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Изменение 1
António Fernando Correia De Campos

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. приветства увеличението по глави 12 
01 и 12 02, което счита за необходимо
предвид ползите от единния пазар за 
икономиката на ЕС като цяло, по-
специално по време на икономическия 
спад;   поради това призовава 
Комисията да представи предложения 
относно начина, по който да се 
премахнат оставащите бариери пред 
единния пазар, за да се увеличат тези 
ползи; подчертава значението на 
сектора на услугите за единния пазар и 
поради тази причина счита, че 
прилагането на Директивата за услугите 
е ключов приоритет;  насърчава 
Комисията да увеличи усилията си за 
провеждане на аргументирана политика, 
основана на задълбочено познаване на 
пазара, икономически анализ и избор на 
подходящи инструменти; освен това 
изисква от Комисията да си сътрудничи 
тясно с държавите-членки и да развие 
административна култура на по-
опростено законодателство и ефективно 
решаване на проблемите; в тази връзка 
изтъква значението на работните срещи, 
обмена на длъжностни лица и други 
дейности по обучение за подкрепа на 
длъжностните лица и съдиите за 
правилно транспониране, прилагане и 
налагане на правилата на единния пазар; 

3. приветства леките увеличения по 
глави 12 01 и 12 02, които счита за 
необходими предвид ползите от 
единния пазар за икономиката на ЕС 
като цяло, по-специално по време на 
икономическия спад; поради това 
призовава Комисията да представи 
предложения относно начина, по който 
да се премахнат оставащите бариери 
пред единния пазар, за да се увеличат 
тези ползи; подчертава значението на 
сектора на услугите за единния пазар и 
поради тази причина счита, че 
прилагането на Директивата за 
услугите1 е ключов приоритет; 
насърчава Комисията да увеличи 
усилията си за провеждане на 
аргументирана политика, основана на 
задълбочено познаване на пазара, 
икономически анализ и избор на 
подходящи инструменти; освен това 
изисква от Комисията да си сътрудничи 
тясно с държавите-членки и да развие 
административна култура на по-
опростено законодателство и ефективно 
решаване на проблемите; изтъква 
необходимостта от 
дематериализиране на
бюрократичните процеси, 
необходими за прилагането на 
директивите, както и от 
опростяване на административните 
формалности, свързани с 
осъществяването на основните 
мерки, а не само на онези, отнасящи 
се до последващата им оценка; в тази 

                                               
1 Директива 2006/123/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 2006 г. относно услугите 
на вътрешния пазар (OВ L 376, 27.12.2006 г., стр. 36).
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връзка изтъква значението на работните 
срещи, обмена на длъжностни лица и 
други дейности по обучение за подкрепа 
на длъжностните лица и съдиите за 
правилно транспониране, прилагане и 
налагане на правилата на единния пазар, 
при насърчаване на тяхното 
опростяване и предотвратяване на 
създаването на нови бариери; 

Or. pt

Изменение 2
António Fernando Correia De Campos

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. приветства създаването на отделен 
бюджетен ред за мрежата SOLVIT в 
бюджета за 2009 г. и изисква неговото 
допълнително укрепване в бюджета за 
2010 г.; призовава държавите-членки да 
увеличат човешките и финансовите 
ресурси, предназначени за тази мрежа, 
която представлява ефективен безплатен 
извънсъдебен механизъм за уреждане на 
спорове; изисква от Комисията да 
увеличи усилията си за финансиране на 
дейности по обучение и реклама на 
мрежата SOLVIT във всички държави-
членки; насърчава също така Комисията 
да ускори модернизацията на 
различните служби, предоставящи 
информация и консултации във връзка с 
единния пазар; поради тази причина 
силно подкрепя концепцията на 
услугите за подпомагане във връзка с 
единния пазар чрез създаване на обща 
начална уебстраница;

4. приветства създаването на отделен 
бюджетен ред за мрежата SOLVIT в 
бюджета за 2009 г. и изисква неговото 
допълнително укрепване в бюджета за 
2010 г.; призовава държавите-членки да 
увеличат човешките и финансовите 
ресурси, предназначени за тази мрежа, 
която представлява ефективен безплатен 
извънсъдебен механизъм за уреждане на 
спорове, като по този начин избягват 
въвеждането на процедури в 
съдебната система, която много 
често има склонност да усложнява 
нещата, и в която съществуващите 
механизми за гарантиране защитата 
на лицата често възпрепятстват 
достъпа до правосъдието; изисква от 
Комисията да увеличи усилията си за 
финансиране на дейности по обучение и 
реклама на мрежата SOLVIT във всички 
държави-членки; насърчава също така 
Комисията да ускори модернизацията на 
различните служби, предоставящи 
информация и консултации във връзка с 
единния пазар; поради тази причина 
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силно подкрепя концепцията на 
услугите за подпомагане във връзка с 
единния пазар чрез създаване на обща 
начална уебстраница;

Or. pt

Изменение 3
António Fernando Correia De Campos

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. счита, че сумата, определена в глава 
14 04 за програмата "Митници 2013",  е 
достатъчна за постигане на целите в 
тази област на политиката, като 
укрепване на сигурността и защитата на 
външните граници, подкрепа на борбата 
срещу незаконния трафик и измамите и 
подобряване на ефикасността на 
митническите системи; подчертава, че 
програмата допринася за постигането на 
тези цели чрез подобряване на 
координацията и сътрудничеството 
между държавите-членки, насърчаване 
обмена на най-добри практики и ноу-
хау и наблюдение на правилното 
прилагане на законодателството на 
Общността;

5. счита, че увеличението на сумата, 
определена в глава 14 04 за програмата 
"Митници 2013", е оправдано и
достатъчно за постигане на целите в 
тази област на политиката, като 
укрепване на сигурността и защитата на 
външните граници, които се 
разшириха още повече, подкрепа на 
борбата срещу незаконния трафик и 
измамите и подобряване на 
ефикасността на митническите системи; 
подчертава, че програмата допринася за 
постигането на тези цели чрез 
подобряване на координацията и 
сътрудничеството между държавите-
членки, насърчаване обмена на най-
добри практики и ноу-хау и наблюдение 
на правилното прилагане на 
законодателството на Общността;

Or. pt

Изменение 4
António Fernando Correia De Campos

Проектостановище
Параграф 6
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Проектостановище Изменение

6. изтъква ролята на политиката за 
защита на потребителите в глава 17 02 
за развитието на вътрешен пазар с 
безопасни продукти и услуги, равни 
права за всички потребители и равни 
условия за осъществяване на дейността 
на дружествата; подчертава 
значението на тясното 
сътрудничество между Общността, 
държавите-членки и трети държави, 
включително Съединените щати и 
Китай, за по-ефективни механизми за 
прилагане, за да се постигне по-голямо 
доверие на потребителите, по-специално
по време на икономическия спад; 
настоятелно призовава Комисията да 
създаде база от знания, както и 
програми за обучение в областта на 
надзора на пазара, което ще укрепи 
съществуващите структури на 
сътрудничество между компетентните 
органи; призовава Комисията да 
предложи допълнителни действия на 
Общността за укрепване на 
Европейските потребителски центрове; 
счита, че съвместните усилия в областта 
на обучението на потребителите са 
приоритет, в частност по отношение на 
финансовата грамотност, независимо от 
възрастта и степента на образование на 
потребителите;

6. изтъква ролята на политиката за 
защита на потребителите в глава 17 02 
за развитието на вътрешен пазар с 
безопасни продукти и услуги, равни 
права за всички потребители и равни 
условия за осъществяване на дейността 
на дружествата; при все това 
констатира,че в случая се забелязва 
връщане назад, несъвместимо с 
амбициозната програма за 
сътрудничество между Общността, 
държавите-членки и трети държави, 
включително Съединените щати и 
Китай, за по-ефективни механизми за 
прилагане, за да се постигне по-голямо 
доверие на потребителите, по-специално 
по време на икономическия спад; 
настоятелно призовава Комисията да 
създаде база от знания, както и 
програми за обучение в областта на 
надзора на пазара, което ще укрепи
съществуващите структури на 
сътрудничество между компетентните 
органи; призовава Комисията да 
предложи допълнителни действия на 
Общността за укрепване на 
Европейските потребителски центрове; 
счита, че съвместните усилия в областта 
на обучението на потребителите са 
приоритет, в частност по отношение на 
финансовата грамотност и 
информационните механизми и 
мрежи, независимо от възрастта и 
степента на образование на 
потребителите;

Or. pt

Изменение 5
António Fernando Correia De Campos

Проектостановище
Параграф 7
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Проектостановище Изменение

7. признава значението на 
наблюдението на потребителските 
пазари чрез съставянето на таблица с 
резултати и съответни пазарни 
проучвания, основани на събирането на 
данни за поведението на потребителите 
и функционирането на тези пазари; 
затова призовава за допълнително 
подготвително действие, наречено 
„Мерки за контрол в областта на 
политиката за защита на 
потребителите”, което би дало 
възможност за продължаване на 
съществуващи изследвания и 
проучвания и финансирането на 
допълнителни пазарни проучвания, като 
по този начин ще се подобри качеството 
на таблицата с резултатите, свързани с 
потребителския пазар.

7. признава и изтъква значението на 
наблюдението на потребителските 
пазари чрез съставянето на таблица с 
резултати и съответни пазарни 
проучвания, основани на събирането на 
данни за поведението на потребителите 
и функционирането на тези пазари; 
затова призовава за допълнително 
подготвително действие, наречено 
„Мерки за контрол в областта на 
политиката за защита на 
потребителите”, което би дало 
възможност за продължаване на 
съществуващи изследвания и 
проучвания и финансирането на 
допълнителни пазарни проучвания, като 
по този начин ще се подобри качеството 
на таблицата с резултатите, свързани с 
потребителския пазар.

Or. pt


