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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
В съответствие с Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от
13 април 2016 г.1 Комисията приканва съзаконодателите да отдадат приоритет на следните
законодателни досиета в контекста на изпълнението на стратегията за единния пазар,
стратегията за цифров единен пазар и плана за действие за изграждане на съюз на
капиталовите пазари и приканва Европейския съвет да обмисли следното:


Подкрепа за предстоящите инициативи на Комисията за постигането на истински
единен пазар най-късно до 2019 г., включително предложенията, свързани с
прилагането на правилата на единния пазар, както и мерките в сферата на бизнес
услугите, законодателството в областта на несъстоятелността на предприятията,
създаването на единен цифров портал и въвеждането на опростена, съвременна
система на ДДС, устойчива срещу измами;



Постигане на бързо съгласие по неотдавна внесените от Комисията пакет за
електронна търговия и предложения относно цифровите договори, които заедно
осигуряват цялостен подход към преодоляване на пречките, които възпрепятстват
процъфтяването на трансграничната електронна търговия;



Постигане на бързо съгласие по внесеното предложение за определяне на
радиочестотната лента около 700 MHz за безжични широколентови услуги във
всички държави членки най-късно до 2020 г., с цел да се подобри достъпът до
интернет за всички европейци чрез предоставянето на повече спектър за мобилни
услуги и да се спомогне за разработването на трансгранични приложения;



Постигане на бързо съгласие по внесеното предложение относно трансграничната
преносимост на онлайн услуги, което ще позволи на гражданите на ЕС да пътуват с
цифрово съдържание, което са закупили или за което са се абонирали в своята държава;



Постигане на бързо съгласие по предстоящата реформа на правилата на ЕС в
областта на далекосъобщенията, за да се стимулират конкуренцията и
инвестициите във високоскоростен широколентов достъп, както и по
предложението на Комисията за преглед на пазара на роуминг на едро в ЕС, което е
от основно значение за премахването на таксите за роуминг до 2017 г.;



Постигане на бързо съгласие по внесените предложения за опростени, прозрачни и
стандартизирани секюритизации и опростяване на изискванията по отношение на
проспектите, за да се допринесе за изграждането на напълно интегриран съюз на
капиталовите пазари най-късно до края на 2019 г. и по този начин да се осигури полесен достъп до финансиране за предприятията;



Подкрепа за инвестициите, научните изследвания и иновациите в Съюза чрез
подкрепа за инициативата на Комисията за създаване на европейски фондове,
които да инвестират във фондове за рисков капитал и да привличат частен капитал
за допълнително стимулиране и разрастване на най-перспективните нови
предприятия; бързо постигане на съгласие по предстоящото законодателно
предложение на Комисията с цел повишаване на привлекателността и
ефективността на паспорта на ЕС за рисков капитал.
1

OВ L 123, 12.5.2016 г., стр.1., и по-специално член 4, който има за цел да укрепи годишното и
многогодишното планиране на Съюза
1

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Стратегия за единния пазар
Инициатива

Актуално състояние

Инициативи, приети от Комисията

План за действие във връзка с ДДС — Към Приет на 7 април 2016 г.
единно пространство на ЕС по отношение
на ДДС
Законодателно действие за предотвратяване Прието на 25 май 2016 г.
на блокирането на географски принцип и
други форми на дискриминация на
потребителите въз основа на националност
или местожителство
Съвместна инициатива за стандартизация
Насоки относно стандартизацията
сферата на услугите

Приета на 1 юни 2016 г.; планирано
подписване на 13 юни 2016 г.
в Приети на 1 юни 2016 г.

Инициативи в процес на подготовка

Европейска програма относно икономиката Планирано приемане през юни 2016 г.
на сътрудничеството
Законодателно предложение, в което Приключили обществени консултации
доказалите се като успешни елементи на
Подготовка на оценка на въздействието
сегашната процедура по уведомяване,
предвидена в Директива (ЕС) 2015/1535, ще
се използват и по отношение на услуги,
които понастоящем не се обхванати от тази
директива
Законодателна инициатива във връзка с Обществени консултации
несъстоятелността на предприятията
Конференция на заинтересованите страни
през юли 2016 г.; подготовка на оценка на
въздействието
Аналитична рамка, която държавите членки Обществени консултации
да използват при преразглеждане на
съществуващите или при предлагане на
допълнителни регулации на професии

Насоки за държавите членки относно Обществени консултации
нуждите от реформи във връзка с
регламентирането на професии
Законодателно действие за преодоляване на Обществени консултации
конкретни
регулаторни
пречки
при
ключови бизнес услуги и при строителните
услуги
Паспорт за предоставяне на услуги

Обществени консултации

Инициативи за модернизиране на рамката Приключили обществени консултации
относно правата върху интелектуална
Подготовка на оценка на въздействието
собственост, включително преразглеждане
на рамката за прилагане на правата върху
интелектуална собственост
Инициатива за стартиращите предприятия

Обществени консултации

Единен цифров портал

Обществени консултации

Предложение за инструменти за пазарна Подготовка на обществени консултации
информация,
даващи
на
Комисията
възможност да събира информация от
подбрани участници на пазара
Инициатива за улесняване на използването Външно проучване
на цифровите технологии през целия
жизнен цикъл на дружествата
Инициатива за улесняване на презграничните Подготвителна работа
сливания и разделяния
Обществени поръчки: механизъм за Подготовка на обществени консултации
доброволна предварителна оценка при
широкомащабни инфраструктурни проекти
План за действие за повишаване
осведомеността относно принципа
взаимното признаване
Преглед на
признаване

Регламента

за

на Подготовка на обществени консултации
на

взаимното Подготовка на обществени консултации

Комплексен набор от действия за Подготовка на обществени консултации
интензифициране на усилията продуктите,
които не съответстват на изискванията, да
не се допускат на пазара на ЕС (вкл.

евентуална законодателна инициатива)
Съобщение относно най-добрите практики за Изготвяне на пътна карта
установяване в сферата на търговията на
дребно

Стратегия за цифров единен пазар
Инициатива

Актуално състояние

Инициативи, приети от Комисията

Предложение за директива относно някои Приети на 9 декември 2015 г.
аспекти на договорите за доставка на
цифрово съдържание
Предложение за директива относно някои
аспекти, засягащи договорите за онлайн
продажби и други дистанционни продажби
на стоки
Предложение за регламент за осигуряване Приети на 9 декември 2015 г.
на трансграничната преносимост на Общ подход, постигнат от Съвета на 26
услугите за онлайн съдържание в рамките май 2016 г.
на вътрешния пазар
Съобщение „Към една модерна, поевропейска рамка за авторското право“
Предложение за решение за използването Прието на 2 февруари 2016 г.
на радиочестотната лента 470—790 MHz в Общ подход, постигнат от Съвета на 26
Съюза
май 2016 г.
Съобщение
„Цифровизиране
на Приети на 19 април 2016 г.
европейската
промишленост
—
Оползотворяване в пълна степен на
предимствата на цифровия единен пазар“
Съобщение „Европейска инициатива за
компютърни услуги в облак — изграждане
на конкурентоспособна икономика в
Европа, основана на данни и знания“
Приоритети
за
стандартизацията
в
областта на ИКТ за цифровия единен пазар
План за действие на ЕС за електронно
управление през периода 2016—2020 г.
Ускоряване на цифровото преобразуване
на управлението
Предложение за преразглеждане на Приети на 25 май 2016 г.
Регламента за сътрудничество в областта
на защитата на потребителите.
Законодателно предложение в областта на
доставката на колетни пратки

Законодателно действие за предотвратяване
на блокирането на географски принцип и
други форми на дискриминация на
потребителите въз основа на националност
или местожителство
Насоки за прилагането на Директивата за
нелоялни търговски практики
Преглед
на
Директивата
аудиовизуалните медийни услуги

за Приет на 25 май 2016 г.

Оценка на Комисията на ролята на Приета на 25 май 2016 г.
платформите на пазара, включително
незаконното съдържание в интернет
Инициативи в процес на подготовка

Преглед на пазарите на роуминг на едро
Публично-частно
партньорство
киберсигурност/съобщение

Планирано приемане през юни 2016 г.
за Приключили обществени консултации

Реформа на режима на авторското право Подготовка на оценка на въздействието
(част втора)
Преглед на Директивата за спътниковото Подготовка на оценка на въздействието
излъчване и кабелното препредаване
Реформа
на
далекосъобщенията

правилата

Свободно движение на данни

за Подготовка на оценка на въздействието
Приключили обществени консултации и
провеждано в момента проучване

Преглед на Директивата за правото на Обществени консултации
неприкосновеност на личния живот в
електронните комуникации
Законодателни предложения за намаляване Приключили обществени консултации
на административната тежест върху
предприятията в резултат на различни Подготовка на оценка на въздействието
режими на ДДС
Преглед на рамката на ЕС за прилагане на Приключили обществени консултации
правата върху интелектуална собственост
Подготовка на оценка на въздействието

План за действие за изграждане на съюз на капиталовите пазари
Инициатива

Актуално състояние

Инициативи, приети от Комисията

Предложение за опростени, прозрачни и Прието на 30 септември 2015 г.
стандартизирани
секюритизации
и
Общ подход, постигнат от Съвета на 8
преразглеждане на калибрирането на
декември 2015 г.
капитала за банките
Предложение за модернизиране
Директивата за проспектите

на Прието на 30 ноември 2015 г.

Зелена книга за финансовите услуги на Приета на 10 декември 2015 г.
дребно и застраховането
Приключили обществени консултации
Адаптиране
на
директивата Прието на 30 септември 2015 г.;
„Платежоспособност II“ във връзка с
влезе в сила на 6 февруари 2016 г.:
калибрирането
на
инвестициите
в
инфраструктура и европейските фондове
за дългосрочни инвестиции
Доклад
относно
финансиране

колективното Приключено
категоризиране
на
националните
режими;
публикуван
доклад на 3 май 2016 г.
Инициативи в процес на подготовка

Преглед на законодателството за ЕФРК и Приключена работа
ЕФСП
въздействието

по

оценката

на

Планирано приемане през юли 2016 г.
Предложение за Общоевропейски фонд за Изготвяне на мандатите
инвестиции във фондове за рисков капитал
Подготовка на покана за заявяване на
и многостранни фондове
интерес за избора на управителя на
активите
Покана за представяне на доказателства Приключили обществени консултации;
относно кумулативното въздействие на публикувано резюме на 17 май 2016 г.
финансовата реформа
Предприемане на мерки за преодоляване Приключили обществени консултации
на дисбаланса между дълг и собствен
Подготовка на оценка на въздействието
капитал в рамките на законодателното
предложение относно обща консолидирана

основа за облагане с корпоративен данък
Преглед на пазарите на корпоративни Публикувана покана за представяне на
облигации
на
ЕС,
насочен
към оферти във връзка с проучване
възможностите
за
подобряване
на
Предстоящо публикуване на покана за
ликвидността на пазара
заявяване на интерес за участие в
експертна група
Консултация за основните пречки пред Обществени консултации
трансграничното
предоставяне
на
инвестиционни фондове
Законодателна инициатива във връзка с Обществени консултации
несъстоятелността на предприятията
Конференция на заинтересованите страни
през юли 2016 г.
Подготовка на оценка на въздействието
Оценка на възможността за политическа Очаква се становището на EIOPA
рамка за въвеждане на европейски
индивидуални пенсии
Оценка на пруденциалното третиране на Подготвителна работа
частния капитал и частно пласиран дълг в
директивата „Платежоспособност II“
Проучване на възможността всички Подготовка на оценка на въздействието
държави членки да разрешат кредитни на прегледа на законодателството
съюзи извън обхвата на правилата за относно капиталовите изисквания
капиталовите изисквания за банките в ЕС
Преглед на стратегията на
макропруденциалната рамка

ЕС

за Оценка на въздействието

Консултация във връзка с рамка на ЕС за Приключили обществени консултации
обезпечените облигации и подобни
Организирана
конференция
на
структури за заеми за МСП
февруари 2016 г.
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Доклад относно националните пречки пред Обсъждане от експертна група
свободното движение на капитали
Преглед на напредъка в премахването на Обсъждане от експертна група
бариерите, изброени в доклада Giovannini
Най-добри практики и кодекс на Обсъждане от експертна група относно
поведение за процедури за освобождаване пречките пред свободното движение на
от данък, удържан при източника
капитали

Проучване относно дискриминационни Подготвителна работа
данъчни пречки за трансграничните
инвестиции на пенсионните фондове и
животозастрахователните предприятия
Бяла книга за финансиране и управление Подготвителна работа
на европейските надзорни органи
Проучване на начините за разработване Подготвителна работа
или поддържане на общоевропейски
информационни системи

