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Приложено се изпраща на делегациите проект за заключения на Съвета относно 

„Приоритети за вътрешния пазар през следващото десетилетие — принос на Съвета по 

конкурентоспособност към Лисабонската програма за периода след 2010 г.“, който бе 

подготвен от Комитета на постоянните представители на заседанието му от 18 ноември 

2009 г.

Съветът по конкурентоспособност се приканва да приеме заключенията на заседанието си на 

3—4 декември 2009 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Проект за заключения на Съвета относно „Приоритети за вътрешния пазар през 
следващото десетилетие“ — принос на Съвета по конкурентоспособност към 
Лисабонската програма за периода след 2010 г.

СЪВЕТЪТ по конкурентоспособност,

КАТО ПРИПОМНЯ заключенията си от 24 септември 2009 г. относно „подобряване на 
функционирането на вътрешния пазар“,

1. ОТБЕЛЯЗВА, че вътрешният пазар е крайъгълен камък в интеграцията на ЕС и е 
доказал своята издръжливост в настоящата икономическа ситуация, както и че ЕС, 
насочен към бъдещето, следва да извлече поука от въздействието на финансовата и 
икономическа криза върху вътрешния пазар. В условията на глобална икономика 
силният вътрешен пазар осигурява устойчив растеж и работни места. ИЗТЪКВА, че ЕС 
се нуждае от по-нататъшно укрепване и задълбочаване на своя вътрешен пазар, за да се 
справи с новите предизвикателства. С оглед на новата Комисия и на обновена стратегия 
на ЕС за растеж и работни места ЕС следва да превърне настоящите предизвикателства 
във възможности и да разработи ясна и съгласувана стратегия за конкурентоспособност 
за добре функциониращ вътрешен пазар през следващото десетилетие. Ето защо 
ИЗРАЗЯВА СЪГЛАСИЕ, че въз основа на стратегическите приоритети следва да бъдат 
предприети действия в областите, където са най-големите ползи за гражданите, 
потребителите и предприятията, по-специално МСП и микропредприятията;

2. СЧИТА, че през следващите години ще трябва да се обърне специално внимание на 
редица ключови области, включително премахването на все още съществуващите 
препятствия. Ето защо ПРИВЕТСТВА инициативата на Комисията да даде нов тласък 
на вътрешния пазар като ключова стратегическа цел за следващата Комисия;

3. ОТБЕЛЯЗВА СЪС ЗАДОВОЛСТВО намерението на Комисията да извърши голям 
анализ на вътрешния пазар, включително оценка на съществуващото законодателство;
Във връзка с това ИЗТЪКВА необходимостта от ефективна координация и ПРИКАНВА 
следващата Комисия да представи нов законодателен пакет за вътрешния пазар с 
предложения за конкретни действия и нови инициативи, където е необходимо;
ПРИЗОВАВА Комисията да отчете потребностите от инфраструктурни мрежи, както и 
да обърне дължимото внимание на социалното измерение и на услугите от общ 
интерес, като в същото време гарантира ползи за МСП;
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4. В очакване на този нов етап в развитието на вътрешния пазар ПОТВЪРЖДАВА 

ОТНОВО необходимостта от постигане на своевременни и ефективни резултати от 

извършващите се понастоящем действия в областта на вътрешния пазар чрез 

надграждане върху постиженията в контекста на прегледа на единния пазар, 

по-специално върху партньорството и подхода, основан на доказателства и насочен към 

последиците; 

5. ПРИПОМНЯ необходимостта от практически мерки за по-нататъшното подобряване на 

функционирането на вътрешния пазар, по-специално практическа информация, 

административно сътрудничество и правоприлагане, включително разрешаване на 

проблеми. ПРИПОМНЯ широкия набор от инструменти, с които ЕС разполага и които 

включват, където е подходящо, хармонизация и взаимно признаване. ИЗРАЗЯВА 

СЪГЛАСИЕ относно необходимостта от определяне на приоритети и от подобряване 

на изготвянето, прилагането, наблюдението и привеждането в сила на 

законодателството, с цел да се осигури ефективна и благоприятстваща вътрешния пазар 

регулаторна рамка;

6. НАБЛЯГА НА ФАКТА, че е важно да се отчетат външните аспекти, наред с другите 

икономически, социални и екологични въздействия, в оценките на въздействието на 

законодателните предложения на ЕС, така че да се гарантира съгласуваност между 

вътрешното регулиране и конкурентоспособността във външен аспект;

Ключови области

Услуги и стоки

7. ИЗТЪКВА, че секторът на услугите е основен фактор за растеж и работни места в 

бъдеще. Директивата за услугите е изключително важна стъпка към улесняване на 

свободното движение на услуги. Търсенето на нови услуги ще продължи да се 

увеличава в бъдеще. В този контекст следва да бъдат разгледани допълнителни мерки, 

където това е необходимо, за по-нататъшно подобряване на трансграничното 

предоставяне на услуги;
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8. ПОДЧЕРТАВА колко е важно да се осъществява ефективен и прозрачен процес на 
взаимна оценка на Директивата за услугите, който ще позволи да се извлекат 
политически изводи, основаващи се на доказателства, ще спомогне за гарантирането на 
висококачествено изпълнение във всички държави-членки и ще доведе до изготвянето 
на обобщаващ доклад през декември 2010 г., придружен, по целесъобразност, от 
предложения за допълнителни инициативи; Комисията и държавите-членки следва да 
гарантират, че са налице необходимите условия, включително ресурси, за този процес;

9. ПОТВЪРЖДАВА ОТНОВО важността на свободното движение на стоки и 
ефективното прилагане на законодателния пакет за стоките; НАСЪРЧАВА Комисията 
да продължи усилията си за адаптиране на съществуващото общностно 
законодателство в областта на хармонизацията към тази нова законодателна рамка, за 
подпомагане на държавите-членки при прилагането на рамката и за предотвратяване на 
създаването на неоправдани препятствия пред свободното движение на стоки в 
областта, която не е хармонизирана; НАСТОЯВА за по-широк поглед върху надзора на 
пазара1, който е неотменим инструмент за осигуряване на безопасни продукти, за 
осъществяване на търговията и за укрепване на доверието във вътрешния пазар;

10. ПОДЧЕРТАВА значимостта на стандартизацията като катализатор на иновациите и 
ПРИВЕТСТВА инициативата на Комисията за преразглеждане на европейската система 
на стандартизация, със специален акцент върху доброто функциониране на 
националните структури; ПРИКАНВА Комисията да обърне специално внимание на 
сектора на услугите;

Потребители

11. ИЗТЪКВА, че добре функциониращият вътрешен пазар е необходим за укрепване на 
потребителското доверие във възможностите, предлагани от него. Необходима е 
активна политика за потребителите, която да им позволи да допринасят за развитието 
на един конкурентен пазар. ПОТВЪРЖДАВА, че ще продължи да обръща специално 
внимание на предложението за директива относно правата на потребителите, с цел да 
се постигне пълноценно функциониращ вътрешен пазар и да се осигурят ползи както за 
потребителите, така и за предприятията, включително МСП; като се намери подходящ 
баланс между високо равнище на защита на потребителите и добре функциониращ 

  
1 Регламент (ЕО) № 765/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 

2008 година за определяне на изискванията за акредитация и надзор на пазара във 
връзка с предлагането на пазара на продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) 
№ 339/93.
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вътрешен пазар; ПОДЧЕРТАВА, че за по-доброто функциониране на вътрешния пазар 
е особено важно да се положат усилия за премахване на препятствията, които 
затрудняват и оскъпяват трансграничните връзки между бизнеса и потребителите, 
включително електронната търговия;

Права на интелектуална собственост

12. ПОДЧЕРТАВА, че е важно да се създадат патент на Общността и европейски и 
общностен патентен съд, както и да продължи подобряването на защитата и 
привеждането в сила на правата на интелектуална собственост, с цел да укрепне 
конкурентоспособността на европейските предприятия; ПРИВЕТСТВА намерението на 
Комисията да представи широкообхватна стратегия за правата на интелектуална 
собственост;

13. ИЗТЪКВА колко е важно да се постигне споразумение в тази област, за да се допринесе 
за прилагането на свободното движение на знанията и иновациите — „петата свобода“ 
— във вътрешния пазар, а оттам — и за растеж и работни места;

Външни аспекти

14. НАБЛЯГА НА ФАКТА, че добре функциониращият вътрешен пазар е от съществено 
значение за конкурентоспособността на ЕС във външен аспект; ИЗТЪКВА 
необходимостта да се гарантира, че пазарът на ЕС остава отворен към света и че 
другите пазари са отворени за търговия с нас, чрез продължаващ натиск за все 
по-отворени пазари, което следва да доведе до взаимни ползи. Гладкото протичане на 
търговията и инвестициите в рамките на ЕС и между ЕС и нашите партньори в областта 
на външната търговия е от основно значение за дългосрочна производителност, растеж 
и благосъстояние. Във връзка с това ОТБЕЛЯЗВА, че вътрешните и външните 
политики следва взаимно да се подкрепят;

15. ИЗРАЗЯВА СЪГЛАСИЕ, че обновената стратегия на ЕС за растеж и работни места 
трябва да съдържа ясна програма в областта на външните аспекти, която да установи 
комплекс от конкретни и съгласувани мерки, целящи оползотворяването на 
положителните ефекти от външната търговия и откритостта за конкурентоспособността 
на ЕС и насочени към всички свързани с това предизвикателства, включително 
насърчаване на достъпа на ЕС до трети пазари въз основа на съгласувани в 
международен план правила, особено по отношение на лоялната конкуренция и 
защитата на правата върху интелектуална собственост;
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16. ИЗТЪКВА СПЕЦИАЛНО, че тези мерки, съгласувано с предходни инициативи на 

политиката, по-конкретно стратегията „Глобална Европа“, следва да са насочени, inter 

alia, към увеличаване на достъпа до пазари, към многостранно либерализиране на 

търговията в рамките на кръга преговори от Доха, както и към постигането на 

задълбочени, балансирани и широкообхватни споразумения за свободна търговия в 

съответствие с основните икономически критерии и политически цели, посочени в 

„Глобална Европа“;

17. Освен това ОТБЕЛЯЗВА значимостта на диалога относно регулирането, както и че 

следва активно да бъдат предприемани конкретни мерки за подобряване на 

прозрачността и сътрудничеството, и във връзка с това:

а) ПОДЧЕРТАВА изключително важната роля на отворените международни 

стандарти за достъпа до пазара и за премахването на препятствията пред 

търговията; ИЗТЪКВА значението на отворено за стандарти законодателство, 

позоваващо се на международните стандарти, както и на процедурите за оценка 

на съответствието, по-специално декларациите за съответствие на 

производителите, и, в други случаи, на сътрудничеството в областта на 

акредитацията и надзора на пазара;

б) ПРИКАНВА Комисията, в сътрудничество с държавите-членки и като се опира на 

съществуващия опит, да разгледа възможността за създаване на широкообхватен 

информационен портал относно правилата и разпоредбите във връзка с 

търговията на стоки, услуги и инвестиции, с цел да се подобри прозрачността за 

икономическите оператори.

в) НАСЪРЧАВА Комисията и държавите-членки да положат още по-големи усилия 

за прилагане на най-ефикасните и благоприятни за предприятията митнически 

процедури в света, с цел да се улесни търговията и да се подобрят сигурността на 

веригата на доставките, аспектите, свързани със здравеопазването и 

безопасността, както и защитата на правата на интелектуална собственост и 

околната среда;
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Координация и последващи действия

18. ПОДЧЕРТАВА необходимостта от по-ефективна координация между различните 

области на политиките, включително между политиките във връзка с вътрешния пазар 

и търговските политики, с цел да се гарантира, че се установяват и правилно се 

разглеждат най-важните въпроси за конкурентоспособността на предприятията на ЕС, 

в т.ч. МСП; ПРИКАНВА Комисията да подобри координацията по въпросите на 

вътрешния пазар в своите политики и ИЗРАЗЯВА СЪГЛАСИЕ, в своята хоризонтална 

роля, да възприеме подобен подход;

19. ИЗТЪКВА, че приносът на програмата в областта на външните аспекти към растежа и 

конкурентоспособността на ЕС следва да бъде обект на оценка и последващи 

действия. Това следва да включва оценка на откритостта на самия ЕС, както и на 

откритостта на трети държави, така че да се гарантира, че предприятията на ЕС 

наистина работят в глобална конкурентоспособна среда;

20. ОЧАКВА Комисията да представи амбициозни мерки в областта на вътрешния пазар, 

включително бъдещия си законодателен пакет за вътрешния пазар; ПРИКАНВА 

Комисията редовно да представя на Съвета по конкурентоспособност актуална 

информация за напредъка в тази насока;

21. ПОТВЪРЖДАВА ОТНОВО намерението си да продължава да прави ежегоден 

преглед на напредъка в областта на хоризонталните въпроси във връзка с вътрешния 

пазар, включително външните аспекти на последния, въз основа на информация от 

Комисията, с оглед на това вътрешният пазар да стане пълноценно функциониращ.

______________


