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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 остава едно от най-големите и осезаеми постижения 
на Съюза, което носи ползи за предприятията, потребителите и гражданите в цяла 
Европа; в бюджета за 2020 г. следва да се отдаде приоритет на по-нататъшното 
задълбочаване на единния пазар и развитието на цифровия единен пазар;

3. подчертава значението на една силна политика за защита на потребителите, която 
осигурява защита и предвидимост за потребителите както офлайн, така и онлайн, и 
увереност у предприятията да предоставят своите стоки и услуги в рамките на 
вътрешния пазар;

4. подчертава значението на адекватното финансиране на прехода към напълно 
автоматизирани митнически операции в интерес на по-голямата ефективност за 
европейските дружества и рационализираната защита за потребителите;

6. признава, че 2020 г. е последната година от настоящата многогодишна финансова 
рамка, 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;

7. приветства факта, че в своя проектобюджет Комисията е заделила подходящ 
бюджет за повечето от основните приоритети на комисията IMCO, и приканва 
Съвета да потвърди тези бюджетни кредити;

8. приветства увеличението на бюджетните кредити за „функциониране и развитие на 
вътрешния пазар за стоки и услуги“ (бюджетен ред 02 03 01), както и за 
„подобряване на достъпа до финансиране на МСП“ (бюджетен ред 02 02 02), тъй 
като и двете действия са от решаващо значение за стимулирането на икономическия 
растеж в Съюза;

9. приветства също така 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 тези права е важен начин за 
повишаване на доверието на потребителите в единния пазар и в капацитета на ЕС да 
осигури осезаеми ползи;

10. изразява съжаление относно намаляването на бюджетните кредити за „подкрепа за 
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функционирането и модернизацията на митническия съюз“ (бюджетен 
ред 14 02 01), което би могло да доведе до забавяне на пълното прилагане на 
Митническия кодекс на Съюза;

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


