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На 27 октомври 2010 г. Европейската комисия реши, в съответствие с член 262 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз, да се консултира с Европейския икономически и 
социален комитет относно 
 

„Съобщение на Комисията до Европейския парламент, до Съвета, до 
Икономическия и социален комитет и до Комитета на регионите 
За Акт за единния пазар – За изграждане на високо конкурентна социална 
пазарна икономика – 50 предложения с оглед подобряване на условията на 
работа, предприемачество и търговия за всички нас“ 
COM (2010) 608 окончателен. 

 
Специализирана секция „Единен пазар, производство и потребление“, на която беше 
възложено да подготви работата на Комитета по този въпрос, прие своето становище на 4 март 
2011 г. 
 
На 470-ата си пленарна сесия, проведена на 15 и 16 март 2011 г. (заседание от 15 март), 
Европейският икономически и социален комитет прие настоящото становище с 108 гласа „за“  
и 12 гласа „въздържал се“. 
 

* 
 

*          * 
 
1. Общи бележки 
 
1.1 ЕИСК приветства инициативата на Комисията за активизиране и съживяване на 

единния пазар, но установява, че тя не е изцяло съобразена с докладите на Monti, 
Lamassoure, Gonzalez, Grech и Herzog, така че единния пазар наистина да бъде в услуга 
на потребителите и гражданите, както поиска ЕП в своята резолюция от 10 май 2010 г. 

 
1.2 Европейският икономически и социален комитет (ЕИСК) следи отблизо единния пазар 

от гледна точка на гражданското общество и за тази цел през 1994 г. създаде 
Обсерваторията на единния пазар (ОЕП). Именно затова той приканва Европейската 
комисия да асоциира ОЕП, в качеството ѐ на една от основаните заинтересовани 
страни, към инициативи като Форума по въпросите на единния пазар. 

 
1.2.1 ЕИСК приветства намерението на Комисията в процеса на подготвяне и прилагане на 

нови мерки да даде приоритет на консултацията и диалога с гражданското общество и 
поради това се надява, че като институционален представител на гражданското 
общество ще бъде привлечен на най-ранния етап от планирането и изготвянето на тези 
мерки, както и в предварителната и последващата оценка на тяхното въздействие. 
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1.3 Приносът на организациите на гражданското общество е изключително важен елемент 
за правилното ориентиране на мерките, необходими за обновяване на единния пазар, 
тъй като тези организации представляват лицата, участващи в него. Разглежданите 
50 предложения са само началото на дългосрочен процес, целящ да се вдъхне нов 
живот на единния пазар. Този процес не бива никога да спира, защото единният пазар 
се намира в постоянно развитие.  

 
1.4 ЕИСК идентифицира редица мерки, които липсват в Акта за единния пазар, и в най-

скоро време ще направи предложения, които биха допринесли и за повишаване на 
доверието на гражданите. Липсващите мерки включват налозите върху авторските 
права, преразглеждането на директивата относно авторските права, неутралността на 
мрежата, защитата на личните данни, защитата на инвеститорите, протокола за 
социалния напредък, статута на европейските частни дружества, електронните 
обществени поръчки, европейските агенции за кредитен рейтинг, равенството между 
половете, микропредприятията и семейните предприятия, мерките за подпомагане на 
създаването на нови предприятия и разширяването на съществуващите, кредитните и 
дебитните карти, плащанията по електронен път, потребителските кредити и 
свръхзадлъжнялостта, междубанковите трансфери, младежта, както и повсеместното 
въвеждане на еврото като парична единица и подобряване на функционирането на 
Единната зона за плащания в евро (SEPA) и др. 

 
1.5 В настоящото становище на ЕИСК не се прави задълбочено проучване на всички 

предложения в Акта за единния пазар. Някои от тях вече са били предмет на становища 
на Комитета, който ще изготви по-подробни позиции, когато въз основа на 
съобщението последват предложенията на Европейската комисия, в това число и 
предложенията, отнасящи се до водещите инициативи на стратегията „Европа 2020“. 
ЕИСК идентифицира приоритетите, по които основните компоненти на европейското 
гражданско общество, представени в ЕИСК, са постигнали консенсус. ЕИСК изразява 
съжаление, че Комисията не е извършила необходимото включване на забележките и 
изводите, съдържащи се в „Доклада от 2010 г. относно гражданството на ЕС – 
премахване на пречките пред упражняването на правата на гражданите на ЕС“1. Тези 
приоритети би трябвало да дадат възможност на всички участници в единния пазар по 
места да използват напълно потенциала му. ЕИСК подчертава необходимостта от 
цялостен подход, който да отива отвъд изкуственото разделение на Акта за единния 
пазар на три стълба. Комитетът има за цел да поправи разнородното естество на 
предложенията, като предложи повече съгласуваност и взаимозависимост между 
отделните мерки. Предложенията се допълват взаимно, тъй като взаимодействат едно с 
друго и оказват въздействие върху обществото като цяло: еднакво за работниците, 
потребителите, предприятията и гражданите. Не съществува отделен единен пазар за 
всяка от тези категории. Съгласно Договора за ЕС: „Съюзът установява вътрешен 
пазар. Той работи за устойчивото развитие на Европа, основаващо се на балансиран 

                                                      
1

 COM(2010) 603 окончателен. 
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икономически растеж и ценова стабилност, силно конкурентна социална пазарна 
икономика, която има за цел пълна заетост и социален прогрес, и високо равнище на 
защита и подобряване качеството на околната среда. Той насърчава научния и 
техническия прогрес“. Комитетът настоява за гарантиране на високо равнище на 
защита на потребителите. 

 
1.6 Провеждането на откровен дебат относно добавената стойност и предизвикателствата е 

изключително важно за спечелване на подкрепата на обществото. За доверието на 
гражданите в ЕС не допринасят нито краткосрочните политически цели, които често 
водят до липса на последователност и/или небалансирани предложения, нито 
финансовата, икономическата, политическата и социалната криза. Важно е да се има 
предвид местната действителност и истинските опасения на гражданите. 

 
1.7 Европейската комисия не може сама да поеме отговорността за повишаване на 

осведомеността по въпросите на единния пазар и за информиране на обществеността 
относно инструментите2, които са на разположение за всички. Приносът на 
организираното гражданско общество е от изключително значение, както и участието 
на правителствата на държавите-членки, които следва да имат предвид, че единният 
пазар е неразделна част от нашите национални икономики. Политическите партии, 
медиите, образователните институции и всички заинтересовани страни имат 
историческата отговорност за това ЕС да може успешно да се справи с 
предизвикателствата на глобализирания свят, като се основава на ценностите, 
характеризиращи нашата социална пазарна икономика досега. Светът няма да ни чака. 
Фрагментирането, протекционизмът, национализмът и липсата на визия в Европа няма 
да ни позволят да се конкурираме с новите световни сили. 

 
1.8 Единният пазар е сърцевината на европейската интеграция и на стратегията 

„Европа 2020“. Наблюдението, управлението и прилагането на законодателството в 
областта на единния пазар е изключително важно. За да се постигне това, 
Европейската комисия следва да си сътрудничи тясно с държавите-членки чрез 
по-добро ползване на информационното табло на вътрешния пазар. 

 

                                                      
2

  Например SOLVIT, EURES, Европейски потребителски центрове, мрежата „Enterprise Europe“ и др. 
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2. Специфични бележки 
 

Приоритетите, изложени по-долу, не са подредени по предпочитание. (Номерата на 
предложенията на Акта за единния пазар са посочени в скоби.) 

 

2.1 Хартата на основните права – неразделна част от единния пазар (29) 
 

Комисията желае да се увери, че гарантираните в Хартата права, включително правото 
на предприемане на колективни действия, се зачитат. Тя припомня отговорностите на 
европейските институции, както и факта, че Хартата на основните права вече е правно 
обвързваща. Както се посочва много ясно в цитирания по-горе член 3, параграф 3 от 
Договора за Европейския съюз, икономическите свободи трябва да бъдат съгласувани 
със зачитането на основните социални права. Професор Monti признава този проблем и 
предлага нов баланс между единния пазар и основните синдикални права. ЕИСК 
препоръчва Комисията да включи изцяло Хартата в единния пазар и да прикани 
държавите-членки, които имат право на неучастие, да я приемат. 

 

2.2 Услуги (4 и 43) 
 

По-нататъшното развитие на единния пазар на услугите следва да стимулира пълното 
използване на техния потенциал, за да доведе до нов растеж и работни места, повече 
избор и конкуренция на пазара в полза на потребителите. Това би било от полза и за 
всички доставчици на услуги, особено за малките и средните предприятия – както за 
тези, които развиват дейност в целия Единен пазар, така и за тези, които работят на 
местно равнище, благодарение на опростяването на законодателството и премахването 
на бариерите за навлизане на пазара. ЕИСК призовава за безопасност, по-добро 
качество и достъпност на услугите за потребителите и предприятията. Също така е 
необходимо да се подобри прилагането на директивата за услугите, да се развият 
дейностите на единните центрове за контакт и да се разшири информацията, 
превеждана на други езици, като същевременно се подобрява административното 
сътрудничество между държавите-членки и се повишава осведомеността относно 
възможността за предоставяне на трансгранични услуги. 
 

Той приветства също така дългоочакваното предложение за преглед на регламента за 
правата на пътниците с оглед на последните събития и конкретното дело, заведено в 
Съда на Европейския съюз. 
 

2.2.1 Финансови услуги на дребно (40 и 41) 
 

Една от областите, в които се наблюдават най-големите пропуски в изграждането на 
единния пазар, са финансовите услуги на дребно. Наред с ипотечните кредити 
различни други аспекти, посочени в становищата на ЕИСК и съобщенията на 
Комисията, трябва да бъдат разгледани като абсолютен приоритет. 
 

ЕИСК приветства инициативата за подобряване на достъпа до основните банкови 
услуги, както и прозрачността и съпоставимостта на банковите такси. 
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2.3 Услуги от общ интерес – УОИ (25) 
 

Комисията се ангажира да приеме до 2011 г. съобщение, придружено от пакет от мерки 
за услугите от общ интерес. ЕИСК приветства инициативата за подкрепа на оценката 
на обществените услуги и за премахване на пречките пред универсалния достъп и 
припомня искането си за обвързваща рамкова директива3. Целта на съобщението и на 
другите мерки относно обществените услуги следва да бъде подкрепата за 
държавите-членки в развитието и подобряването на предоставяните от тях обществени 
услуги в съответствие с Протокола относно УОИ. Оценката на обществените услуги 
следва да включва критична и задълбочена оценка на предходните процеси на 
либерализация и да бъде извършена с участието на всички основни заинтересовани 
страни. ЕИСК е загрижен особено за поддържането на стандартите за качество и 
достъпност, включително лесното преминаване към друг доставчик, с цел увеличаване 
на конкуренцията. ЕС следва да придобие експертен опит по отношение на 
способността си да прави оценка на въздействието на всяка инициатива в рамките на 
единния пазар, както и на останалите инициативи на ЕС в областта на обществените 
услуги, в съответствие с Протокола относно УОИ. 

 

2.4 Устойчиво развитие (10, 11 и 27) 
 

ЕИСК приветства идеята за план за енергийна ефективност, чрез който да се използва 
потенциала за съществени икономии на енергия. Нуждаем се от работещ единен пазар 
в областта на енергетиката, за да гарантираме на неговите потребители сигурни и 
устойчиви доставки на приемливи цени. Един напълно оперативен единен пазар в 
областта на енергетиката е от полза за потребителите, тъй като осигурява по-голям 
избор и по-ниски цени, но са необходими по-строги общи минимални стандарти. 
Развитието на т.нар. „интелигентно отчитане“ с цел повишаване на осведомеността 
относно моделите на потребление и свързаните с тях разходи изисква допълнителни 
регулаторни мерки за гарантиране на бързо въвеждане на новите технологии и 
по-висока ефективност чрез конкуренция между услугите в областта на енергетиката. 
Наред с това ЕИСК се интересува от резултатите във връзка с целесъобразността на 
една евентуална инициатива относно въздействието на продуктите върху околната 
среда (екологичен отпечатък)4. 

 

                                                      
3

   OВ C 221, 8.9.2005 г, стр. 17. 
4

  Екологичният отпечатък изхожда от принципа, че индивидуалното потребление може да бъде изразено чрез площта, 
необходима за производството на консумираните ресурси. През 2008 г. са били налични 1,8 хектара на глава от 
населението, а са използвани 2,2 хектара на глава от населението. 
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2.5 Малки и средни предприятия и други законни форми на предприемачество 5 
(12, 13, 14 и 37) 

 
2.5.1 Достъпът на МСП до финансиране може да се счита за основния им проблем, особено 

като се има предвид кризата. МСП разчитат основно на заеми от банките, тъй като 
нямат достъп до капиталовите пазари и другите източници на финансиране. Ето защо 
ЕИСК приветства предложението да се подобри достъпът на МСП до капиталовите 
пазари. Отварянето на единния пазар за фондовете за рисков капитал може също да 
подобри финансирането на МСП, особено в областта на иновациите и новите 
технологии. 

 
2.5.2 Достъпът до финансиране е само част от проблема. МСП, както и социалната 

икономика, се нуждаят също така от непрекъснато и цялостно намаление на ненужните 
административни тежести, които им оказват непропорционално силен натиск поради 
по-малкия размер на тези предприятия. Ето защо е от решаващо значение 
„Small Business Act“ да бъде преразгледан в кратки срокове и приложен по-ефективно, 
за да може най-накрая да постигне очакваните резултати, като например статута на 
европейското частно дружество. По същата причина опростяването на счетоводните 
директиви за МСП следва да стане основен приоритет. Мерките, необходими за 
насърчаване на устойчивото развитие и опазването на околната среда, следва да бъдат 
изготвени така, че да издържат теста на МСП за очакваното въздействие. 

 
2.5.3 ЕИСК приветства ангажимента на Комисията да бъде приет регламент относно статута 

на европейска фондация, както и да се направи проучване относно 
взаимоспомагателните дружества. Според ЕИСК подобно проучване следва да доведе 
до създаване на статут на европейското взаимоспомагателно дружество. Наред с това 
ЕИСК призовава Комисията и държавите-членки да направят необходимото, за да 
гарантират, че статутът на европейското сдружение също ще стане реалност. 

 

                                                      
5

  Понятията за МСП и изобщо за предприятия следва да бъдат разширени, за да обхванат всички форми на достъп до 
единния пазар, независимо дали става въпрос за търговски дружества или за сдружения с нестопанска цел. Това се 
прави с цел да се постигне по-цялостно и нюансирано разбиране на единния пазар с цялото разнообразие от действащи 
лица. Всяка мярка за МСП се отнася еднакво до всички видове действащи лица на социалната икономика, например 
необходимостта от намаляване на бюрокрацията, премахване на пречките и ненужните административни тежести. 
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2.6 Конкурентоспособност (19, 20 и 21) 
 

Насърчаването на предприемачеството е основният източник на растеж и работни 
места. Това предполага прилагането на принципите на интелигентното регулиране. 
Взаимното свързване на търговските регистри може да се превърне в първата стъпка 
към подобряване на бизнес климата и да допринесе за по-доброто функциониране на 
единния пазар. ЕИСК приветства и други мерки за подобряване на бизнес климата, 
управлението на единния пазар и методите за комуникация. Бързото въвеждане на 
обща консолидирана основа на корпоративния данък (ОКОКД) и преразглеждането на 
директивите относно ДДС би следвало да подобри трансграничните дейности на 
дружествата. 

 
2.7 Стандартизация (6) 
 

Стандартите са основен елемент от единния пазар, поради което ЕИСК подкрепя 
мерките за повишаване на ефективността на процеса на стандартизация. Същевременно 
Комитетът подчертава значението на по-активното участие на потребителите и МСП, 
както и на предоставянето на непрекъснати и устойчиви гаранции за това, че 
разходните фактори, които ограничават тяхното участие в този процес, са преодолени. 
Стандартите не бива да бъдат налагани от конкретни участници на пазара. Стандартите 
на ЕС трябва да играят много по-голяма роля в световната търговия и използването им 
следва да бъде насърчавано в предстоящите търговски преговори на двустранно и 
многостранно равнище. 

 
2.8 Единен цифров пазар (2, 5 и 22) 
 
2.8.1 Електронната търговия изглежда е основният потърпевш сектор от фрагментацията на 

единния пазар, за която са характерни липсата на правила за хармонизиране, липсата на 
оперативна съвместимост на информационните системи и неразрешените въпроси, 
свързани с правото върху интелектуалната собственост. Ето защо ЕИСК счита, че 
разрешаването на тези проблеми може в кратки срокове да допринесе за разширяването 
на обхвата на дейностите на предприятията, като увеличи избора на продукти и услуги 
за потребителите и повиши удовлетворението на гражданите от функционирането на 
единния пазар, без това да е за сметка на защитата на потребителите. Поради това е 
изключително важно да се изготви предложение относно електронната търговия. 
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2.8.2 Електронната оперативна съвместимост е един от приоритетите, които имат за цел да 
улеснят всички дейности в рамките на единния пазар. Създаването на истински единен 
цифров пазар трябва да се основава на взаимното признаване например на 
електронните подписи, електронните удостоверения, електронното установяване на 
истинността и електронните формуляри. Разширяването на обхвата на 
Информационната система за вътрешния пазар (IMI) би допринесло за по-активно 
административно сътрудничество и обмен на данни – нещо, което ще послужи на 
администрациите, предприятията и гражданите6. 

 
2.8.3 Необходими са уреждането и управлението на авторските права чрез улесняване на 

общоевропейското лицензиране на съдържание и чрез разработване на правила за 
авторските права, които да бъдат валидни навсякъде в ЕС и да отчитат всички 
интереси. В тази област Актът за единния пазар не е достатъчно проактивен – би могло 
да се направи повече за потребителите. 

 
2.9 Корпоративно управление и участие на работниците (36, 37 и 38) 
 

Комитетът приветства предложението на Комисията за започване на обществена 
консултация относно корпоративното управление, както и подкрепата, която тя оказва 
за иновационни социални проекти. Комисията трябва да работи за по-твърд 
ангажимент на ЕС за укрепване на корпоративното управление, с цел да бъде 
допълнително развито участието на работниците и да бъде подобрена прозрачността на 
информацията, предоставяна от предприятията. Правото на работниците на 
информация, консултация и участие е включено като основно право под различни 
форми в Договора: член 151, параграф 1 от ДФЕС „социален диалог“ и член 153, 
параграф 1, където се посочва, че Съюзът подкрепя и допълва дейностите на 
държавите-членки в следните области: буква е) „представителство и колективна 
защита на интересите на работниците и работодателите, включително съвместно 
вземане на решения“. Ето защо обществената консултация следва да разгледа въпроса 
как да се подобри прозрачността на информацията, предоставяна от предприятията по 
отношение на аспектите, свързани със социалната сфера, околната среда и правата на 
човека. Когато получи конкретно искане за изготвяне на становище, ЕИСК ще направи 
критична оценка на Инициативата за социално предприемачество, включително на 
възможността корпоративната социална отговорност (КСО) да остане на доброволна 
основа. 

 

                                                      
6

  ОВ C 128,18.5.2010 г., стр. 103. 
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2.10 Свободно движение на работници и икономически свободи (30) 
 

Комисията планира да приеме законодателно предложение за усъвършенстване на 
прилагането на Директивата относно командироването на работници, което може да 
съдържа или да бъде допълнено с обяснение за упражняването основните социални 
права в контекста на икономическите свободи на единния пазар. В него не се предлага 
преразглеждане на директивата, а приемане на друг законодателен акт за подобряване 
на нейното прилагане. Следва да бъдат изяснени противоречията в прилагането на 
директивата и да бъдат правилно определени правомощията на държавите-членки да 
осигуряват прилагането на своите стандарти за труд и системи на колективни трудови 
отношения, включително решаващата роля на колективното договаряне в различните 
му форми. Резултатите от подобно изясняване следва да покажат дали е необходимо 
преразглеждане на директивата относно командироването на работници. Това не бива 
да става за сметка на спазването на правилата на конкуренцията и принципа на 
недискриминация на национална основа. Всяко преразглеждане на действащото 
законодателство или всеки нов законодателен акт следва да се основава на консултация 
със социалните партньори и на баланс между високите стандарти на труд и 
икономическите свободи7. 

 
2.11 Законодателство в областта на обществените поръчки (17) 
 
2.11.1 През 2012 г. Комисията ще направи законодателни предложения за опростяване и 

актуализиране на разпоредбите на ЕС, с цел възлагането на обществени поръчки да 
стане по-гъвкаво, а самите обществени поръчки да могат да се използват по-добре от 
други политики. Чрез действащата правна рамка обществените поръчки могат да 
подкрепят иновационния и екологичен растеж. Новите предложения не бива да 
затрудняват участието на конкуренти от други държави-членки в съответствие с 
правилата, одобрени през 2004 г. Следва да се спазва принципът на равно третиране. 

 
2.11.2 В инициативата на Комисията относно обществените поръчки следва да се обърне 

повече внимание на постоянния дисбаланс между ЕС и неговите основни търговски 
партньори по отношение на степента на отваряне на пазарите на обществени поръчки. 
Следва да се помисли до каква степен пазарите на обществени поръчки в ЕС могат да 
останат отворени по устойчив начин, при положение че в трети страни се запазят 
неравностойните условия на участие. В това отношение всички участници, независимо 
дали са държави-членки или трети страни, трябва да зачитат ратифицираните 
конвенции на МОТ и правата на човека. 

 

                                                      
7

 ОВ С 44, 11.2.2011 г., стр. 90 
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2.11.3 Още от началото на проекта за създаване на единен пазар в средата на 80-те години на 
ХХ век се обсъжда включването на основна социална клауза в разпоредбите. Тези 
искания бяха удовлетворени при преразглеждането на правилата за обществените 
поръчки през 2004 г. Преразглеждането на директивите на ЕС в областта на 
обществените поръчки следва да позволи пълноценно използване на настоящата рамка 
за интегриране на социалните и екологичните критерии в договорите за обществени 
поръчки, стига тези критерии да отговарят на основните принципи на 
законодателството на ЕС8. 

 
2.12 Външно измерение (24) 
 

ЕИСК счита, че предложението за гарантиране на конкурентоспособността на 
европейските предприятия на световните пазари е един от основните приоритети, тъй 
като единният пазар не може да бъде изолиран от световната конкуренция. Необходима 
е много по-силна позиция в преговорите с основните търговски партньори, с цел 
насърчаване на постигането на последователност в отделните законодателства и 
приемането на международни стандарти, основани на тези в ЕС. Външното измерение 
на вътрешния пазар и прилагането на справедливи търговски правила са от решаващо 
значение не само за конкурентоспособността на дружествата, но и за защитата на 
нашия социален и екологичен модел от нелоялна конкуренция. Световната 
конкурентоспособност обаче не бива да се насърчава за сметка на спазването на 
основните права на потребителите и гражданите. 

 

                                                      
8

  Вж. съображения № 1 и 4 от Директива 2004/18/ЕО относно координирането на процедурите за възлагане на 
обществени поръчки за строителство, услуги и доставки. 
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2.13 Достъп до правосъдие/Колективен иск (46) 
 

Достъпът до правосъдие е ключов фактор, допринасящ за доверието на потребителите 
в единния пазар. Със сигурност провеждащите се понастоящем консултации относно 
алтернативното разрешаване на спорове и колективните искове, за които призоваха 
Европейският парламент9 и докладът на проф. Монти, трябва да доведат до 
законодателни предложения от страна на Комисията. ЕИСК приветства бъдещото 
законодателно предложение за алтернативно разрешаване на спорове (АРС), включено 
в Работната и законодателна програма на Комисията за 2011 г. и подкрепя бързото му 
приемане. Това обаче, само по себе си, не гарантира, нито че предложенията ще бъдат 
направени навреме, нито че ще осигурят ефективното прилагане на правилно 
замислени и ефикасни механизми, които да предоставят на потребителите и 
предприятията набор от подходящи инструменти за избягване на неоснователните 
спорове. 

 
 
Брюксел, 15 март 2011 г. 

 
Председател 

на 
Европейския икономически и социален 

комитет 
 
 
 
 

Staffan Nillson 

 

 
* 
 

* * 
 

NB: Следва приложение. 

 

                                                      
9

  Доклад относно Осигуряването на единен пазар за потребителите и гражданите (Louis Grech, член на ЕП). 
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ДОПЪЛНЕНИЕ 

към СТАНОВИЩЕТО 
на Европейския икономически и социален комитет  

 
 

Следното изменение, получило повече от една четвърт от гласовете, бе отхвърлено по време на 
обсъжданията: 
 
Параграф 2.3 се изменя, както следва: 
 

„2.3 Услуги от общ интерес – УОИ (25) 
 
Комисията се ангажира да приеме до 2011 г. съобщение, придружено от 
пакет от мерки за услугите от общ интерес. ЕИСК приветства 
инициативата за подкрепа на оценката на обществените услуги и за 
премахване на пречките пред универсалния достъп и припомня искането си за 
обвързваща рамкова директива 10.  Във връзка с това Комитетът се 
позовава на Протокол (№ 26) относно услугите от общ интерес, който е 
част от европейските договори. Целта на съобщението и на другите мерки 
относно обществените услуги следва да бъде подкрепата за държавите 
членки в развитието и подобряването на предоставяните от тях 
обществени услуги в съответствие с Протокола относно УОИ. Оценката на 
обществените услуги следва да включва критична и задълбочена оценка на 
предходните процеси на либерализация и да бъде извършена с участието на 
всички основни заинтересовани страни. ЕИСК е загрижен особено за 
поддържането на стандартите за качество и достъпност, включително 
лесното преминаване към друг доставчик, с цел увеличаване на 
конкуренцията. ЕС следва да придобие експертен опит по отношение на 
способността си да прави оценка на въздействието на всяка инициатива в 
рамките на единния пазар, както и на останалите инициативи на ЕС в 
областта на обществените услуги, в съответствие с Протокола относно 
УОИ.“ 

 
Изложение на мотивите 
 
Ефикасните, икономически ефективни и висококачествени обществени услуги са от 
съществено значение за европейското общество. Те подобряват качеството на живота ни и 
значително допринасят за насърчаването на териториалното и социалното сближаване в 
Европа. 
 
                                                      
10

  Становище на ЕИСК CESE 121/2005, OВ C 221, 8.9.2005 г, стр. 17 (докладчик: г-н Hencks, съдокладчик: 
г-н Hernández Bataller). 
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С Договора от Лисабон от 2009 г. става ненужно да се създава нова хоризонтална правна рамка 
под формата на обвързваща рамкова директива. Фактът, че Протокол (№ 26) относно услугите 
от общ интерес е приложен към европейския договор, прави излишно позоваването на 
становището на ЕИСК от 2005 г. 
 
 
Резултат от гласуването 
 
Гласове „за“:     42 
Гласове „против“:    53 
Гласове „въздържал се“:  19 

 
_____________ 

 


