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БЕЛЕЖКА
От: Генералния секретариат на Съвета
До: Корепер/ Съвета
Относно: : Съвет по конкурентоспособност 25—26 май 2010 г.

Директива за услугите
- Доклад на председателството относно процеса по взаимно оценяване

Приложено се изпраща на делегациите доклад на председателството относно процеса по 

взаимно оценяване съгласно член 39 от Директивата за услугите.

_______________
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ПРИЛОЖЕНИЕ

ДОКЛАД НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО ОТНОСНО ПРОЦЕСА ПО ВЗАИМНО 
ОЦЕНЯВАНЕ СЪГЛАСНО ЧЛЕН 39 ОТ ДИРЕКТИВАТА ЗА УСЛУГИТЕ

ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА ПО КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ НА 25—26 МАЙ 2010 г.

Актуално състояние на работата по взаимното оценяване

Предвиденият в Директивата за услугите процес по взаимно оценяване протича в 
съответствие с общата методология, приета на проведеното през октомври 2009 г. заседание 
на групата на високо равнище за конкурентоспособност и растеж, както следва:

1. Като първа стъпка през януари 2010 г. държавите-членки представиха в обобщен вид 
основните резултати от осъществения от тях преглед, по-подробна информация за 
които е налична в базата данни IPM. 

2. Втората стъпка, осъществена между 20 януари и 24 март, се състоеше от заседания в 
рамките на малки работни групи (формирования) от по пет държави, проведени с цел 
обсъждане и оценяване на положението в тези държави-членки и с акцент върху 
специфични области/изисквания. Тези заседания в малки групи, в които Комисията 
участваше като наблюдател, имаха за цел да улеснят обмена на мнения и да осигурят 
възможност за по-задълбочена партньорска проверка. Всички групи представиха 
окончателни доклади, съдържащи констатациите им.

3. Като трета стъпка, която започна на 25 март и ще завърши през октомври, Комисията 
организира (месечни) пленарни заседания с участието на всички държави-членки.
Всяко от тях е посветено на обсъждането на специфични области/изисквания. На 
първото заседание, което се проведе на 25 март, държавите-членки извършиха цялостен 
преглед на обсъжданията в рамките на своята работна група и представиха на 
останалите държави-членки предварителните си заключения. 

Съгласно член 39, параграф 4 от директивата, от Комисията се изисква до 28 декември 
2010 г. да представи на Парламента и Съвета доклад относно взаимното оценяване, 
придружен при целесъобразност от предложения за допълнителни инициативи. 
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Заседание на групата на високо равнище от 22 март 2010 г.

Първият преглед на напредъка по процеса по взаимно оценяване беше предприет по време на 

заседанието на групата на високо равнище за конкурентоспособност и растеж, проведено на 

22 март 2010 г. Държавите-членки изразиха подкрепата си за процеса и удовлетворението си 

от функционирането към момента на избраната методология.

По-конкретно, държавите-членки оцениха и подкрепиха извършената от малките групи 

работа, чийто формат беше оценен като много ползотворен поради възможността всички 

държави-членки да участват активно в процеса по взаимно оценяване, както и поради 

възможността за постигане на по-добро разбиране на взаимните изисквания за предоставяне 

на услуги. Участниците се съгласиха, че е време да се съсредоточат върху пленарните 

заседания, които следва да се основават на предварителните разисквания/констатации от 

работата в малките групи.

Председателството смята, че следва да се акцентира върху три въпроса, повдигнати от 

държавите-членки, а именно:

(i) Държавите-членки са инвестирали много време и ресурси в изпълнението на 

директивата. Поради това към Комисията беше отправено искане да отрази в 

доклада си по член 39, параграф 4 от директивата, който предстои да излезе в края 

на годината, положителните резултати от изпълнението на директивата за 

услугите.

(ii) Необходимостта от повишаване на политическия интерес към взаимното 

оценяване, като се подчертае, че процесът следва да бъде тясно свързан с 

разработваните в момента хоризонтални политики в областта на вътрешния пазар 

като „Европа 2020“ и последващите действия по доклада на професор Монти. 

(iii) Държавите-членки приканиха Комисията да използва взаимното оценяване като 

инструмент на политиката, чрез който да набележи и разгледа възможностите за 

предприемане на допълнителни действия в областта на услугите. 
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Председателството смята процеса по взаимно оценяване за ключов проект, който следва да 

допринесе за набелязването на допълнителни инициативи, независимо дали законодателни 

или не, за осигуряване на още по-добро функциониране на вътрешния пазар на услуги. 

Поради това председателството приканва Комисията да вземе предвид въпросите, отбелязани 

в точки от i) до iii) по-горе, при съставянето на доклада си по член 39, параграф 4 от 

директивата за услугите, както и при по-нататъшното разработване на политики в областта 

на вътрешния пазар.

_____________________


