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Проектоизменение 7000 === IMCO/7000 ===

Внесено от Edvard Kožušník, Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 02 01 04 01 — Функциониране и развитие на вътрешния пазар, по-специално в областта на 
нотификацията, сертифицирането и отрасловото сближаване — разходи за административно 
управление 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 
Бюджет 2011 Проектобюджет 2012 Позиция на Съвета 2012 Разлика Нова сума  

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 

02 01 04 01 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 864 000 864 000 136 000 136 000 1 000 000 1 000 000

Резерви        

Общо 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 864 000 864 000 136 000 136 000 1 000 000 1 000 000

Обосновка: 

Значението на операцията и развитието на вътрешния пазар, по-специално в областта на 
нотификацията, сертификацията и отрасловото сближаване, изискват непрекъснато отпускане на 
бюджетни средства. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 7001 === IMCO/7001 ===

Внесено от Edvard Kožušník, Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Статия 02 03 01 — Функциониране и развитие на вътрешния пазар, по-специално в областта на 
нотификацията, сертифицирането и отрасловото сближаване 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 
Бюджет 2011 Проектобюджет 2012 Позиция на Съвета 2012 Разлика Нова сума  

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 

02 03 01 18 550 000 15 234 864 18 550 000 15 800 000 18 550 000 12 800 000  3 000 000 18 550 000 15 800 000

Резерви        

Общо 18 550 000 15 234 864 18 550 000 15 800 000 18 550 000 12 800 000  3 000 000 18 550 000 15 800 000

Обосновка: 

Възстановяване на проектобюджета (ПБ). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 7002 === IMCO/7002 ===

Внесено от Edvard Kožušník, Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите 

------------------------------- 
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SECTION III — COMMISSION 

Статия 12 02 03 — Пилотен проект — Форум по въпросите на единния пазар 

цифровите стойности и забележките се изменят, както следва: 
Бюджет 2011 Проектобюджет 2012 Позиция на Съвета 2012 Разлика Нова сума  

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 

12 02 03 1 200 000 600 000 p.m. 600 000 p.m. 600 000 1 200 000  1 200 000 600 000

Резерви        

Общо 1 200 000 600 000 p.m. 600 000 p.m. 600 000 1 200 000  1 200 000 600 000

Забележки: 

Текстът се изменя, както следва: 

Форумът по въпросите на единния пазар е ежегодно мероприятие, организирано от Комисията, 
съвместно с ЕП, което се провежда в държавата-членка, осигуряваща председателството на 
ЕС, и обединява представители на гражданите, предприятията и организациите на 
потребителите, както и представители на държавите-членки и институциите на ЕС, с цел 
подобряване на координацията и по-добро управление на единния пазар. Провежданите по време 
на Форума по въпросите на единния пазар дебати и работни срещи следва да разглеждат 
въпросите за транспонирането, прилагането и спазването на законодателството за единния 
пазар, да позволяват обмена на най-добри практики между заинтересованите страни и 
информирането на гражданите за правата им в рамките на единния пазар.следва да бъде 
ежегодно мероприятие в държавата-членка, която председателства Съвета на ЕС, 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 за 
транспонирането, прилагането и изпълнението на законодателството в областта на единния пазар. 
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. Мероприятието следва да се 
превърне във важна платформа за обмен на най-добри практики между заинтересованите страни и за 
информиране на гражданите за правата им в рамките на единния пазар. В рамките на това 
мероприятие следва да се разгледат по-специално 20-те най-важни проблема, предизвикателства и 
възможности, възникващи пред гражданите и предприятията, определени от Комисията. Следва да се 
създаде работна група, съставена от членове на Европейския парламент и от представители на 
Комисията и действащото председателство на ЕС, която следва да се занимае с организационната 
подготовка за „Форума по въпросите на единния пазар“.  

Обосновка: 

Форумът по въпросите на единния пазар следва да продължи на годишна основа. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 7003 === IMCO/7003 ===

Внесено от Edvard Kožušník, Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Статия 12 02 02 — Програма Solvit и План за действие относно предоставяне на помощ в областта 
на единния пазар 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 
Бюджет 2011 Проектобюджет 2012 Позиция на Съвета 2012 Разлика Нова сума  

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
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Бюджет 2011 Проектобюджет 2012 Позиция на Съвета 2012 Разлика Нова сума  

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 

12 02 02 1 300 000 1 237 833 p.m. 1 200 000 p.m. 1 000 000 1 200 000 200 000 1 200 000 1 200 000

Резерви        

Общо 1 300 000 1 237 833 p.m. 1 200 000 p.m. 1 000 000 1 200 000 200 000 1 200 000 1 200 000

Обосновка: 

Мрежата "SOLVIT", заедно с предоставянето на помощни услуги във връзка с единния пазар, 
представлява ефективен механизъм за безплатно извънсъдебно уреждане на спорове, който следва да 
бъде подкрепян от дейности за обучение и подпомагане във всички държави-членки. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 7004 === IMCO/7004 ===

Внесено от Edvard Kožušník, Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Добавя се: 17 02 05 
Бюджет 2011 Проектобюджет 2012 Позиция на Съвета 2012 Разлика Нова сума  

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 

17 02 05    1 500 000 1 000 000 1 500 000 1 000 000

Резерви        

Общо   1 500 000 1 000 000 1 500 000 1 000 000

Бюджетен ред: 

Пилотен проект - Споделяне на ресурси и опит между националните органи за надзор на пазара 

Забележки: 

Добавя се следният текст: 

Тези бюджетни кредити са предназначени за подкрепа на сътрудничеството, за обединяване на 
ноу-хау и споделяне на най-добри практики между държавите-членки, с цел осигуряване на 
еднакво високо равнище на надзор на пазара в целия Европейски съюз в съответствие с 
Регламент (ЕО) 765/2008 относно надзора на пазара. За тази цел ще се организират редовни 
съвместни обучения за представители на националните органи за надзор на пазара от всички 
държави-членки, с акцент върху съответните практически аспекти на надзора на пазара, като 
например проследяване на жалби, наблюдение на инциденти, осъществяване на проверки по 
предприемането на корективни мерки, проследяване на научно-техническите познания по 
въпросите на безопасността и координация с митническите органи. Освен това, обменът на 
държавни служители от отделните страни и съвместните програми за посещения ще 
насърчат обмена на опит между държавите-членки. В допълнение, на подходящо ниво с 
националните органи ще се събират и обсъждат сравнителни данни за ресурсите, заделени за 
надзора на пазара в различните държави-членки. Целта е да се предостави информация за 
целесъобразните ресурси, необходими за гарантиране на ефективен, всеобхватен и 
последователен надзор на пазара в рамките на вътрешния пазар. Така пилотният проект би 
могъл да допринесе за преразглеждане на Директивата за обща безопасност на продуктите и за 
подготовка на последващите действия след програмата „Митници 2013”. 

Правно основание: 

Добавя се следният текст: 

Пилотен проект по смисъла на член 49, параграф 6 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на 
Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на 
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Европейските общности (OВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1). 

Обосновка: 

Парламентът многократно призова Комисията и държавите-членки да съфинансират по-нататъшни 
съвместни действия за надзор на пазара. Той също така признава ролята на митниците за 
осъществяването на надзор на пазара и подкрепя засилването на сътрудничеството между 
митническите администрации и органите за надзор на пазара. 


