на труда на регулирането на 
професии в ЕС), 2016 г., стр. 88.
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безопасността, въвеждани в държавите членки;

4. подчертава, че мобилността на специалистите трябва да бъде гарантирана, когато 
това е възможно; освен това подчертава необходимостта от премахване на 
необоснованите пречки пред предоставянето на трансгранични здравни услуги, 
като същевременно се признава специалният характер на здравните услуги и се 
гарантира високо равнище на здравно обслужване за всички граждани на ЕС; 
подчертава значението на по-доброто прилагане на съществуващите правила, 
координацията и насърчаването на най-добрите практики сред държавите членки, 
както и на трансграничната мобилност на здравните специалисти;

5. отбелязва, че работниците имат възможност да се движат свободно на 
територията на Съюза; въпреки това призовава държавите членки да прилагат 
изцяло и по-добре съществуващото законодателство, като например наскоро 
преразгледаната Директива 2018/957/EС относно командироването на работници, 
за да се подкрепи правната яснота, да се намалят необоснованите пречки пред 
доставчиците на трансгранични услуги и да се гарантира свободната мобилност 
на работниците и ефективната защита на техните права в рамките на ЕС в полза 
на работниците, гражданите и икономиката на ЕС като цяло;

6. припомня въвеждането в законодателствотото на ЕС на eвропейската 
професионална карта 2 с цел намаляване на административната тежест на 
признаването на квалификациите и по-нататъшното подобряване на системата за 
признаване на квалификациите за някои професии; отбелязва ефективната роля на 
това въвеждане за насърчаването на мобилността на специалистите в държавите 
членки3 и призовава Комисията да направи оценка на използването на 
европейската професионална карта и да го разшири, така че да се обхванат и 
други професии, за да се предостави бърз и лесен начин за признаване на 
квалификациите на работниците в ЕС и да се преодолеят съществуващите 
необосновани пречки, които лишават гражданите от работни места, 
потребителите — от избор, а предприемачите — от възможности в рамките на 
единния пазар; 

7. изразява съжаление относно недостатъчния достъп до информация по отношение 
на мобилността на услугите и подчертава, че информацията, достъпна само на 
официалните национални уебсайтове, често се предоставя само на няколко езика 
и е с ограничен обхват; подчертава, че достъпът до информация, като например 
относно националните колективни трудови договори, следва да бъде подобрен, 
когато това е приложимо и уместно; призовава съответните органи на ЕС и 
национални органи да предприемат подходящи мерки за създаването на единен 
образец за официалните национални уебсайтове и да ги направят съвместими с 
единната цифрова платформа, за да се улесни достъпът до съответната 

2 Директива 2005/36/EО на Европейския парламент и на Съвета от 7 септември 2005 г., изменена с 
Директива 2013/55/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 20 ноември 2013 г.
3 Доклад на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет 
и Комитета на регионите относно изпълнението на някои нови елементи, въведени с Директива 2013/55/ЕС 
на Европейския парламент и на Съвета от 20 ноември 2013 г. за изменение на Директива 2005/36/ЕО 
относно признаването на професионалните квалификации и Регламент (ЕС) № 1024/2012 относно 
административно сътрудничество посредством Информационната система за вътрешния пазар 
(„Регламент за ИСВП“), (COM(2020)0191). 
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информация между различните държави членки; 

8. припомня, че регулираните професии представляват до 22 % от работната сила в 
ЕС и обхващат много ключови сектори като здравеопазването и социалните 
услуги, бизнес услугите, строителството, мрежовите услуги, транспорта, туризма, 
недвижимите имоти, обществените услуги и образованието4; 

9. подчертава, че макар държавите членки да имат правото да регулират определени 
професии с цел защита на обществения интерес, като например обществената 
сигурност, безопасността и здравето и защитата на потребителите, работниците и 
околната среда, при упражняването на това право те трябва да спазват 
ограниченията, произтичащи от принципите на недискриминация и 
пропорционалност, както изрично е посочено в Директивата за проверка на 
пропорционалността; призовава Комисията да предостави структурирана помощ и 
да издаде насоки на държавите членки относно начина на извършване на 
предварителни оценки за пропорционалност на новото регулиране на услугите на 
национално равнище съгласно Директивата относно проверката за 
пропорционалност;

10. призовава държавите членки да опростят административните процедури, за да 
улеснят и ускорят във възможно най-голяма степен получаването на електронни 
документи, необходими за трансграничното предоставяне на услуги;

11. припомня хармонизирането, постигнато в няколко професии чрез взаимно 
признаване, вдъхновено от ДППК; подчертава, че държавите членки следва да 
преразгледат и координират правилата, уреждащи изискванията за прием и 
упражняване във връзка с конкретни дейности или професии;

12. подчертава, че съгласно информационното табло за единния пазар за 2020 г. са 
необходими допълнителни подобрения, за да се гарантира свободното движение 
на специалисти, особено по отношение на признаването на професионалните 
квалификации; 

13. припомня, че принципите на Директивата за услугите и на ДППК улесняват 
свободното движение на услуги; счита, че непрекъснатото актуализиране на 
приложение V към ДППК, в което се изброяват всички квалификации, 
отговарящи на минималните изисквания, би могло допълнително да бъде от полза 
за специалистите в ЕС; призовава държавите членки да разширят взаимното 
признаване, така че да обхване повече нива на образование и обучение, без да се 
занижават националните образователни изисквания, и да подобрят или въведат 
необходимите процедури във възможно най-кратък срок; призовава Комисията да 
засили сътрудничеството си с държавите членки и да увеличи усилията по 
отношение както на свободното движение на работниците, така и по отношение 
на техните условия на труд и защитата на техните здраве и безопасност, в 
съответствие с Европейския стълб на социалните права;

4 Резолюция на Европейския парламент от 18 януари 2018 г. относно прилагането на Директива 2005/36/ЕО 
по отношение на регулирането и необходимостта от реформа на професионалните услуги (OВ C 458, 
19.12.2018 г., стр. 70.)
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14. насърчава Комисията да си сътрудничи с държавите членки, за да се гарантира 
пълното въвеждане и прилагане на съществуващите правила; настоятелно 
призовава Комисията и държавите членки да съкратят процедурата за подаване на 
жалби, за да се гарантира, че от гледна точка на крайния потребител съответните 
проблеми се разглеждат бързо и се решават ефективно; призовава за оценка на 
алтернативните механизми за разрешаване на спорове и за прилагане без забавяне 
на процедурите за нарушение в съответствие с член 258 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) при установяване на нарушения 
на съответното законодателство или въвеждане на непропорционална и 
необоснована тежест; призовава Комисията редовно да наблюдава 
административните пречки в рамките на вътрешния пазар и да отправя препоръки 
към държавите членки за тяхното премахване, когато това е целесъобразно; 
подкрепя дългосрочният план за действие на Комисията за по-добро изпълнение и 
прилагане на правилата на единния пазар; призовава Комисията и държавите 
членки да отделят допълнителни ресурси за подобряване на системата SOLVIT 
като начин за бързо разрешаване на административни проблеми в рамките на 
единния пазар; призовава Комисията да увеличи подкрепата си за държавите 
членки при транспонирането на законодателството на ЕС, така че да се гарантира 
правилно и хармонизирано тълкуване, и отбелязва намерението на Комисията да 
създаде инструмент за докладване на пречките пред единния пазар в рамките на 
единния цифров портал, който да позволява на гражданите и предприятията да 
докладват анонимно всички регулаторни пречки, с които се сблъскват при 
упражняването на правата си, свързани с вътрешния пазар5; 

15. призовава Комисията да укрепи при целесъобразност единните звена за контакт и 
единния цифров портал и да предостави насоки, за да помогне на държавите 
членки да рационализират процедурите, по-специално за МСП, както е 
предвидено в Директивата за услугите; призовава държавите членки да 
гарантират спазването на изискванията за достъп до информация и за процедури 
онлайн с цел ефективното използване на тези инструменти, за да предоставят на 
работниците, потребителите и предприятията точна и леснодостъпна информация 
относно техните права и задължения, свързани със свободното движение в 
рамките на единния пазар, като се обърне специално внимание на уязвимите лица, 
например хората с увреждания; припомня необходимостта от ускоряване на 
модернизацията на публичната администрация, така че тя да може да обработва 
комуникацията с гражданите и предприятията по цифров начин; подчертава 
значението на цифровизацията поради нарастващата мобилност на труда и 
услугите; счита, че цифровите инструменти, предназначени да улеснят 
мобилността на работната сила и услугите, както и обменът на информация 
между различните системи за социална сигурност, като например цифров 
формуляр за преносим документ A1, ще подобрят защитата на работниците, ще 
намалят административната тежест и ще подобрят сътрудничеството между 
държавите членки и прилагането;

16. призовава Комисията и държавите членки да гарантират, че всички съответни 
процедури за достъп до пазара на услуги са ефективно координирани от 

5 Съобщение на Комисията от 10 март 2020 г., озаглавено „Дългосрочен план за действие за по-добро 
изпълнение и ефективно прилагане на правилата на единния пазар“ (COM(2020)0094).
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компетентните органи в отговорната държава членка и че доставчиците на услуги 
са надлежно информирани, за да се гарантира спазването на приложимите 
национални правила, включително пропорционалните условия за наемане на 
работа, които държавите членки прилагат в съответствие с правото на Съюза; 
поради това призовава за допълнително насърчаване, прилагане и изпълнение на 
Европейската квалификационна рамка, за да се осигури широко използван 
инструмент за признаване в целия Европейски съюз;

17. счита, че е необходимо Информационната система за вътрешния пазар да се 
доразвие чрез разширяване на наличните функции, за да се улесни работата на 
националните органи; поради това призовава Комисията да създаде подходящи 
структури за подкрепа в областта на обучението и техническата помощ, така че да 
могат да се реализират всички предимства на системата по отношение на 
ефективността;
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