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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. отбелязва, че в рамките на бюджетната процедура в сферата на отговорност на 

комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите (комисията IMCO) 

попадат бюджетни редове от дял 2 (Вътрешен пазар, промишленост, 

предприемачество и МСП), дял 14 (Данъчно облагане и митнически съюз) и 

дял 33 (Правосъдие и потребители); 

2. подчертава, че единният пазар е едно от най-големите постижения на Европа, 

което даде възможност на хората, стоките, услугите и капитала да се движат по-

свободно в Съюза, увеличи брутния вътрешен продукт на ЕС с 1,7% и създаде 

3,6 милиона допълнителни работни места от 1990 г. насам, поради което счита, че 

завършването на изграждането на единния пазар трябва да остане един от 

приоритетите на бюджета за 2019 г., тъй като е от решаващо значение за 

утвърждаването на Съюза като по-конкурентоспособна и динамична икономика, 

основана на знанието, в полза както на неговите граждани, така и на неговите 

предприятия; подчертава във връзка с това необходимостта от повишаване на 

конкурентоспособността на Съюза и призовава за разпределянето на бюджетни 

кредити, за да се спомогне за трансформирането на дейностите за един цифров 

свят; 

3. припомня, че наличието на здравословна и придружена с права потребителска 

среда е основен фактор за завършването на изграждането на единния пазар и за 

икономическия растеж в цяла Европа, и подчертава, че законодателството на 

Съюза в областта на защитата на потребителите осигури на гражданите и на 

предприятията предсказуемостта и правната сигурност, които са необходими в 

редица области, като права на пътниците, права на потребителите и борбата 

срещу нелоялните търговски практики и неравноправните условия на договорите; 

4. отбелязва същевременно, че на пазара в Съюза все още има опасни и 

неотговарящи на изискванията продукти, както става видно от наскоро 

избухналите няколко скандала, с което се подчертава необходимостта да се 

задели финансиране за по-ефикасен и координиран надзор на пазара и мерки за 

осигуряване на безопасност на потребителите; 

5. приветства факта, че в проекта за общ бюджет на Европейския съюз за 

финансовата 2019 година (проектобюджет за 2019 г.) основните приоритети на 

комисията IMCO в областта на функционирането на митническия съюз, защитата 

на потребителите, конкурентоспособността и вътрешния пазар на стоки и услуги 

са надлежно взети предвид и за тях са предоставени достатъчно бюджетни 

средства по отношение на бюджетните кредити за поети задължения; приканва 

Съвета да потвърди тези бюджетни кредити; 

6. подчертава, че политиката за единния пазар следва да бъде приоритет като част от 

стремежа към по-добро разходване на бюджета и че следва да бъдат набелязани 
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възможности за равностойни икономии в други области, за да се изпълнят поетите 

по отношение на разходите задължения; 

7. приветства увеличеното равнище на бюджетните кредити за поети задължения за 

модернизиране на митническия съюз в подкрепа на прилагането на Митническия 

кодекс на Съюза (Кодекса) и на развитието на електронните митнически системи, 

тъй като пълното и еднакво прилагане на Кодекса е от съществено значение за по-

добрата защита на гражданите и на финансовите интереси на Съюза, а 

електронните митници са едно от главните предизвикателства през идните години 

за осигуряването на по-добро функциониране на вътрешния пазар; подчертава 

освен това, че опростяването на митническите процедури и ефективното 

прилагане на митническите системи са от първостепенно значение за борбата с 

измамите и за стимулиране на конкуренцията; 

8. подчертава, че все още съществуват предизвикателства в областта на защитата на 

потребителите по отношение на гражданите на Съюза, и по-специално що се 

отнася до цифровата икономика и развитието на трансграничната търговия на 

дребно в Съюза, поради което изразява съжаление, че бюджетните кредити за 

програмата за потребителите в проектобюджета за 2019 г. не са достатъчни; 

призовава следователно за адекватно финансиране на програмата за 

потребителите, за да се завърши изграждането на истински европейски цифров 

единен пазар, така че да се осигури висока степен на защита на потребителите, и 

по-специално на уязвимите потребители, и да се гарантира, че се предприемат 

подходящи действия във връзка с нововъзникващите предизвикателства за 

политиките на защита на потребителите;  

9. подчертава значението на механизмите за управление на вътрешния пазар за 

обезпечаване не само на правилното прилагане на правилата на Съюза, но и на по-

добро информиране и подпомагане на потребителите и предприятията, и 

препоръчва Комисията да подкрепя програми за повишаване на осведомеността 

по отношение на техните права и правилните действия в случай на нарушаването 

им; призовава следователно за увеличаване на кредитите по бюджет ред 02 03 04 с 

цел да се осигури по-добро функциониране на единния пазар, и по-конкретно 

услуги за предоставяне на информация и оказване на съдействие; 

10. отбелязва, че 91,6% от гражданите и предприятията не познават нито една служба 

на европейско равнище за предоставяне на информация и оказване на 

съдействие1, и счита, че осведомеността на потребителите и предприятията за 

инструментите за предоставяне на информация и оказване на съдействие, и по-

специално за портала „Вашата Европа“ и за мрежата на европейските 

потребителски центрове, е от първостепенно значение и че е необходимо да се 

положат значителни усилия за повишаване на осведомеността, поради което 

очаква значително увеличение на предоставяното финансиране; 

11. отбелязва, че институциите на Съюза вече постигнаха неофициално споразумение 

                                                 
1  Данни за 2017 г. въз основа на Study on information and assistance needs of businesses operating cross-

border within the EU, including gap and cost analysis (Проучване относно нуждите от информация и от 

съдействие на предприятията, които извършват трансгранична дейност в рамките на ЕС, включващо 

анализ на пропуските и разходите), стр. 30. 
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по предложението на Комисията за регламент за създаване на единен цифров 

портал за предоставяне на информация, процедури и услуги за оказване на 

съдействие и решаване на проблеми, и очаква още за 2019 г. да бъде разпределено 

адекватно по размер финансиране за подготовката на портала; 

12. припомня на Комисията, в контекста на влизането в сила на 3 декември 2018 г. на 

Регламент (EС) 2018/302 на Европейския парламент и на Съвета1, нейния 

ангажимент да осъществи до март 2020 г. задълбочен анализ на осъществимостта 

на разширяването на обхвата на регламента с цел да се обхванат изцяло 

предоставяните по електронен път услуги, защитени с авторско право, в т.ч. 

аудио-визуалните услуги, поради което призовава за разпределянето на 

подходящо по размер финансиране за тази цел още през 2019 г.; 

13. припомня, че Програмата за конкурентоспособност на предприятията и малките и 

средните предприятия (COSME) е важен инструмент за насърчаване на 

предприемаческата култура, за подкрепа на съществуващите малки и средни 

предприятия (МСП) и гарантиране на тяхната конкурентоспособност, 

устойчивост и растеж, за подпомагане на насочването им към цифрова 

трансформация, както и за насърчаване на развитието на обществото на знанието, 

и изразява надежда, че намаляването на бюджетните кредити за плащания за 

COSME в проектобюджета за 2019 г. се дължи единствено на прецизно 

изчисляване на неизплатените суми от Комисията, тъй като е от първостепенно 

значение да се избегнат затруднения и недостиг на финансови средства при 

плащането по действията в рамките на COSME; 

14. приветства увеличаването на бюджетните кредити за поети задължения в 

проектобюджета за 2019 г. по бюджетен ред 02 02 01 „Насърчаване на 

предприемачеството и повишаване на конкурентоспособността и пазарния достъп 

на предприятията от Съюза“, като същевременно остава загрижен във връзка с 

равнището на програмираните бюджетни кредити за плащания, тъй като 

подобряването на достъпа на МСП до финансиране продължава да бъде основен 

приоритет за комисията IMCO в бюджета за 2019 г.; 

15. приветства увеличението на бюджетните кредити в проектобюджета за 2019 г. по 

бюджетен ред 33 04 01 „Защита на интересите на потребителите и подобряване на 

тяхната безопасност и информираност“; подчертава, че повишаването на 

образованието и осведомеността на средния потребител е от първостепенно 

значение в цифровия единен пазар; призовава за укрепване на инструментите на 

единния пазар, които повишават осведомеността относно правилата на вътрешния 

пазар; подчертава продължаването на разпределянето на финансови средства за 

SOLVIT, мрежата на европейските потребителски центрове и мрежата за 

решаване на финансови спорове FIN-NET; 

16. подчертава значението на стандартите за конкурентоспособността на пазара на 

                                                 
1 Регламент (EС) 2018/302 на Европейския парламент и на Съвета от 28 февруари 2018 г. за преодоляване 

на необоснованото блокиране на географски принцип и на други форми на дискриминация въз основа на 

националността, местопребиваването или мястото на установяване на клиентите в рамките на вътрешния 

пазар и за изменение на регламенти (ЕО) № 2006/2004 и (ЕС) 2017/2394 и Директива 2009/22/ЕО (ОВ 

L 60 I, 2.3.2018 г., стр. 1). 



 

PE622.282v02-00 6/8 AD\1158486BG.docx 

BG 

Съюза; припомня, че е необходима подходяща финансова подкрепа за дейността 

на европейските организации за стандартизация; 

17. изисква да се финансират всички пилотни проекти, подкрепени от комисията 

IMCO, и по-специално проектите за „Мониторинг на евентуално нелоялно 

профилиране на потребителите и коригиране на цените от страна на въздушните 

превозвачи“ (за проверка дали въздушните превозвачи практикуват т.нар. 

„профилиране на потребителите“, за да коригират цените на билетите), за 

„Прилагането по подразбиране на изискванията за достъпност на уебсайтовете 

при инструментите за редактиране и платформите“ (за насърчаване и подкрепа на 

възприемането на съответните изисквания за достъпност съгласно европейски 

стандарт EN 301 549 v1.1.2 чрез предоставянето на безвъзмездни средства на 

дружества) и за „Оценка на предполагаемите разлики в качеството на продуктите, 

продавани на единния пазар“ (за развитие на по-нататъшно подходящо проучване, 

свързано с потребителите и пазара, относно предполагаемите разлики в 

качеството на продуктите на единния пазар); 

18. по отношение на пилотния проект „Оценка на предполагаемите разлики в 

качеството на продуктите, продавани на единния пазар“ призовава Комисията да 

предприеме необходимите мерки за привличане на членовете на комисията IMCO 

за тясно участие в планирането и надзора на всички дейности, свързани с този 

пилотен проект, и отново заявява, че членовете на ЕП следва да играят основна 

роля за осведомяването на широката общественост относно резултатите от 

окончателния доклад; 

19. подчертава необходимостта да се свържат всички програми относно вътрешния 

пазар с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета1. 

                                                 
1 Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата 

на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на 

такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) (ОВ 

L 119, 4.5.2016 г., стр. 1). 
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