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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно справянето с нетарифните и неданъчните бариери в рамките на единния 
пазар
(2021/2043(INI))

Европейският парламент,

— 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 съобщението на Комисията от 13 ноември 2020 г., озаглавено 
„Нова програма за потребителите – повишаване на издръжливостта на 
потребителите за постигане на устойчиво възстановяване“ (COM(2020)0696),

— като взе предвид съобщението на Комисията от 17 март 2021 г., озаглавено „Общ 
път към безопасно и трайно отваряне“ (COM(2021)0129),

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

— като взе предвид Регламент (ЕС) 2018/1724 от 2 октомври 2018 г. 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 („Регламента за единната цифрова 
платформа“)2,

— като взе предвид становището на Европейския комитет на регионите – Доклад 
относно пречките пред единния пазар и план за действие относно прилагането на 
единния пазар (COR 2020/02355),

— като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет 
относно а) Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, 
Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите – 
„Дългосрочен план за действие за по-добро изпълнение и ефективно прилагане на 
правилата на единния пазар“ (COM(2020)94 final) и б) Съобщение на Комисията 
до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален 
комитет и Комитета на регионите – „Установяване и преодоляване на пречките 
пред единния пазар“ (COM(2020)93 final) EESC 2020/01412,

1 ОВ C 388, 13.11.2020 г., стр. 39.
2 OВ L 295, 21.11.2018 г., стр. 1.
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— като взе предвид работния документ на службите на Комисията от 10 март 2020 г., 
озаглавен „Предприятията на единния пазар: практически пречки и бариери“ 
(SWD(2020)0054),

— като взе предвид проучването от ноември 2020 г. на Тематичния отдел към 
Европейския парламент по политики в областта на икономиката, науката и 
качеството на живота, озаглавено „Правни пречки в държавите членки пред 
правилата на единния пазар“,

— като взе предвид проучването от февруари 2021 г. на Тематичния отдел към 
Европейския парламент по политики в областта на икономиката, науката и 
качеството на живота, озаглавено „Правни пречки в държавите членки пред 
правилата на единния пазар“,

— като взе предвид проучването от февруари 2019 г. на Тематичния отдел към 
Европейския парламент по политики в областта на икономиката, науката и 
качеството на живота, озаглавено „Принос към растежа: единният пазар на услуги 
– осигуряване на икономически ползи за гражданите и предприятията“,

— като взе предвид специален доклад 05/2016 на Европейската сметна палата от 
14 март 2016 г., озаглавен “Осигурила ли е Комисията ефективно изпълнение на 
Директивата за услугите?“,

— като взе предвид проучването на Службата на ЕП за парламентарни изследвания 
от април 2019 г., озаглавено „Картографиране на цената на „отказа от Европа“,

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

— като взе предвид становището на комисията по земеделие и развитие на селските 
райони,

— като взе предвид доклада на комисията по вътрешния пазар и защита на 
потребителите (A9-0000/2021),

А. като има предвид, че търговията в рамките на единния пазар осигурява 
56 милиона работни места в Европа, а по приблизителни оценки икономическите 
ползи варират между 8 и 9% от БВП на ЕС3;

Б. като има предвид, че всяка оценка на пречките пред единния пазар следва да се 
основава на опита и възприятията на предприятията и потребителите, които до 
известна степен всеки ден взаимодействат с единния пазар; като има предвид, че 
пречките пред единния пазар засягат непропорционално МСП и 
микропредприятията и възпрепятстват техните трансгранични дейности;

В. като има предвид, че много пречки, засягащи единния пазар, произтичат от 
неправилно или непълно прилагане на законодателството на ЕС;

3 COM(2020)94 final.
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Г. като има предвид, че недостатъчното или неправилно изпълнение и липсата на 
правоприлагане имат вредни последици за гражданите и предприятията както на 
равнището на ЕС, така и на национално равнище;

Д. като има предвид, че настоящата Комисия все още не е представила всеобхватен 
законодателен пакет от мерки за преодоляване на неуспехите при упражняването 
на основните свободи на единния пазар извън правоприлагането, различни от 
цифровите инициативи; като има предвид, че Парламентът и Съветът не успяха да 
приемат основните инициативи от пакета за услугите от 2016 г.;

Е. като има предвид, че 71% от МСП, които са се опитали да използват настоящата 
система за взаимно признаване за нехармонизирани стоки, са получили решение 
за отказ на достъп до пазара;

Ж. като има предвид, че кризата с COVID-19 беше шок както за производството, така 
и за потреблението, и промени вътрешните и трансграничните дейности; като има 
предвид, че някои от тези последици могат да бъдат временни, но други ще 
окажат трайно влияние върху формата и потребностите на единния пазар;

Положението на единния пазар и неговите цели на политиката

1. приветства пакета за управление на единния пазар от март 2020 г., чиято цел е да 
се подобри прилагането и гарантирането на изпълнението на европейското 
законодателство; счита, че той е само частично решение на слабостите, 
възпрепятстващи правилното функциониране на общия пазар;

2. подчертава, че единният пазар продължава да бъде най-голямото постижение на 
Европейския съюз; поради това настоятелно призовава Комисията да пренасочи 
ресурси към въпросите, проблематични за единния пазар, по-специално 
нетарифните бариери, които продължават да ограничават възможностите за 
потребителите и предприятията;

3. подчертава, че постигането на целите на Зеления пакт и на европейските 
програми в областта на цифровите технологии се основава на ефективното 
функциониране на единния пазар, който е ключов фактор за пазарната 
ефективност и иновациите и инструмент за модернизиране на европейските 
икономики; поради това счита, че недостатъците на единния пазар заслужават 
поне същото внимание като Зеления пакт и Програмата в областта на цифровите 
технологии за Европа; отново потвърждава своя ангажимент за развитие и 
гарантиране на стабилен, благоприятен за потребителите и предприятията 
вътрешен пазар;

4. изразява съжаление, че пренебрегваните нетарифни бариери подкопават целите на 
промишлената стратегия на ЕС, по-специално връщането на производството и 
укрепването на устойчивостта на европейската икономика;

5. признава, че някои нетарифни бариери могат да бъдат обосновани и да произлизат 
от многостепенно управление; настоятелно призовава държавите членки, когато 
такива нетарифни бариери са абсолютно необходими, да гарантират тяхната 
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пропорционалност и стриктно привеждане в съответствие с легитимните цели на 
обществената политика;

Пречки пред свободното движение на стоки и услуги

6. посочва, че Комисията и заинтересованите лица са установили група от основни 
пречки пред трансграничните дейности, сред които:

а) регулаторни различия и непоследователно прилагане на правото на ЕС – това 
принуждава дружествата да отделят ресурси за трудния процес на 
анализиране на разпоредбите, хармонизирани на равнището на ЕС, 
отклонявайки инвестициите от дейности, които създават работни места или 
подпомагат растежа;

б) обременяващи и сложни административни изисквания, недостъпна 
информация и ограничени канали на комуникация с публичната 
администрация, включително чрез единични звена за контакт, които също 
така ограничават възможностите за нови или конкурентни услуги на нови 
места, които биха подобрили избора на потребителите;

в) допълнителни технически изисквания, приети на национално равнище и 
прилагани извън изискванията на европейското право (свръхрегулиране);

г) липса на хармонизирани стандарти, което увеличава разходите за привеждане 
в съответствие за дружествата, извършващи трансгранична дейност;

7. подчертава, че нетарифните бариери оказват сериозно въздействие върху сектора 
на услугите и по този начин върху други сектори на икономиката, подкрепяни от 
сектора на услугите; подчертава, че в своя доклад Комисията установи 24 
специфични ограничения в 13 сектора, които нарушават правилата, установени с 
Директивата за услугите, като някои от тях са дискриминационни или 
представляват изисквания за установяване или националност4;

8. припомня, че значителен брой проблеми с трансграничното предоставяне на 
услуги се дължи на административни практики, въведени от държавата на 
местоназначение, а не на несъвместимост с правото на ЕС;

9. признава, че процедурата по уведомяване съгласно Директивата за услугите не се 
използва достатъчно; призовава Комисията да обмисли подобряването на тази 
уредба, евентуално чрез нова инициатива, която би повишила яснотата и 
прозрачността по отношение на мерките, които трябва да бъдат нотифицирани, 
като същевременно остава предпазлива, за да не се отслабва Директивата за 
услугите и за да се избегне ситуацията, довела до оттеглянето на предишното 
предложение;

4 Генерална дирекция „Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП“, Mapping and 
assessment of legal and administrative barriers in the services sector (Картографиране и оценка на 
правните и административни бариери в сектора на услугите), обобщаващ доклад, Брюксел, април 
2021 г.
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10. подчертава, че пречките произтичат също така от ограничените възможности на 
националната администрация да предоставя услуги на други езици и от недостига 
на умения и инфраструктура;

11. приветства значителните подобрения по отношение на свободното движение на 
стоки през последните години благодарение на регламенти като Регламент (ЕС) 
2018/302 („Регламент относно блокирането на географски принцип“), Регламент 
(ЕС) 2019/1020 („Регламент относно надзора на пазара и съответствието на 
продуктите“) и най-вече благодарение на Регламент (ЕС) 2019/515 („Регламент 
относно взаимното признаване на стоки“); счита, че цялостното прилагане на 
принципа на взаимно признаване би довело действително до напредък в 
програмата на единния пазар, особено в областите, в които продължават да бъдат 
налице затруднения;

12. счита, че взаимното признаване на професионалните квалификации е сериозно 
засегнато от административните пречки, наложени от държавите членки;

13. изразява загриженост относно недостатъчния достъп до информация относно 
мобилността на услугите, както и относно тежките процедури за получаване на 
основни документи, като например формуляр А1; подчертава, че достъпът до 
информация, например относно националните колективни трудови договори, 
когато е приложимо и уместно, следва да бъде подобрен, за да се улесни 
спазването от страна на предприятията;

14. признава, че ограниченият капацитет на администрацията да предоставя 
висококачествени услуги в трансграничен контекст е причина за възникването на 
многобройни пречки; счита, че цифровизацията на обществените услуги и 
наличието на цялостен капацитет за електронното управление продължават да 
бъдат от съществено значение за премахването на някои от обременяващите 
нетарифни бариери; във връзка с това припомня, че ключовите разпоредби 
относно единния цифров портал трябваше да са влезли в сила във всички 
държави – членки на ЕС, до 12 декември 2020 г.; подчертава значението на 
принципа на еднократност, който ще спести на гражданите и предприятията 
време и пари, особено ако се прилага по-широко; приветства предложението за 
добавяне на инструмент във връзка с пречките пред единния пазар в рамките на 
единния цифров портал;

15. припомня многократните си призиви за ускоряване на прилагането и разширяване 
на обхвата на единния цифров портал, за да се осигури достъп до изчерпателна 
информация относно правилата на единния пазар и административните 
процедури за всички потребители под формата на обслужване на едно гише;

16. приветства предложението на Комисията SOLVIT да се превърне в инструмента, 
който се използва по подразбиране за решаването на спорове в рамките на 
единния пазар;

17. подчертава, че секторът на международния автомобилен превоз на товари е обект 
на редица нетарифни бариери, ограничаващи достъпа до националните пазари, 
които ограничават неговата конкурентоспособност, дискриминират 
транспортните дружества от определени държави членки и увеличават емисиите; 
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призовава Комисията и държавите членки да премахнат ненужните ограничения 
за каботажа и призовава за отваряне на сектора на товарните и пътническите 
транспортни услуги в рамките на ЕС;

Гарантиране на изпълнението и мониторинг на съответствието

18. приветства по принцип Работната група по въпросите на правоприлагането във 
връзка с единния пазар (РГПЕП), която има за цел да оцени съответствието на 
националното право с правилата на единния пазар и да отдава приоритет на най-
неотложните пречки; посочва, че РГПЕП следва не само да идентифицира 
проблемите, но и да предлага решения;

19. припомня, че досега резултатите от плана на Комисията за по-активно 
гарантиране на прилагането на правото на ЕС чрез РГПЕП са ограничени; 
призовава Комисията да представи своевременно конкретни резултати от 
работата на РГПЕП, включително информация относно пречките, които са били 
премахнати в резултат на действията на работната група;

20. призовава Комисията да представя годишен доклад относно нетарифните бариери 
и да създаде открита и прозрачна база данни, съдържаща специфични национални 
нетарифни бариери, заедно с текущите производства за установяване на 
нарушение;

21. призовава Комисията и държавите членки последователно, бързо и строго да 
извършват оценка по въпроса дали националните правила възпрепятстват 
вътрешния пазар и когато това е така, да преценят дали съответните правила са 
необходими, пропорционални и обосновани;

22. припомня, че през целия регулаторен жизнен цикъл държавите членки и 
Комисията трябва да споделят отговорността за гарантиране на спазването на 
правилата на единния пазар и на прилагането на правата на гражданите;

23. изтъква значението на надзора, инспекциите и санкционирането на 
икономическите оператори, които не спазват законодателството, от страна на 
съответните органи;

24. подчертава колко е важен мониторингът и поради това приветства 
информационното табло за единния пазар като инструмент за наблюдение на 
резултатите; подчертава необходимостта от периодично провеждане на дебат 
относно резултатите от информационното табло на най-високо политическо 
равнище, като се гарантира политически ангажимент за предприемане на мерки с 
цел преодоляване на установените пречки;

Пречки пред единния пазар поради ответните мерки във връзка с COVID-19

25. припомня, че в първоначалната реакция от страна на държавите членки и на 
Комисията спрямо пандемията не бяха взети предвид потребностите на единния 
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пазар, и припомня сериозното въздействие, което това оказа върху свободното 
трансгранично движение на стоки и услуги;

26. приветства пакета за възстановяване NextGenerationEU, насоките на ЕС за 
управление на границите, зелените ленти за преминаване, Цифровия COVID 
сертификат на ЕС за улесняване на свободното движение и допълнителните 
мерки, които имат за цел да се създадат условия за нормалното функциониране на 
единния пазар;

27. призовава Комисията и държавите членки активно да използват извлечените 
поуки и да разработят план за реагиране при извънредни ситуации, който следва 
да има за цел да се гарантира, доколкото е възможно, свободното движение на 
услуги и стоки;

°

° °

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

Единният пазар е едно от най-големите постижения на сътрудничеството между 
суверенни държави в рамките на Европейския съюз. Премахването на ограниченията 
върху трансграничното движение на стоки и услуги е ключов фактор за създаването на 
просперитет за всички европейци и за икономически растеж в държавите членки, 
присъединили се към ЕС през 2004 г., 2007 г. и 2013 г. Въпреки многобройните 
постижения в тази област и общото мнение, че свободната търговия и свободното 
предоставяне на услуги имат положително въздействие върху европейската икономика, 
все още съществуват много нетарифни бариери, които възпрепятстват разгръщането на 
потенциала на европейските предприятия, особено на малките и средните предприятия, 
които извършват дейност в трансгранична среда.

Това е особено важно за сектора на услугите, където в редица браншове е налице 
прекомерно регулиране, липса на сътрудничество между държавите членки, 
неправилно прилагане на европейското право, прекомерен и обременяващ контрол и 
липса на ефективни инструменти за обжалване на европейско равнище. Конкретен 
пример е секторът на автомобилния транспорт, който е ключов елемент от 
европейската икономика. Неговото гладко функциониране оказва решаващо 
въздействие върху търговията между държавите членки. Значителна част от дейностите 
на сектора имат международно измерение, поради което те са изложени на риск от 
обременяваща и скъпоструваща бюрокрация извън държавата на регистрация на 
дружеството, неправилно прилагане на европейското законодателство, несъразмерни 
санкции и необосновани действия от страна на националните контролни органи.

Развитието на единния пазар в областта на цифровите услуги също се сблъсква с 
редица нетарифни бариери, които ограничават неговия потенциал и възпрепятстват 
достъпа на потребителите до продукти и услуги, предлагани в други държави членки. 
Като се има предвид настоящата цифрова трансформация на европейската икономика, 
изглежда, че идентифицирането и премахването на пречките пред развитието на 
електронната търговия е едно от основните предизвикателства за Европейската 
комисия.

За съжаление повечето инициативи, предприети от Комисията за премахване на 
съществуващите и най-обременяващите нетарифни бариери, са неефективни или 
срещат силна съпротива по време на законодателния процес. В същото време сме 
свидетели на нарастваща вълна на протекционизъм в много държави членки, което 
води до ограничаване на достъпа до националните пазари за дружествата, които 
извършват трансгранична дейност или командироват работници. Този подход е опасен 
за гладкото функциониране на единния пазар, което е еднакво полезно за 
предприятията и потребителите във всички държави членки.

Пандемията от COVID-19 ясно показа, че в условията на криза безпроблемната 
търговия и свободното движение на услуги са изключително чувствителни към 
непропорционални действия от страна на националните органи и липса на 
хармонизация и сътрудничество между държавите членки. Прекъсването на веригите 
на доставки в рамките на единния пазар представлява сериозна заплаха за стабилността 
на производството и търговията, особено в секторите, които са от решаващо значение 
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за борбата с пандемията. Необходима е подходяща оценка на действията на 
Европейската комисия в отговор на здравната криза, за да се установят и отстранят 
проблемните елементи, особено по отношение на трансграничното движение на стоки и 
услуги.

Според докладчика наличието на ефикасен единен пазар без ненужни бариери е 
най-добрата гаранция за бързото възстановяване на европейската икономика след 
кризата, предизвикана от COVID-19. Благодарение на ефективното използване на 
цифровите услуги и широкото прилагане на инструментите за електронно управление 
на европейско и национално равнище можем да премахнем значителен брой пречки, с 
които се сблъскват предприятията, осъществяващи дейност в повече от една държава 
членка, когато имат отношения с публичната администрация.
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ПРИЛОЖЕНИЕ: СПИСЪК НА СУБЕКТИТЕ ИЛИ ЛИЦАТА, ОТ КОИТО 
ДОКЛАДЧИКЪТ ПО СТАНОВИЩЕ Е ПОЛУЧИЛ ИНФОРМАЦИЯ

Списъкът по-долу е изготвен на напълно доброволна основа под изключителната 
отговорност на докладчика. Докладчикът е получил информация от следните субекти 
или лица при подготовката на проекта на доклада:

Субект и/или лице
Bruegel
BusinessEurope
Copenhagen Economics
Eurochambers
ECOMMERCE Europe
European Commission, DG GROW
SME Europe
International Road Transport Union - IRU
The European Consumer Organisation - BEUC


