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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите приканва водещата комисия 
по бюджети да включи следните предложения в своя доклад:

1. приветства предлаганата многогодишна финансова рамка (МФР) за периода 2014–
2020 г. и връзката й с целите на стратегията „Европа 2020“; подчертава обаче, че тя 
все още е под нивата, изискани от Парламента в неговата резолюция от 8 юни 2011 
г.1; изтъква, че дори при увеличаване на средствата за следващата МФР с 5% спрямо 
равнището от 2013 г .  може да бъде направен само ограничен принос към 
постигането на договорените цели на Съюза и поетите от него ангажименти, както и 
към принципа за солидарност;

2. посочва, че МФР следва да предостави необходимите финансови средства за 
прилагането на инициативите на Акта за единния пазар, за да бъде използван по-
добре потенциалът на вътрешния пазар при осигуряването занапред на 
конкурентоспособността и приобщаващия и устойчив икономически растеж на ЕС;

3. подчертава, че МСП са гръбнакът на европейската икономика и че МФР следва да 
предостави силна подкрепа за политика на ЕС, насочена към подобряване на 
достъпа на МСП до финансиране, засилване на тяхната конкурентоспособност и 
насърчаване на предприемачеството; твърдо подкрепя предлаганата Програма за 
конкурентоспособност на предприятията и МСП, но счита, че отредените за нея 
финансови средства следва допълнително да бъдат увеличени на 0,5% от МФР;

4. подчертава важността на политиката за защита на потребителите за гарантирането 
на високо равнище на защита на потребителите в ЕС и за предоставянето на повече 
права на потребителите като цяло; счита, че предлаганите бюджетни кредити за 
Програмата за потребителите за периода 2014–2020 г .  са недостатъчни за 
постигането на тези цели, и призовава за петпроцентно увеличение на финансовия 
пакет за програмата; 

5. отново посочва необходимостта да се гарантира адекватно финансиране за 
завършването на вътрешния пазар, който обслужва около 500 милиона граждани и 
представлява пораждащо доверие решение за преодоляване на икономическата и 
финансова криза, в която се намира ЕС;

6. горещо приветства предлагания Механизъм за свързване на Европа за 
финансирането на основни инфраструктурни проекти с цел подпомагане на 
създаването на единен енергиен пазар и на цифров единен пазар, като 
същевременно се засилва свободното движение на стоки, услуги и хора и се 
гарантира увеличена защита за потребителите, които по този начин ще могат да 
получат достъп до пазар, който е по-прозрачен и по-конкурентен по отношение на 
предлагане и цени; подчертава, че нуждите от финансиране в тази област са 
огромни и ще бъде невъзможно предлаганите бюджетни кредити да ги покрият; 

                                               
1 P7_TA(2011)0266.
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поради това поддържа становището, че следва да се постави по-силен акцент върху 
новаторските механизми за финансиране, като европейските облигации за проекти;

7. припомня, че научните изследвания и иновациите са незаменими фактори за 
изграждането на силен и конкурентен единен пазар; призовава Съвета да разглежда 
тази област на политиката като приоритет в следващата многогодишна финансова 
рамка и да увеличи финансовите средства, разпределени за програмата „Хоризонт 
2020“, до 100 млрд. евро;
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