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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно укрепването на единния пазар: бъдещето на свободното движение на 
услуги
(2020/2020(INI))

Европейският парламент,

– като взе предвид Директива 2006/123/ЕО на Европейския парламент и на Съвета 
от 12 декември 2006 г. относно услугите на вътрешния пазар, 

– като взе предвид Директива 2005/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 
7 септември 2005 г. относно признаването на професионални квалификации, 

– като взе предвид Директива (ЕС) 2018/958 на Европейския парламент и на Съвета 
от 28 юни 2018 г. относно проверката за пропорционалност преди приемането на 
ново регулиране на професии, 

– като взе предвид Регламент (ЕС) 2018/1724 от 2 октомври 2018 г. на Европейския 
парламент и на Съвета за създаване на единна цифрова платформа за 
предоставяне на достъп до информация, до процедури и до услуги за оказване на 
помощ и решаване на проблеми и за изменение на Регламент (ЕС) № 1024/2012, 

– като взе предвид съобщението на Комисията от 19 април 2018 г., озаглавено 
„Европейски сектор на търговията на дребно, пригоден за 21-ви век“ 
(COM(2018)0219), 

– като взе предвид своята резолюция от 12 декември 2018 г. относно пакета за 
единния пазар1,

– като взе предвид изследването, озаглавено „Contribution to Growth: The Single 
Market for Services - Delivering Economic benefits for citizens and businesses“ 
(„Принос към растежа: Европейският цифров единен пазар. Предоставяне на 
икономически ползи за гражданите и предприятията“) от февруари 2019 г., 
възложено от комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите,

– като взе предвид съобщението на Комисията от 10 март 2020 г., озаглавено 
„Установяване и преодоляване на пречките пред единния пазар“ 
(COM(2020)0093), 

– като взе предвид съобщението 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), 

– като взе предвид становището на комисията по заетост и социални въпроси,

– като взе предвид член 54 от своя Правилник за дейността,

1 Приети текстове, P8_TA(2018)0511.



PE646.943v01-00 4/12 PR\1197540BG.docx

BG

А. като има предвид, че Директивата за услугите и Директивата за професионалните 
квалификации са ключови инструменти за предприемане на действия с цел 
преодоляване на пречките пред свободното движение на услуги в рамките на 
Европейския съюз, но потенциалът на единния пазар на услуги все още е до 
голяма степен неизползван;

Б. като има предвид, че услугите представляват около 70% от всички икономически 
дейности в ЕС и имат сходен дял по отношение на заетостта, докато делът на 
услугите по отношение на търговията в рамките на ЕС е едва около 20%;

В. като има предвид, че според резултатите от изследвания потенциалните ползи от 
завършването на единния пазар на услуги чрез ефективно прилагане и по-добра 
хармонизация на разпоредбите биха могли да бъдат в размер на най-малко 
297 милиарда евро, което съответства на 2% от БВП на ЕС;

Г. като има предвид, че понастоящем ЕС е изправен пред рецесия и нарастваща 
безработица, причинена от пандемията от COVID-19, както и че завършването на 
единния пазар на услуги представлява интелигентен и ефективен начин за 
създаване на икономически растеж без допълнителни публични разходи;

Д. като има предвид, че е необходим пазар на услуги, който е по-интегриран и 
взаимосвързан в по-голяма степен, за да се предприемат мерки във връзка с 
изменението на климата, да се изгради устойчива икономика и да се разгърне 
пълният потенциал на Европейския зелен пакт;

Е. като има предвид, че разпокъсаността, рестриктивните национални разпоредби и 
свръхрегулирането не само пречат на предприятията, но също така вредят на 
потребителите, които имат по-малко възможности за избор и плащат по-високи 
цени;

Ж. като има предвид, че ефективното прилагане на действащите правила и 
премахването на прекомерните изисквания зависи от държавите членки;

З. като има предвид, че непълното прилагане на действащото законодателство води 
до пропуски в гарантирането на изпълнението, тъй като може да се окаже 
невъзможно да се гарантира изпълнението на разпоредбите, които не се прилагат 
правилно;

И. като има предвид, че тежките административни процедури, различаващите се 
разпоредби на национално равнище и особено пречките за достъп до 
необходимата информация са довели до дискриминация и са усложнили 
участието в трансграничната търговия, особено за по-малките предприятия;

Действия за преодоляване на пречките в рамките на единния пазар 

1. подчертава, че насърчаването на единния пазар, включително свободното 
движение на услуги и хора, е от първостепенно значение за предприемането на 
действия с цел преодоляване на икономическата криза, причинена от COVID-19; 
настоятелно призовава всички държави членки да облекчат ограниченията за 
свободното движение в рамките на единния пазар във възможно най-кратък срок;
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2. подчертава, че в целия Европейски съюз бюрокрацията, тежките 
административни практики и нормативните ограничения, налагани на 
доставчиците на услуги, създават необосновани пречки, които лишават 
гражданите от работни места, потребителите – от избор, а предприемачите – от 
възможности;

3. припомня, че целта на Директивата за услугите е да се намали разпокъсаността, 
да се задълбочи интеграцията на единния пазар и да се създадат необходимите 
условия, за да могат предприятията и за потребителите да реализират пълния си 
потенциал;

4. припомня, че Директивата за услугите и Директивата относно признаването на 
професионалните квалификации се основават на взаимното признаване с цел 
улесняване на свободното движение на услуги;

5. изразява съжаление, че държавите членки често използват съображения от 
обществен интерес, за да изолират своя вътрешен пазар; подчертава, че 
изисквания като териториалните ограничения и тестовете за икономическа 
необходимост създават неоправдани пречки пред трансграничното установяване;

6. припомня значението на предложението на Комисията за преразглеждане на 
процедурата за уведомяване по отношение на услугите; изразява съжаление, че не 
беше възможно предложението да бъде прието, тъй като не беше постигнато 
споразумение в рамките на Съвета;

7. отбелязва, че целта на законодателното предложение на Комисията за европейска 
електронна карта за услуги беше да се предприемат мерки с цел преодоляване на 
все още съществуващите административни пречки; подчертава, че тези пречки 
струват скъпо на доставчиците на услуги и продължават да представляват 
значителен възпиращ фактор за трансграничното предоставяне на услуги в 
рамките на единния пазар;

8. настоятелно призовава държавите членки да гарантират правилното прилагане на 
действащото законодателство и да избягват свръхрегулирането и ненужните 
изисквания, като по този начин ще улеснят трансграничното предоставяне на 
услуги и ще осигурят условия на равнопоставеност; 

9. призовава националните парламенти активно да се ангажират в подкрепа на 
прилагането на действащите разпоредби и да използват правомощията си за 
упражняване на контрол спрямо националните органи;

10. настоятелно призовава заинтересованите лица, бизнес средите и социалните 
партньори да дадат своя принос, като призоват правителствата да вдъхнат нов 
живот на европейския сектор на услугите; 

Гарантиране на изпълнението на действащото законодателство

11. отбелязва, че свободното движение на услуги е в основата на единния пазар и би 
могло да осигури значителни икономически ползи, при условие че е налице 
достатъчно и активно гарантиране на изпълнението от страна на местните и 
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регионалните органи, националните съдилища и Комисията; 

12. посочва, че цената на неадекватното прилагане се заплаща от предприятията и 
потребителите в целия Европейски съюз; насърчава Комисията да отдава 
приоритет на действията за гарантиране на изпълнението и да намали пречките в 
областите, които имат значително икономическо въздействие; 

13. подчертава факта, че държавите членки твърде често се позовават на наложителни 
причини, свързани с обществения интерес, и правят това по начин, който вреди на 
единния пазар на услуги; призовава Комисията да подобри мониторинга на 
резултатите на държавите членки при транспонирането и прилагането на 
законодателството; 

14. насърчава Комисията да използва всички средства, с които разполага, за да 
гарантира изцяло изпълнението на действащите разпоредби; призовава за 
ускоряване на производствата за установяване на неизпълнение на задължения, 
когато бъдат установени съществени нарушения на приложимото 
законодателство;

15. призовава за по-голяма активност от страна на Комисията, за да се гарантират 
ефективна координация и обмен на информация между държавите членки, така че 
да се избегне дублирането на процедури и проверки по отношение на 
трансграничното предоставяне на услуги;

16. настоятелно призовава Комисията и държавите членки да постигнат конкретни 
резултати по дългосрочния план за действие за по-добро прилагане и гарантиране 
на изпълнението на правилата в областта на единния пазар, така че да се увеличи 
максимално потенциалът на единния пазар на услуги.

Постигане на по-голяма регулаторна яснота: национални информационни 
портали

17. подчертава значението на единния цифров портал като онлайн точка за достъп до 
информация, процедури и услуги за подпомагане в областта на единния пазар на 
равнище ЕС и на национално равнище; 

18. препоръчва на държавите членки да създадат единния цифров портал по 
благоприятен за МСП начин, като предоставят в рамките на портала ориентирани 
към ползвателите информация, услуги за подпомагане и процедури, така че 
порталът да се превърне в място за виртуално обслужване на едно гише във 
възможно най-голяма степен и да се гарантира максимално равнище на 
насоченост към ползвателите; 

19. препоръчва Комисията и държавите членки да предоставят чрез единния цифров 
портал систематично лесна за ползване информация за всички нови 
законодателни актове на ЕС, които създават права или задължения за гражданите 
и предприятията;
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20. с оглед на настоящата криза настоятелно призовава държавите членки да ускорят 
своята работа по цифровизацията, особено по отношение на процедурите, които 
засягат предприятията;

21. препоръчва Комисията да подпомогне националните органи във всяка държава 
членка при създаването на национален информационен портал за единния пазар, 
който да предоставя на потребителите, служителите и предприятията следната 
информация:

а. разпоредбите на национално равнище и на равнище ЕС, които дружествата 
трябва да прилагат в рамките на въпросната държава членка;

б. действията, които дружествата трябва да предприемат, за да спазват тези 
разпоредби, обобщени по процедури, с насоки за необходимите действия 
стъпка по стъпка;

в. документите, с които предприятията трябва да разполагат, и в какъв срок 
трябва да са на разположение тези документи; 

г. органите, с които предприятията трябва да се свържат, за да получат 
необходимото разрешение, и т.н.;

22. препоръчва националните информационни портали да подпомагат 
чуждестранните дружества, които желаят да извършват стопанска дейност във 
въпросната държава членка, както и местните дружества, които желаят да изнасят 
услуги и стоки в други държави членки; 

23. настоятелно призовава за сътрудничество между националните информационни 
портали на държавите членки, за да се гарантира, че на дружествата, служителите 
и гражданите се предоставя точна, изчерпателна и актуална информация; 

24. призовава Комисията да изпълнява координираща роля при обмена на 
информация между националните информационни портали;

25 подчертава, че всички национални информационни портали следва да бъдат 
достъпни чрез единния цифров портал;

26. настоятелно призовава Комисията да гарантира, че всички нови директиви или 
регламенти относно единния пазар включват изискване за създаване на 
национално звено за контакт за предоставяне на информация;

Извършване на оценка: информационно табло за единния пазар и показатели за 
рестриктивност

27. подкрепя предварителната инициатива на Комисията за актуализиране на 
информационното табло за единния пазар с нов набор от показатели, с които да се 
оценява прилагането от страна на държавите членки на съответното 
законодателство в областта на единния пазар;

28. препоръчва в актуализираното информационно табло за единния пазар да се 
анализират съответните въпроси от гледна точка на крайния ползвател, като се 
направи оценка дали се намират решения за проблемите и жалбите, например в 
рамките на SOLVIT;



PE646.943v01-00 8/12 PR\1197540BG.docx

BG

29. настоятелно призовава Комисията да приеме метод за количествена и качествена 
оценка; отбелязва, че е важно да се оцени дали съответните директиви на ЕС се 
прилагат своевременно и по начина, предвиден в законодателите на ЕС;

30. препоръчва актуализираното информационното табло за единния пазар да 
препраща към съществуващите показатели за рестриктивност и да описва 
ограниченията по отношение на услугите и различаващите се равнища на 
прилагане и гарантиране на изпълнението на съответното законодателство на ЕС;

31. приканва Комисията да актуализира съществуващите показатели за 
рестриктивност, за да помогне на държавите членки да определят къде трябва да 
се положат усилия за намаляване на ограниченията, и да следи усилията им за 
намаляване на ограниченията.

32. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на 
Комисията.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Икономическите последици от пандемията, предизвикана от коронавируса, засилиха 
допълнително спешната необходимост от разгръщане на пълния потенциал на сектора 
на услугите за създаване на растеж и работни места. Поради това свободното движение 
на услуги в рамките на единния пазар трябва да бъде приоритет в политическата 
програма. Целта на настоящата резолюция е да се осигури повече яснота и прозрачност 
както за предприятията, така и за потребителите, и да се преодолее разпокъсаността на 
единния пазар, като на държавите членки се посочи тяхната отговорност да прилагат 
изцяло буквата и духа на Директивата за услугите.

В съответствие с това докладчикът препоръчва I) да се предприемат преки мерки за 
преодоляване на пречките на национално равнище в рамките на единния пазар II) да се 
гарантира адекватното прилагане на действащото законодателство III) да се насърчава 
яснотата на нормативната уредба чрез въвеждане на национални информационни 
портали и IV) да се осигурят допълнителни инструменти за оценка чрез 
информационните табла за единния пазар и показателите за рестриктивност.

Неизползваният потенциал на услугите за създаване на растеж и работни места 

Секторът на услугите е незаменим в ролята си на двигател на растежа в Европейския 
съюз. Той осигурява около 70% от БВП на ЕС, както и сходен дял от заетостта в Съюза. 
Поради естеството на предоставянето на услуги, то е тясно свързано с други 
икономически сектори, например производството, и с цифровата икономика. Поради 
това наличието на по-добре функциониращ вътрешен пазар на услуги е от решаващо 
значение за изграждането на по-конкурентоспособна и иновативна европейска 
икономика. 

Директивата за услугите и Директивата за професионалните квалификации са важни 
етапи в рамките на усилията за преодоляване на съществуващите пречки пред 
свободното движение на услуги в ЕС. Потенциалът на единния пазар на услуги обаче 
остава до голяма степен неоползотворен. Дори и няколко години след влизането им в 
сила директивите все още не се прилагат изцяло във всички държави членки. Налице са 
убедителни доказателства, че бюрокрацията, дискриминационните практики и 
регулаторните ограничения създават необосновани пречки, които лишават гражданите 
от работни места, потребителите – от избор, а предприемачите – от възможности. 
Завършването на единния пазар е възпрепятствано и от недостатъчните действия за 
гарантиране на изпълнението, които предприемат Комисията и местните, регионалните 
и националните органи. 

Изправени пред историческа рецесия и нарастваща безработица в резултат от 
пандемията, предизвикана от коронавируса, ние се нуждаем преди всичко от 
амбициозна реакция на европейско равнище. Завършването на единния пазар на услуги 
е една от малкото области, в които можем да генерираме растеж, без да увеличаваме 
публичния дълг. Резултатите от изследвания показват, че ползите от ефективното 
прилагане и по-доброто хармонизиране на разпоредбите в областта на услугите могат 
да бъдат от порядъка на най-малко 297 милиарда евро, което съответства на 2% от БВП 
на ЕС. 
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Действия за преодоляване на пречките на национално равнище в рамките на 
единния пазар 

Недостатъците при прилагането и гарантирането на изпълнението нанасят вреди както 
на потребителите, така и на доставчиците на услуги в рамките на Европейския съюз. 
Особено МСП страдат в резултат от бюрокрацията и необоснованите административни 
пречки. За съжаление държавите членки често използват съображения от обществен 
интерес, за да изолират своя вътрешен пазар. По-специално прекомерното регулиране, 
обременяващите изисквания относно правната форма, териториалните ограничения и 
тестовете за икономическа необходимост възпрепятстват предоставянето на услуги и 
изключват от пазара определени заинтересовани лица. 

В този контекст докладчикът приветства работата на Комисията с цел преодоляване на 
административните пречки, например чрез предложението за електронна карта, и 
подчертава значението на прилагането на действащото законодателство, например 
единния цифров портал, по благоприятен за МСП начин.

Гарантиране на изпълнението на действащото законодателство

Предприятията и потребителите, които се сблъскват с пречки и неудовлетворение при 
опитите си да търгуват с услуги в целия ЕС, често подчертават, че проблемите им не 
произтичат от липсата на законодателство. Те по-скоро посочват сериозни недостатъци 
по отношение на прилагането и гарантирането на изпълнението на действащите 
разпоредби.

Всички държави членки имат споделена отговорност да транспонират, да прилагат и да 
гарантират изпълнението на общите правила за търговията с услуги в рамките на ЕС. 
Докладчикът е наясно с различните реалности в държавите членки и със затрудненията, 
които възникват при отварянето на националните пазари за засилена конкуренция. 
Важно е също така да се отчете постигнатият напредък. Следва обаче да не се 
толерират двойни стандарти или изключения. Аналогично кризата, породена от 
коронавируса, следва да не се използва като претекст от държавите членки, за да 
продължат да отлагат прилагането на съответните разпоредби в областта на единния 
пазар. Напротив, трябва да дадем възможност на европейците да търгуват възможно 
най-свободно, за да се подпомогне възстановяването след кризата, както и да се 
подобри траекторията на растежа в Европа в дългосрочен план. 

Поради тези причини докладчикът приветства неотдавнашното съобщение на 
Комисията, озаглавено „Дългосрочен план за действие за по-добро изпълнение и 
прилагане на правилата на единния пазар“, и подкрепя очертаните в него инициативи. 
Докладчикът обаче също така призовава за по-решителни действия от страна на 
Комисията с цел гарантиране на изпълнението. Пълният набор от инструменти, 
включително ускорените производства за установяване на неизпълнение на 
задължения, трябва да се използва пълноценно. Трябва да има последствия, когато 
недостатъчното прилагане на национално равнище вреди на възможностите на 
европейските граждани и на конкурентоспособността на европейската икономика.

Постигане на по-голяма регулаторна яснота: национални информационни 
портали
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Когато се предлага, приема и прилага европейско законодателство е важно постоянно 
да се търси обратна информация от икономическите оператори, които се очаква да имат 
полза от съответните разпоредби. Единният пазар на услуги не е изключение. Едно от 
основните послания на дружествата и потребителите в Европа е, че на практика често е 
много трудно да се получи необходимата информация за това кои са правилата, които 
следва да се спазват, кои са процедурите, които трябва да се следват, и с кои органи 
следва да се установи контакт в държавата членка, в която те желаят да извършват 
стопанска дейност. Освен това предоставената информация често е достъпна само на 
местния език. Както се посочва в самото съобщение на Комисията, озаглавено 
„Установяване и преодоляване на пречките пред единния пазар“, 36% от предприятията 
съобщават за езикови пречки при опитите си да търгуват в рамките на единния пазар. 
Тези пречки често са причината, поради която МСП решават изобщо да не се опитват 
да търгуват на съответния пазар. 

Предвид тези реалности докладчикът е на мнение, че е необходим по-координиран 
подход, свързан с обмена на информация по места. Ето защо в една от групите 
предложения в доклада се предвижда създаването на национални информационни 
портали, които да засилят положителното въздействие на единния цифров портал. Тези 
портали обединяват съществуващите звена за контакт в рамките на един портал за общ 
достъп и информират дружествата и потребителите за всички свързани с бизнеса 
изисквания, които са задължителни за извършването на стопанска дейност. Цялата тази 
информация следва да бъде на разположение на английски език в допълнение към 
местния език.

Комисията следва да координира работата на отделните национални информационни 
портали. Освен това всички национални информационни портали следва да бъдат 
достъпни чрез единния цифров портал. Това е просто логична първа стъпка към 
стимулирането на вътрешноевропейската търговия с услуги: да се даде възможност на 
дружествата да знаят какви са правилата, които трябва да спазват, и какви са 
процедурите, които трябва да следват. 

Извършване на оценка: информационно табло за единния пазар и показатели за 
рестриктивност

Оценяването на постиженията на държавите членки във връзка с прилагането и с 
предоставянето на информация е абсолютно необходимо за усъвършенстването на 
единния пазар на услуги. То дава възможност на държавите членки да се учат една от 
друга чрез най-добри практики и осигурява така необходимия натиск за подобряване на 
функционирането на действащото (и бъдещото) европейско законодателство. 

Във връзка с това докладчикът категорично подкрепя използването на 
информационното табло за единния пазар и ангажимента на Комисията да го 
актуализира с нови показатели. Съществуват възможности информационното табло да 
се използва още по-активно, например чрез използване на количествени и качествени 
показатели и чрез класиране на държавите членки според тяхната отвореност за 
търговията с услуги. Това ще даде възможност на потребителите и предприятията да 
следят какъв напредък е постигнат и в кои области и ще позволи на Комисията да 
отдава приоритет на действията за гарантиране на изпълнението в областите, които са 
особено проблематични.
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Накратко, докладчикът е на мнение, че единният европейски пазар на услуги може да 
бъде завършен само чрез съвместни усилия от страна на Парламента, Комисията и 
отделните държави членки, а не само чрез ново, целенасочено законодателство. За 
целта са необходими най-вече много по-ефективно гарантиране на изпълнението, 
обмен на информация и оценка.


