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Изменение 1
Søren Bo Søndergaard, Cornelis de Jong

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

 2. изтъква значението на бюджетните 
средства, разпределени в глава 02 03 от 
проектобюджета на Комисията, като 
изразява убеждението, че по-добро 
функциониране на вътрешния пазар 
може да се постигне чрез подобрения в 
областта на уведомяването и 
сертифицирането; освен това счита, че 
разпределението на бюджетните 
средства в областта на стандартизацията 
и сближаването на законодателствата е 
основателно, тъй като тези мерки ще 
улеснят функционирането и 
конкурентоспособността на 
предприятията и ще осигурят на 
европейските потребители по-сигурни 
продукти и услуги;

2. изтъква значението на бюджетните 
средства, разпределени в глава 02 03 от 
проектобюджета на Комисията, като 
изразява убеждението, че по-добро 
функциониране на вътрешния пазар 
може да се постигне чрез подобрения в 
областта на уведомяването и 
сертифицирането, като това по 
никакъв начин не ограничава 
възможността държавите-членки да 
изпълняват водеща роля при 
определянето на задължителни 
стандарти в области като 
безопасността на храните, 
хуманното отношение към 
животните, опазването на околната 
среда и социалните права;  освен това 
счита, че разпределението на 
бюджетните средства в областта на 
стандартизацията и сближаването на 
законодателствата е основателно, тъй 
като тези мерки ще улеснят 
функционирането и 
конкурентоспособността на 
предприятията и ще осигурят на 
европейските потребители по-сигурни 
продукти и услуги;

Or. xm

Изменение 2
Heide Rühle

Проектостановище
Параграф 5
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5. изисква финансирането на пилотен 
проект, озаглавен „Форум по въпросите 
на единния пазар“ – годишно 
мероприятие, обединяващо 
представители на институциите на ЕС, 
на държавите-членки и други 
заинтересовани страни, чиято цел е 
определянето на ясен ангажимент във 
връзка с транспонирането, прилагането 
и изпълнението на законодателството в 
областта на вътрешния пазар, чрез 
което да се изгради платформа за 
обмен на най-добри практики между 
националните администрации; освен 
това призовава да се финансира 
пилотен проект, който под формата 
на независимо проучване да позволи 
определянето на двадесетте най-
големи източника на недоволство и 
разочарование сред гражданите и 
предприятията, и най-вече МСП, в 
рамките на вътрешния пазар;

5. изисква финансирането на пилотен 
проект, озаглавен „Форум по въпросите 
на единния пазар“ - годишно 
мероприятие, което следва да се 
провежда веднъж годишно в 
държавата-членка, която държи 
председателството на Съвета, 
обединяващо представители на 
гражданите, фирмите и 
организациите на потребителите, 
както и представители на 
държавите-членки и институциите на 
ЕС, чиято цел е определянето на ясен 
ангажимент във връзка с 
транспонирането, прилагането и 
изпълнението на законодателството в 
областта на единния пазар; счита, че 
целта на това мероприятие следва да 
бъде да се намери решение на 
неправилното транспониране и 
прилагане, както и на 
неизпълнението на 
законодателството в областта на 
единния пазар чрез подобряване на 
координацията и по-добро управление 
на единния пазар; счита, че това 
мероприятие следва да се превърне във 
важна платформа за обмен на добри 
практики между заинтересованите 
страни и за информиране на 
гражданите за правата им в рамките 
на единния пазар; освен това 
призовава в рамките на това 
мероприятие да се разгледат 20-те 
най-важни проблеми, 
предизвикателства и възможности 
пред гражданите и предприятията, 
определени от Европейската 
комисия; смята, че трябва да се 
създаде работна група, съставена от 
членове на Европейския парламент и 
от представители на Комисията и 
действащото председателство на 
Съвета към момента на провеждане 
на мероприятието, която следва да 
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изготви детайлите във връзка с 
мероприятието; 

Or. en

Изменение 3
Heide Rühle

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. счита, че лекото увеличение на 
сумата, разпределена по бюджетен ред 
14 04 02 за програмата „Митници 2013“, 
е основателно и подходящо за постигане 
на целите в тази област на политиката, 
като например увеличаване на 
сигурността и защита на външните 
граници, подкрепа на борбата срещу 
незаконния трафик и измамите и 
подобряване на ефикасността на 
митническите системи; подкрепя 
постигането на целите на програмата 
чрез подобряване на координацията и 
сътрудничество между държавите-
членки, насърчаване на обмена на най-
добри практики и ноу-хау и наблюдение 
на правилното прилагане на 
законодателството на Общността;

6. счита, че лекото увеличение на 
сумата, разпределена по бюджетен ред 
14 04 02 за програмата „Митници 2013“, 
е основателно и подходящо за постигане 
на целите в тази област на политиката, 
като например увеличаване на 
сигурността и защита на външните 
граници, подкрепа на борбата срещу 
незаконния трафик и измамите и 
подобряване на ефикасността на 
митническите системи; подкрепя 
постигането на целите на програмата 
чрез подобряване на координацията и 
сътрудничество между държавите-
членки, насърчаване на обмена на най-
добри практики и ноу-хау и наблюдение 
на правилното прилагане на 
законодателството на Общността; 
подчертава важността на 
програмите за обучение на 
националните митнически 
служители;

Or. en

Изменение 4
Heide Rühle

Проектостановище
Параграф 7
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7. счита сумата, разпределена по 
бюджетен ред 17 02 02 в областта на 
политиката за защита на потребителите, 
за основателна и подходяща за 
постигането на вътрешен пазар с 
безопасни продукти и услуги, както и на 
равни права за всички потребители; 
подчертава значението на тясното 
сътрудничество между Общността, 
държавите-членки и трети държави, в 
това число Съединените щати, Китай и 
Индия, за въвеждането на по-ефективни 
механизми за прилагане с цел 
постигането на по-голямо доверие сред 
потребителите; настоятелно призовава 
Комисията да развие база от знания и 
програми за обучение в областта на 
пазарния контрол; освен това счита 
общите усилия за образоване на 
потребителите, в частност що се отнася 
до финансовата грамотност, за 
приоритет;

7. счита сумата, разпределена по 
бюджетен ред 17 02 02 в областта на 
политиката за защита на потребителите, 
за основателна и подходяща за 
постигането на вътрешен пазар с 
безопасни продукти и услуги, както и на 
равни права за всички потребители; 
подчертава значението на тясното 
сътрудничество между Общността, 
държавите-членки и трети държави, в 
това число Съединените щати, Китай и 
Индия, за въвеждането на по-ефективни 
механизми за прилагане с цел 
постигането на по-голямо доверие сред 
потребителите; настоятелно призовава 
Комисията да развие база от знания и 
програми за обучение в областта на 
пазарния контрол; освен това счита 
общите усилия за образоване на 
потребителите, в частност що се отнася 
до финансовата грамотност, за 
приоритет; също така призовава 
Комисията да подкрепи 
функционирането на мрежата за 
сътрудничество за защитата на 
потребителите, за да могат 
правоприлагащите органи, работещи 
в областта на защитата на 
потребителите в отделните 
държави-членки, да използват по-
ефективно механизмите на това 
сътрудничество; припомня, че 
Европейската мрежа от 
потребителски центрове се нуждае 
от подходящо финансиране, за да 
насърчава доверието на 
потребителите в единния пазар; 
изтъква важната роля на 
потребителските организации за 
повишаване на осведомеността в 
Европейския съюз и призовава за 
финансиране на техните проекти; 
съответно призовава за 
продължаване на програмата TRACE, 
която осигурява възможности за 



AM\827199BG.doc 7/7 PE445.907v01-00

BG

потребителските организации чрез 
организиране на обучения за 
изграждане на силни и ефективни 
организации и мрежи;

Or. en


