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От: Секретариата
До: Корепер /Съвета
Относно: Акт за единния пазар — приоритети за придаване на нов тласък на единния 

пазар
- Проект за заключения на Съвета по икономически и финансови въпроси

На 1 юли Икономическият и финансов комитет постигна съгласие по проекта за заключения 

на Съвета относно акта за единния пазар.

Корепер се приканва да препоръча на Съвета да одобри настоящия документ.

_____________________

Приложение:
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Акт за единния пазар — приоритети за придаване на нов тласък на единния пазар

— Проект за заключения на Съвета по икономически и финансови въпроси

Съветът по икономически и финансови въпроси

1. ПРИПОМНЯ

- заключенията на Съвета по икономически и финансови въпроси от 16 февруари 2010 г. 

относно задълбочаването на единния пазар, в които се изтъква значимостта на по-

нататъшното задълбочаване на единния пазар; и заключенията на Съвета по 

икономически и финансови въпроси от 15 февруари 2011 г. относно годишния обзор на 

растежа и европейския семестър във връзка с мобилизирането на двигателите на растеж 

на общностно ниво;

- заключенията на Европейския съвет от 17 юни 2010 г. относно „Европа 2020“ — нова 

стратегия за растеж и работни места, в които се отправя призив европейският единен 

пазар да навлезе в нов етап чрез цялостен пакет от инициативи;

- заключенията на Европейския съвет от 16 септември 2010 г., по-специално относно 

координирането на вътрешните и външните политики на Съюза; и доклада „Нова 

стратегия за единния пазар“ на проф. Марио Монти от 9 май 2010 г., както и 

съобщението на Комисията „За Акт за единния пазар — за изграждане на високо 

конкурентна социална пазарна икономика“ от 27 октомври 2010 г. и резултатите от 

проведеното във връзка с него обществено допитване;

- заключенията на Европейския съвет от 24—25 март 2011 г., в които се изтъква 

значението на единния пазар за постигане на растеж и заетост и за насърчаване на 

конкурентоспособността, и се приканват Европейският парламент и Съветът да приемат 

до края на 2012 г. първоначален набор от приоритетни мерки за придаване на нов стимул 

на единния пазар.

- заключенията на Съвета по конкурентоспособност от 10 декември 2010 г. относно Акта 

за единния пазар и от 30 май 2011 г. относно приоритетите за придаване на нов тласък на 

единния пазар.
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2. ПОТВЪРЖДАВА

- че по-нататъшното задълбочаване на единния пазар следва да е сред основните 
елементи на ориентираната към бъдещето стратегия на ЕС. От началото на своето 
действие програмата за единния пазар е допринесла за утвърждаването на интеграцията и 
конкуренцията в рамките на ЕС и за постигането на забележителни ползи по отношение 
на ценообразуването, растежа и работните места. Програмата обаче съвсем не е 
приключила, а икономическият ѝ потенциал не е напълно оползотворен. Нещо повече, 
единният пазар трябва да отговори на новите предизвикателства в контекста на 
глобализацията, както и на световната икономическа и финансова криза и въздействието 
ѝ върху заетостта и публичните финанси, и да донесе ползи на гражданите и 
предприятията. Тези предизвикателства изискват да се придаде амбициозен нов тласък на 
единния пазар, който почива на силна икономическа и социална основа, с оглед на 
изграждането на силно конкурентоспособна социална пазарна икономика. Според 
изчисленията на Комисията доизграждането, задълбочаването и максималното 
използване на единния пазар има потенциал да доведе до растеж от около 4% от БВП 
през следващите десет години;

- призива към Комисията да предприеме конкретни, ключови за растежа и създаването на 
работни места мерки на равнище ЕС, като се съсредоточи върху насърчаването на 
доброто функциониране и интеграция на пазарите, по-специално пазарите на услуги, 
включително финансовите пазари; както и интелигентното регулиране на равнище ЕС и 
икономическото, социалното и териториалното сближаване в ЕС.

3. ПРИВЕТСТВА съобщението на Комисията от 13 април 2011 г. „Акт за единния пазар —
Дванадесет лоста за насърчаване на растежа и укрепване на доверието“, както и твърдия 
ѝ ангажимент да продължи да разработва активен съгласуван подход за намаляване на 
фрагментацията на единния пазар; и ПОДКРЕПЯ предложения от Комисията цялостен 
подход в съответствие със стратегията „Европа 2020“ за интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж.

4. НАБЛЯГА на спешната необходимост от мобилизиране на единния пазар, за да се окаже 
подкрепа на икономическото възстановяване. ЕС трябва да съсредоточи действията си 
върху приемането на онези мерки, с които могат най-пряко да бъдат подпомогнати 
усилията на държавите-членки за реформи и които имат най-силно въздействие върху 
растежа, създаването на работни места и конкурентоспособността, като същевременно 
съдействат за усилията за устойчива фискална консолидация и ефикасна по отношение на 
разпределянето на средствата икономика. Един по-гъвкав вътрешен пазар ще увеличи 
капацитета за адаптиране на европейската икономика. Освен това единният пазар трябва 
да укрепи доверието на гражданите и предприятията във вътрешния пазар и да гарантира, 
че ползите от него достигат до потребителите. За целта особено внимание следва да се 
отдели на:
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- доизграждането на единния пазар на услуги, за да бъдат отстранени оставащите 
неоправдани или несъразмерни регулаторни пречки на национално равнище на много 
пазари на услугите и да се повиши способността на икономиките на държавите-членки за 
адаптиране.

В този контекст следва да се предприемат мерки на политиката в широк диапазон, като 
наред с другото се постигне пълно прилагане на директивата за услугите във всички 
държави-членки; проверки на функционирането на практика на някои важни за растежа 
сектори на услугите; преразглеждане на законодателството относно европейската система 
за стандартизация; модернизиране на системата за признаване на професионалните 
квалификации и преразглеждане на обхвата на регламентираните професии и на 
необоснованите пречки, насърчавайки по този начин мобилността. Особено внимание 
следва да се отдели и на секторите на търговията на дребно и на едро предвид важния им 
принос за растежа и създаването на работни места;

- подкрепа за МСП като важен източник на иновации и работни места. Необходимо е 
допълнително да се намали цялостната регулаторна тежест, в частност за МСП, които са 
особено чувствителни към тези пречки; достъпът до финансиране трябва да бъде улеснен 
от създаването на регулаторна среда, която благоприятства развитието и растежа на 
МСП, включително като улеснява трансграничното функциониране на рисковия капитал 
чрез сближаване на регулирането в целия ЕС; патентната система се нуждае от 
усъвършенстване, за да се насърчат конкурентоспособността и иновациите; а 
дружествата, и особено МСП, трябва да имат по-лесен достъп до публични договори 
посредством модернизиране и постигане на по-голяма гъвкавост на процедурите за 
възлагане на обществени поръчки; 

- приемане на мерки за подобряване на инфраструктурата в областта на енергетиката и 
транспорта, изградена в рамките на съответните инфраструктурни пакети. Освен приноса 
си към енергийната сигурност и устойчивата среда, те могат да способстват за 
насърчаването на растежа и създаването на работни места, като укрепват 
конкурентоспособността на промишления сектор в ЕС чрез засилена трансгранична 
конкуренция. В този смисъл ПРИПОМНЯ, че иновационните инструменти за 
финансиране се нуждаят от допълнително оценяване от гледна точка на въздействието 
им, свързано с дългосрочния заемен капитал, в сравнение със съществуващите 
инструменти, на рисковете, които ще бъдат прибавени към държавния счетоводен баланс, 
и на евентуалното изместване на частните финансови институции. Евентуалните 
иновационни инструменти за финансиране на равнище ЕС изискват допълнителен анализ 
на тяхната ефективност и евентуалното използване на тези инструменти ще зависи от 
съответствието с бюджетните правила на държавите-членки; както и
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- модернизирането на единния пазар чрез бързо изграждане на оперативен цифров единен 
пазар, в това число сигурен, прозрачен и добре функциониращ пазар за електронна 
търговия, който улеснява трансграничната стопанска дейност и допринася както за по-
голям избор, така и за по-реалистични цени на стоките и услугите.

5. ИЗТЪКВА и необходимостта от укрепване на външното измерение на единния пазар и 
засилване на съгласуваността и взаимното допълване между вътрешните и външните 
политики на ЕС. В този контекст следва да се постави акцент върху насърчаването на 
свободна, справедлива и отворена търговия. Необходимо е утвърждаване на 
международния регулаторен диалог относно нормите, стандартите и правата на 
интелектуална собственост.

6. ПОДЧЕРТАВА, че е важно да се укрепи управлението на единния пазар, като се 
гарантира равнопоставеност на всички участници посредством ефективно, ефикасно и 
еднакво прилагане на правилата на единния пазар; ПРИЗОВАВА държавите-членки да 
подобрят транспонирането и съблюдаването на директивите за единния пазар с цел по-
нататъшно намаляване на дефицита при транспонирането, както и да укрепят 
прилагането и средствата за разрешаване на проблеми; и ПРИПОМНЯ възможностите, 
които дават взаимните оценки, за разгръщане на потенциала за растеж, като спомагат за 
премахването на регулаторната неефикасност и за идентифицирането на най-добри 
практики, като същевременно отчитат усилията на държавите-членки; ПРИКАНВА 
Комисията да продължи да работи по свързаните с управлението аспекти на единния 
пазар и по запазените дейности, задълженията за застраховане, собствеността върху 
капитала и правните изисквания, които представляват препятствия пред по-добрата 
интеграция на пазарите на услуги; ПРИПОМНЯ отправеното от Съвета по икономически 
и финансови въпроси през февруари 2010 г. искане към Комисията да извърши оценка на 
последиците от прилагането на директивата за услугите.

7. ИЗТЪКВА, че политиките на ЕС са решаващи за постигането на тези цели.
Транспонирането и ефективното прилагане на всички правила на единния пазар от страна 
на държавите-членки могат да бъдат важен двигател на растежа на национално равнище и 
следователно следва да съставляват добре обмислени стратегии, очертани в 
националните програми за реформи; ПРИЗОВАВА Комисията да отчита тези 
съображения в своя обзор на годишния растеж и в оценките на програмите за национални 
реформи, като взема предвид националните приоритети и потребности за развитие, за да 
допринесе към партньорските оценки, след като бъдат определени и одобрени 
съответните законови предложения.
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8. ПРИЗНАВА хоризонталната роля на Съвета по конкурентоспособност по отношение на 

акта за единния пазар и ПОДЧЕРТАВА ролята на Съвета по икономически и финансови 

въпроси по отношение на инициативите в областта на финансовите услуги и данъчното 

облагане и инициативите, свързани с единния пазар, имащи въздействие върху растежа и 

създаването на работни места. Съветът по икономически и финансови въпроси ще 

разгледа инициативите на Комисията за преразглеждане на директивата относно 

облагането на енергията и за създаване на обща консолидирана основа на корпоративния 

данък, включително въздействието им върху функционирането на единния пазар.

9. ПРИКАНВА Комисията да информира най-редовно и подробно Съвета за инициативите, 

свързани с акта за единния пазар, и да представя ежегоден доклад за напредъка по 

прилагането.

10. ПРИЗОВАВА Съвета и Европейския парламент в тясно сътрудничество с Комисията да 

приемат най-късно до края на 2012 г. първоначален набор от приоритетни мерки за 

придаване на нов тласък на единния пазар.

11. ОЧАКВА стартирането до края на 2012 г. на новия етап от развитието на единния пазар 

на основата на изчерпателно икономическо проучване, в което да са посочени конкретни 

области на неоползотворен потенциал за растеж и евентуални нови лостове за растеж.

____________________


