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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 вътрешният пазар остава едно от най-големите и осезаеми 
постижения на Съюза, което носи ползи за предприятията, включително 
микропредприятията и малките предприятия, потребителите и гражданите в цяла 
Европа; следва да се отдаде приоритет в бюджета за 2020 г. на по-нататъшното 
задълбочаване на единния пазар, намаляването на бюрократичните тежести, които 
възпрепятстват свободното движение на стоки, капитали, услуги и труд, и 
развитието на цифровия единен пазар, за да за да се поддържа 
конкурентоспособността на предприятията в Съюза и да се защитават 
потребителите в целия Съюз; в този контекст подчертава, че е важно да се 
проследява систематично постигнатият напредък в областта, за да се откриват 
нововъзникващите проблеми и да се дават препоръки относно политиките за по-
нататъшното развитие на цифровия единен пазар;

3. подчертава значението на вътрешния пазар на услуги; призовава Съюза да 
предостави допълнително финансиране за завършването на вътрешния пазар на 
услуги и да насърчи разработването на нови и иновативни услуги;

4. призовава бюджетът за 2020 г. да допринася за изпълнението на очертаните в 
рамките на европейския семестър приоритети, и по-специално осигуряването на 
висококачествени инвестиции и реформи, насочени към увеличаване на 
конкурентоспособността и производителността на предприятията, включително на 
микропредприятията и малките предприятия, както и да продължи задълбочаването 
на единния пазар и да доразвива единния цифров пазар;

5. приветства факта, че в своя проектобюджет Комисията е заделила подходящ 
бюджет за повечето от основните приоритети на комисията IMCO, включително за 
вътрешния пазар на стоки и услуги, за подкрепа на малките и средните предприятия 
(МСП), за защита на потребителите и за конкурентоспособност, и приканва Съвета 
и Парламента да постигнат съгласие относно тези бюджетни кредити в бюджета за 
2020 г.;

6. приветства увеличаването на бюджетните кредити за „функциониране и развитие на 
вътрешния пазар за стоки и услуги“ (бюджетен ред 02 03 01) за целите на пазарния 
надзор и създаването на мрежата на Съюза за съответствието на продуктите, както и 
за „подобряване на достъпа до финансиране на МСП“ (бюджетен ред 02 02 02) и 
„разходи за подкрепа на COSME“ (бюджетен ред 02 01 04 01), тъй като тези три 
действия са от решаващо значение за стимулирането на икономическия растеж в 
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Съюза; изразява дълбоко съжаление за извършеното от Съвета намаление на 
средствата по бюджетни редове 02 03 01 и 02 02 02;

7. подчертава в това отношение, че МСП са съществена част от икономиката на Съюза 
и играят решаваща роля за създаването на работни места в целия Съюз, и счита, че е 
необходимо да се създаде и да се насърчава допълнително благоприятна за МСП 
стопанска среда; следователно подчертава, че подобряването на достъпа на МСП до 
финансиране продължава да бъде основен приоритет за комисията IMCO в бюджета 
за 2020 г.;

8. подчертава, че Програмата за конкурентоспособност на предприятията и за малките 
и средните предприятия (COSME) е ключов инструмент за насърчаване на 
предприемаческата култура, за подкрепа на съществуващите МСП и за гарантиране 
на конкурентоспособност, устойчивост и растеж; призовава по-специално за 
подобряване на инструмента „Ускорител“ на Европейския съвет по иновациите 
(инструмент за МСП) , защото той осигурява решаваща подкрепа за МСП с коренно 
нови идеи и пазарно ориентирани новаторски решения; счита, че бюджетът на 
Съюза и неговата подкрепа за достъпа до финансиране са важен инструмент за 
повишаване на конкурентоспособността и иновативността на стартиращите 
предприятия, микропредприятията и МСП и насърчават предприемаческия дух в 
Съюза;

9. подчертава, че е важно да има силна и ефективно прилагана политика за 
потребителите, която осигурява защита и предвидимост за тези потребители и се 
бори срещу нелоялните търговски практики както офлайн, така и онлайн, и създава 
увереност у предприятията да предоставят своите стоки и услуги в рамките на 
вътрешния пазар и която гарантира спазването и прилагането на законодателството 
на ЕС и националното законодателство, като същевременно поддържа минимално 
равнище на бюрократична тежест за МСП; подчертава, че продължават да 
съществуват предизвикателства по отношение на защитата на потребителите както 
в цифровата сфера, така и във физическата среда, и поради това е много важно да се 
увеличат усилията по отношение на образованието и осведомяването на 
потребителите и гражданите;

10. приветства увеличаването на бюджетните кредити за плащания за „защита на 
интересите на потребителите и подобряване на тяхната безопасност и 
информираност“ (бюджетен ред 33 04 01), тъй като подобряването на правата на 
потребителите и насърчаването на осведомеността за правата на потребителите е 
важен начин за повишаване на доверието на потребителите във вътрешния пазар и в 
способността на Съюза да осигури осезаеми ползи;

11. подчертава, че е важно адекватното финансиране на прехода към напълно 
автоматизирани митнически операции, за да се работи за по-голяма ефективност за 
европейските дружества, лоялна конкуренция и оптимизиранe на защитата за 
потребителите; за тази цел е важно да се увеличи финансирането за програма 
„Митници 2020“ – която осигурява механизми за сътрудничество, позволяващи на 
митническите органи и служители в рамките на целия Съюз да обменят и споделят 
информация и най-добри практики – и също така е изключително важно да се 
осигури финансиране за придобиването и поддръжката на съвременно и ефикасно 
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оборудване за митнически контрол;

12. припомня, че Комисията и държавите членки вече са натрупали забавяне в 
планираното прилагане на Митническия кодекс на Съюза, и поради това изразява 
дълбоко съжаление относно намаляването на бюджетните кредити за „подкрепа за 
функционирането и модернизацията на митническия съюз“ (бюджетен 
ред 14 02 01), което би могло да доведе до допълнително забавяне, да подкопае 
повишаването на ефективността на митническия контрол в рамките на Съюза и да 
попречи на функционирането на вътрешния пазар; припомня, че пълното и еднакво 
прилагане на Кодекса е от съществено значение за осигуряването на по-добра 
защита за гражданите и финансовите интереси на Съюза и че електронната 
митническа система представлява приоритетна политика за по-доброто 
функциониране на вътрешния пазар;

13. съзнава, че 2020 г. е последната година от настоящата многогодишна финансова 
рамка (МФР), и поради това призовава Комисията да използва пълноценно в 
бюджета за 2020 г. наличните маржове в МФР в областите на политиката, за които 
отговаря комисията IMCO;

14. подчертава, че е важно  Комисията напълно да спазва препоръките на Европейската 
сметна палата в интерес на един по-ефективен бюджет и на осигуряването на по-
добра стойност за европейските граждани;

15. призовава Комисията да финансира всички пилотни проекти и подготвителни 
действия, които са одобрени от комисията IMCO.
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