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ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите приканва водещата комисия 

по бюджети да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните 

предложения: 

1. припомня, че единният пазар представлява основна политика и приоритетна област 

за икономически растеж; е убеден, че усилията за справяне с икономическата криза 

в Съюза следва да се основават на един по-силен, по-интегриран и по-обединен 

единен пазар, което изисква подходящи бюджетни средства; 

2. счита, че адекватно финансираната политика за защита на потребителите е от 

изключително значение за усилията за увеличаване на доверието на потребителите в 

един по-прозрачен единен пазар;  призовава следователно за поставяне на акцент 

както върху повишаването на безопасността за потребителите, така и върху 

съгласуването на правата на потребителите със социалните, технологичните и 

икономическите промени; 

3. подчертава, че един балансиран пакет може да осигури ефективна подкрепа за 

функционирането на митническия съюз и за борба с измамите, като по този начин 

се осигурява както защитата на потребителите, така и лоялната конкуренция, за да 

се постигне финансово възстановяване със собствените ресурси; подчертава 

следователно необходимостта от цялостно финансиране на всички мерки, свързани 

с плана за действие в областта на правата на интелектуална собственост (ПИС), 

както и с административните реформи, засягащи митническия контрол; 

4. припомня значението на финансирането на „Форума по въпросите на единния 

пазар“; отправя искане към Комисията да създаде правно основание във вторичното 

законодателство, с оглед осигуряване на продължаването на Форума след 2016 г.; 

5. счита, че държавите членки следва да отпуснат подходящо финансиране за SOLVIT, 

така че всички граждани и фирми на ЕС да имат достъп до напътствия по въпроси, 

свързани със създаването на дружества, търговията, услугите, семейните 

обезщетения и визите и правата на пребиваване; счита, че на Мрежата на 

европейските потребителски центрове също следва да се предостави подходящо 

финансиране, което да ѝ позволи да продължи своята мисия да образова гражданите 

в областта на техните права като потребители в Европа; 

6. подчертава необходимостта от силна подкрепа за програмата COSME, както и за 

мрежата „Enterprise Europe“ през 2016 г., като се обръща специално внимание на 

пречките, пред които са изправени малките и средните предприятия (МСП) във 

връзка с икономическите и финансови ограничения в ЕС, както и на тези, свързани 

с достъпа до нови пазари и достъпа до обществени поръчки; счита, че Съюзът 

трябва да продължи да подкрепя МСП като подобрява достъпа им до информация за 

възможностите, които единният пазар предоставя извън техните държави членки, 

както и отвъд границите на Съюза; 

7. счита, че са необходими нови източници на финансиране за МСП, по-специално на 
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финансиране за участие в търговски панаири на различни трети пазари, където да 

могат да рекламират националните си продукти и услуги; подчертава 

необходимостта от създаване на фонд, предназначен за финансиране на научни 

изследвания  и закупуване на високотехнологично оборудване за МСП; 

8. подчертава значението на стандартите за конкурентоспособните предприятия и 

МСП, които играят съществена роля за технологичния напредък в ЕС; подчертава 

следователно необходимостта от подходящо финансиране в подкрепа на дейностите 

по стандартизация, извършвани от Европейския комитет за стандартизация (CEN), 

Европейския комитет за стандартизация в електротехниката (CENELEC) и 

Европейския институт за стандарти в далекосъобщенията (ETSI); 

9. В светлината на приемането на регламента за системата E-call, призовава за 

осигуряване на подходящо финансиране на Европейската агенция за ГНСС за пълно 

прилагане на регламента; 

10. подчертава необходимостта от финансиране на многоезичния механизъм на 

платформата за онлайн решаване на потребителски спорове (ОРС); счита, че добре 

функциониращите системи за ОРС на територията на целия ЕС от една страна ще 

насърчат потребителите да търсят решения на проблемите, с които се срещат при 

закупуване на продукти и услуги на единния пазар, а от друга, ще дадат тласък на 

онлайн покупките, особено от търговци в други държави членки; счита, че 

увеличаването на електронната търговия и трансграничните покупки в рамките на 

ЕС означава нови стопански възможности и по-голям икономически растеж. 
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