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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

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

1. припомня, че за да може вътрешният пазар да функционира добре и да бъде 
конкурентоспособен и устойчив, е важно да има ефективни инструменти за по-
добро законотворчество, които да отчитат в пълна степен принципите на 
субсидиарност и пропорционалност; подчертава, че с оглед на интересите на 
потребителите и МСП законодателството следва да бъде балансирано, ясно, 
всеобхватно, приобщаващо и основано на необходимите научни доказателства, 
когато това е целесъобразно; посочва, че законодателството следва да бъде 
ефективно по отношение на постигането на желаните резултати и да гарантира, че 
всички заинтересовани страни могат лесно да разберат неговите разпоредби, 
както и своите права и задължения;

2. отново заявява, че в рамките на устойчивия вътрешен пазар цели като 
подобряването на конкурентоспособността, цифровизацията, устойчивостта и 
защитата на потребителите следва да бъдат подкрепени с по-активно използване 
на инструменти за контрол; посреща със задоволство използването на 
инструменти като Програмата за пригодност и резултатност на регулаторната 
рамка (REFIT) и Комитета за регулаторен контрол; изтъква, че инструментите за 
контрол могат да бъдат допълнително подкрепяни и усъвършенствани чрез други 
инструменти, например чрез платформата „Готови за бъдещето“ (F4F) и други 
подобни специални платформи; подчертава, че тези инструменти следва да 
отчитат във възможно най-голяма степен въздействието на горепосочените цели в 
количествено и качествено изражение, включително икономическите и 
социалните елементи и цената на липсата на хармонизация на равнището на ЕС; 
подчертава, че Парламентът следва да участва в процесите на контрол;

3. подчертава, че по-специално МСП ще продължат да са изложени на сериозни 
последици вследствие на пандемията от COVID-19 и други непредвидени събития 
със сериозно икономическо въздействие и че те се нуждаят от целенасочена 
помощ и от повече гъвкавост, за да могат да реагират бързо на постоянно 
променящите се изисквания на нашата икономика; изтъква, че като част от 
вътрешния законодателен процес следва да се разгледат редица важни аспекти, 
сред които: опростяването на административните процедури с цел избягване на 
неоправданите и ненужни тежести; принципът „Мисли първо за малките!“ и 
принципът на отмяна на предишни тежести при въвеждане на нови, като тези 
принципи не следва да се използват за автоматична отмяна на законодателството, 
нито следва да служат за понижаване на вече постигнатите стандарти за защита на 
потребителите и предприятията; координационните усилия на равнището на 
Съюза и на национално равнище по отношение на изпълнението и налагането на 
спазването; насърчаването на формирането на общество, което цени 
предприемачеството в съответствие с ценностите на силно конкурентната 
социална пазарна икономика; високото равнище на защита на потребителите;
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4. призовава националните и регионалните органи на държавите членки и 
съответните заинтересовани страни да участват по-активно в проверките на 
субсидиарността и пропорционалността на законодателството на ЕС и в оценките 
на административната тежест на ранен етап от процеса на вземане на решения, 
като използват инструментите, предоставени на равнището на ЕС и чрез 
съответните секторни сдружения; посреща със задоволство приноса на 
националните парламенти за инициативите, свързани със законодателството в 
областта на вътрешния пазар;

5. припомня препоръките на Сметната палата относно необходимостта от 
подобряване на доказателствената база и вероятните последици от това за 
вземането на решения с оглед на насърчаването, наблюдението и налагането на 
спазването на изпълнението и прилагането на правото на ЕС; освен това 
призовава държавите членки да гарантират бързото и последователно 
транспониране, изпълнение и налагане на спазването на законодателството и да 
избягват практиките, които генерират прекомерни и необосновани 
административни изисквания, които биха могли да подкопаят гладкото 
функциониране на вътрешния пазар; призовава Комисията да предостави насоки 
на държавите членки относно начините за опростяване на ненужно сложните 
и/или обременяващи правила, които възпрепятстват функционирането на 
вътрешния пазар;

6. предупреждава, че законодателството, което води до ненужна, неоправдана и 
несъразмерна административна тежест, засяга микропредприятията, МСП и 
потребителите в различна степен, като спъва конкурентоспособността и 
възпрепятства гладкото функциониране на единния пазар и разгръщането на 
пълния му потенциал; призовава Комисията с оглед на предоставянето на 
доказателства относно добавената стойност на действията на ЕС и свързаните с 
тях разходи и ползи да укрепи проверката за пригодност по отношение на МСП, 
така че да се отчита по-добре въздействието на бъдещото законодателство и 
административните инициативи върху МСП, и да формулира евентуални 
препоръки относно начините за по-ефективно подпомагане на 
микропредприятията и МСП при изпълнението на новите изисквания;

7. подчертава, че микропредприятията и МСП следва да са обвързани единствено 
със задължения, които са съразмерни с техните особености и секторни 
характеристики; насърчава Комисията да използва решителни правоприлагащи 
действия, за да ограничи разпокъсаността на пазара, да премахне неоправданите 
пазарни пречки и да гарантира еднакви условия на конкуренция, като използва 
всички налични инструменти, за да избегне ограничаването на избора на 
потребителите, като същевременно запази високото равнище на защита на 
потребителите; счита, че следва да се отдели по-голямо внимание на 
продължителността на периода, от който МСП се нуждаят, за да се адаптират към 
новите правила и разпоредби, и подчертава ползите от създаването на 
информационни инструменти, като например обслужване на едно гише за 
микропредприятията и МСП, които биха могли да насърчат участието на МСП в 
единния пазар;

8. припомня, че цифровите иновации се развиват бързо и че предприемачите са 
движещата сила на програмата в областта на цифровите технологии; поради това 
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счита, че е от жизнено значение да се установят съобразени с бъдещето правила, 
които да са в крак с цифровите иновации, без да се засягат принципите на 
субсидиарност и пропорционалност; отбелязва, че голям брой ключови 
законодателни приоритети на ЕС за периода 2017 – 2019 г. бяха инициативи в 
рамките на правомощията на комисията по вътрешния пазар и защита на 
потребителите, посветени главно на изпълнението на стратегията за единния 
пазар и на стратегията за цифров единен пазар, като във фокуса на вниманието 
бяха регламентите, които се стремят да премахнат ненужните и 
непропорционални пречки и да се възползват от нови възможности в полза на 
потребителите и предприятията;

9. припомня, че законодателството на ЕС като цяло заменя 27 различаващи се 
набори от правила, което спомага за намаляване на разпокъсаността на вътрешния 
пазар; призовава Комисията при извършването на оценки на субсидиарността и 
пропорционалността да се погрижи инициативите, насочени към постигане на по-
интегриран и по-справедлив вътрешен пазар, да продължат да бъдат основен 
стълб на бъдещото годишно планиране, като същевременно се поддържа високо 
равнище на защита на потребителите;

10. подчертава необходимостта от стимулиране и насърчаване на редовния диалог и 
подходящите и прозрачни консултации с всички заинтересовани страни; посреща 
със задоволство използването на инструменти за по-добро законотворчество и 
сътрудничеството с различни експерти в съответната област на равнището на ЕС 
при изготвянето на оценки на въздействието и на ново законодателство; 
подчертава необходимостта от опростяване на тези инструменти и от улесняване 
на тяхното разбиране и използване от заинтересованите страни; припомня 
решението на Съда на ЕС по дело T-540/151, в което се заключава, че 
институциите на ЕС следва по принцип да предоставят достъп до документи, 
свързани с текущи триалози, при внасянето на конкретно искане съгласно 
Регламент (ЕО) № 1049/2001 относно публичния достъп до документи на 
Европейския парламент, на Съвета и на Комисията;

11. посреща със задоволство усилията на Комисията да оцени един широк и 
всеобхватен набор от евентуални законодателни актове в областта на единния 
пазар чрез оценки на въздействието; подчертава, че независимите и 
безпристрастни оценки на въздействието са съществен и ценен инструмент за 
подпомагане на вземането на политически решения въз основа на надеждна 
информация чрез законодателния процес на вземане на решения (като 
същевременно се запазва общностният метод), което е необходимо, за да се 
реагира бързо на неотложни предизвикателства като цифровия и устойчивия 
преход; счита, че е необходимо да се подобри съдържанието на оценките на 
въздействието и да се разшири тяхното използване, като се вземат под внимание 
допълнителни елементи, за да може тези оценки да оказват по-навременен и 
ценен принос и да изиграят по-голяма роля при вземането на решения на 
политическо равнище; припомня освен това ограничения брой на оценките на 
въздействието, извършвани от Парламента и Съвета във връзка с техните 
изменения по същество;

1 Решение на Общия съд от 22 март 2018 г. по дело Emilio De Capitani/Европейски парламент.
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12. призовава Комисията да обмисли възможността за предприемане на следните 
действия във връзка с оценките на въздействието:

– подобряване на тяхната прозрачност и на тяхната отчетност пред 
Европейския парламент;

– предприемане на допълнителни стъпки за извършването на всеобхватни 
независими оценки на въздействието и за подобряване на качеството на 
анализа, по-специално по отношение на субсидиарността и 
пропорционалността;

– изготвяне на оценки на въздействието за всички предложения в рамките на 
работната програма на Комисията;

– количествено определяне и оценка на разходите и ползите във връзка с 
всички разглеждани варианти, когато това е възможно;

– укрепване на проверката за пригодност по отношение на МСП като елемент 
на оценките на въздействието;

– използване на оценки на въздействието за изясняване на европейската 
добавена стойност на законодателните предложения;

– допълнително възползване от предварителните оценки и условните оценки 
на въздействието, които придружават съобщенията и стратегиите в рамките 
на законодателния процес, за да се предостави подробен и предварителен 
анализ на последиците от тях за функционирането на единния пазар;

13. подчертава, че целите, свързани с по-доброто законотворчество, трябва да бъдат 
редовно преразглеждани и оценявани с оглед на критериите на програмата за по-
добро законотворчество, включително критериите, свързани с мониторинга и 
докладването; подчертава, че целите трябва да се характеризират с добър баланс и 
че трябва да се извършва оценка на тяхната ефективност, като се вземат предвид 
ресурсите, използвани за дейностите за по-добро регулиране и за външния 
принос; припомня, че за целите на тази оценка е важно данните да бъдат 
сравними за целия ЕС, и призовава Комисията да проучи дали използването на 
инструментите за по-добро регулиране е послужило за реализирането на 
определени цели, например постигане на по-добри резултати от изпълнението на 
политиките.
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