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Европейска комисия - Съобщение за медиите

Днес Европейската комисия представя нова оценка на актуалното състояние на единния
пазар и призовава държавите членки да подновят политическия си ангажимент,
свързан с него.

През последните 25 години единният пазар превърна Европа в едно от най-привлекателните
места за живеене и развиване на стопанска дейност. Неговите четири неразривни свободи —
свободното движение на хора, стоки, услуги и капитали — спомогнаха за подобряване на
благоденствието на гражданите и за укрепване на конкурентоспособността на ЕС. За да разгърне
пълния си потенциал в цифровата епоха и да осигури устойчиво развитие на икономиката ни,
единният пазар трябва да функционира гладко и да е адаптивен към бързо променящия се свят.
Днес обаче по-задълбочената интеграция изисква повече политическа смелост и ангажираност,
отколкото преди 25 години, а и повече усилия, за да се сближат думите и делата.

Заместник-председателят на Комисията Юрки Катайнен, който отговаря за работните места,
растежа, инвестициите и конкурентоспособността, заяви: „Шест месеца преди изборите за
Европейски парламент е важно да се напомни на европейците как единният пазар подобрява
ежедневието ни и предлага уникален импулс за нашите предприятия да иновират и разширяват
дейността си отвъд националните граници. А с тези, които се изкушават да издигат вътрешни
бариери, призовавам да погледнем цялостната картина: в свят, в който многостранното
сътрудничество е поставено под въпрос и в който конкурентите на Европа се развиват с по-бързи
темпове, както по отношение на БВП, така и на населението, единният пазар е уникална
придобивка за запазване и стимулиране на ценностите и влиянието в света на нашия континент.“

Елжбета Бенковска, комисар по въпросите на вътрешния пазар, промишлеността,
предприемачеството и МСП, добави: „Единният пазар означава свобода, възможности и
благоденствие. За да може обаче да има свободно движение — физически или онлайн — на хора,
услуги, стоки и капитали е необходимо всички в ЕС да спазват общоприетите правила. Имаме
нужда от ефективно и последователно правоприлагане. Както отхвърляме протекционизма извън
ЕС, така не трябва да допускаме разпокъсаност в рамките на ЕС, а неотклонно да поддържаме
нашия вътрешен пазар, който е най-ценната ни придобивка за бъдещите поколения.“

Комисията изтъква три основни области, в които са необходими допълнителни усилия за
задълбочаване и укрепване на единния пазар:

Приемане в кратки срокове на представените предложения: Комисията представи 67
предложения от пряко значение за подходящото функциониране на единния пазар, 44 от
които все още предстои да бъдат договорени. Комисията призовава Европейския парламент и
Съвета да приемат ключовите представени предложения преди края на настоящия
парламентарен мандат. Това включва съответните предложения за поставяне на
цифровизацията и новите технологии в сърцевината на единния пазар, за да се постигне по-
сигурна и устойчива енергетика в Европа и да се изгради съюзът на капиталовите пазари (вж.
информационния обзор на инициативите).

-

Фокусиране върху практическите резултати от правилата: Гражданите и предприятията
могат да се радват на многобройните ползи от единния пазар (вж. информационния фиш за
единния пазар) само ако съвместно договорените правила са действително ефективни по
места. Комисията призовава държавите членки да бъдат бдителни при въвеждането и
прилагането на правилата на ЕС, както и да се въздържат от издигането на нови бариери. От
своя страна, Комисията ще продължи да гарантира спазването на правилата на ЕС навсякъде
— от емисиите от автомобили, електронната търговия и социалните медии до сектора на
услугите и още много други.

-

Запазване на адаптивността на единния пазар: Предвид тенденцията на постепенно
забавяне на растежа на световната икономика и променящия се геополитически контекст, ЕС
трябва да покаже лидерски качества и да прояви политическа смелост, за да изведе единния
пазар до ново равнище. Потенциалът за задълбочаване на икономическата интеграция в
областта на данъчното облагане, стоките и услугите, мрежовите индустрии и т.н. е

-
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значителен. Тя ще увеличи привлекателността на Съюза за международните търговски
партньори и ще засили тежестта му на международната арена.

С настоящото съобщение Комисията дава първоначален отговор на отправения от Европейския
съвет през март призив за представяне на актуалното състояние на единния пазар и за оценка на
оставащите бариери и на възможностите, които един пълноценно функциониращ единен пазар
предлага. Тя също така приканва Европейския съвет да предвиди на ниво ръководители
задълбочено обсъждане на единния пазар във всичките му измерения, за да се определят общите
приоритети за действие и подходящите механизми, така че така необходимият нов политически
ангажимент по отношение на единния пазар да бъде подплатен с конкретни резултати на всички
нива на управление.

Днес Комисията представи и План за действие за стандартизация, който представя четири
ключови действия за повишаване на ефективността на системата, прозрачността и правната
сигурност.

Премахването на препятствията пред инвестициите в рамките на единния пазар е също сред
ключовите цели на Плана на Европейската комисия за инвестиции, известен още като плана
„Юнкер“. Ето защо разпространеното днес съобщение относно единния пазар е в тясна връзка със
също публикуваното днес съобщение, в което се прави равносметка на постигнатото в рамките на
плана „Юнкер“.

Контекст
Единният пазар дава възможност на европейците свободно да пътуват, учат, работят и живеят в
други страни. Те разполагат с богат избор на продукти — независимо дали пазаруват у дома или в
чужбина — и се радват на по-добри цени, както и на високи стандарти в областта на околната
среда и социалната и потребителската защита. Европейските предприятия — малки и големи —
могат да достигат до нови клиенти и по-лесно да търгуват със стоки и услуги навсякъде в Съюза.
С други думи, единният пазар е най-добрият актив на Европа за генериране на растеж и
насърчаване на конкурентоспособността на европейските предприятия на глобализираните
пазари.

За последните четири години Комисията, със стратегията за единния пазар, съюза на
капиталовите пазари и стратегията за цифров единен пазар, представи амбициозен и балансиран
пакет от мерки за задълбочаване на единния пазар и за по-справедливо разпределяне на ползите
от него. Редица предложения от тези стратегии вече са приети, като Европейският парламент и
Съветът все още трябва да се споразумеят по 44 от общо 67-те предложения. Комисията изготви и
предложения със значими перспективи за изграждането на банков съюз в Европа, за засилване на
политиката в областта на кръговата икономика, енергетиката, транспорта и климата, както и за
задълбочаване на единния пазар и насърчаване на устойчивото развитие. С цел да укрепи
справедливия характер на единният пазар Комисията предложи гаранции в областта на заетостта,
данъчното облагане, дружественото право и защитата на потребителите.

За следващия дългосрочен бюджет на ЕС за периода 2021–2 027 г. Комисията предложи нова
специална програма за единния пазар с бюджет от 4 млрд. евро, с която на потребителите ще се
предоставят повече възможности и защита, а на множество малки и средни предприятия (МСП) от
ЕС – условия да се възползват изцяло от един добре функциониращ единен пазар.
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Лица за контакти с медиите:
Lucia CAUDET (+32 2 295 61 82)
Mirna TALKO (+32 2 298 72 78)

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес
на информационната служба
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