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Проектоизменение 6975 === IMCO/6975 ===

Внесено от Ildikó Gáll-Pelcz, докладчик, Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите
-------------------------------

SECTION III — COMMISSION
Позиция 02 01 04 01 — Разходи за подкрепа на Програмата за конкурентоспособност на
предприятията и за малките и средните предприятия (Cosme)
Цифровите стойности се изменят, както следва:

Бюджет 2013 Проектобюджет 2014 Позиция на Съвета 2014 Разлика Нова сума
Поети

задължения Плащания Поети
задължения Плащания Поети

задължения Плащания Поети
задължения Плащания Поети

задължения Плащания

02 01 04 01 2 740 400 2 740 400 5 700 000 5 700 000 5 200 000 5 200 000 500 000 500 000 5 700 000 5 700 000
Резерви

Общо 2 740 400 2 740 400 5 700 000 5 700 000 5 200 000 5 200 000 500 000 500 000 5 700 000 5 700 000

Обосновка:
Възстановяване на проектобюджета (ПБ).

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

Проектоизменение 6976 === IMCO/6976 ===

Внесено от Olle Schmidt, Jürgen Creutzmann, Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите
-------------------------------

SECTION III — COMMISSION
Позиция 02 01 04 01 — Разходи за подкрепа на Програмата за конкурентоспособност на
предприятията и за малките и средните предприятия (Cosme)
цифровите стойности, наименованието и забележките се изменят, както следва:

Бюджет 2013 Проектобюджет 2014 Позиция на Съвета 2014 Разлика Нова сума

Поети
задължения Плащания Поети

задължения Плащания Поети
задължения Плащания Поети

задължения Плащания Поети
задължения Плащания

02 01 04 01 2 740 400 2 740 400 5 700 000 5 700 000 5 200 000 5 200 000 500 000 500 000 5 700 000 5 700 000

Резерви

Общо 2 740 400 2 740 400 5 700 000 5 700 000 5 200 000 5 200 000 500 000 500 000 5 700 000 5 700 000

Бюджетен ред:
Разходи за подкрепа на Програмата за конкурентоспособност на предприятията и за малките и
средните предприятия (COSME)(Cosme)
Забележки:
След параграф:
Предишна позиция 02 01 04 04 (частично)
Текстът се изменя, както следва:
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за проучвания, срещи на експерти, 
информационни дейности и публикации, пряко свързани с постигане целта на програмата или на
мерките по този бюджетен ред, както и всякакви други разходи за техническа и административна
помощ, които не включват задачи на публичната власт, възложени от Комисията на външни
изпълнители по ad hoc ad hoc договори за услуги.
къмКъм вписаните в този бюджетен ред кредити трябва да се добавят вноските на държавите от ЕАСТ
по силата на Споразумението за Европейското икономическо пространствопространство, и по-
специално член 82 от него и протокол 32 към него. За сведение, тези суми произтичат от вноските на
държавите от ЕАСТ, вписани в статия 6 3 0 от приходната част на бюджета, които представляват целеви
приходи в съответствие с член 21, параграф 2, букви от д) до ж) от Финансовия регламент; те водят до
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отпускане на съответните бюджетни кредити и до изпълнение съгласно приложение „Европейско
икономическо пространство“ към този елемент на разходната част от настоящата част, което е неделимо
от общия бюджет.
Записаните в позиция 6 0 3 1 от приходната част на бюджета приходи от вноски за участие в програми
на Съюза от държавите кандидатки и,и ако е приложимо — от потенциалните държави кандидатки от
Западните БалканиБалкани, могат да доведат до отпускане, в съответствие с член 21, параграф 2, букви
от д) до ж) от Финансовия регламент, на допълнителни бюджетни кредити в същото отношение като
това между сумата, отпусната за разходи за административно управление, и общия размер на
записаните по програмата бюджетни кредити.
Обосновка:
МСП осигуряват по-голямата част от производството и заетостта в частния сектор и в момента тези
дружества се намират в особено затруднено положение по отношение на получаването на заеми. 
Изискванията за предоставяне на гаранции по заеми, финансирането и капиталовата адекватност и
промените при отпускането на заеми, свързани с избягването на риска, се отразяват неблагоприятно
върху МСП. Затова проектобюджетът за този бюджетен ред трябва да бъде възстановен.
Възстановяване на проектобюджета (ПБ).

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

Проектоизменение 6977 === IMCO/6977 ===

Внесено от Ildikó Gáll-Pelcz, докладчик, Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите
-------------------------------

SECTION III — COMMISSION
Статия 02 02 51 — Приключване на предишни дейности в областта на конкурентоспособността и
предприемачеството
Цифровите стойности се изменят, както следва:

Бюджет 2013 Проектобюджет 2014 Позиция на Съвета 2014 Разлика Нова сума
Поети

задължения Плащания Поети
задължения Плащания Поети

задължения Плащания Поети
задължения Плащания Поети

задължения Плащания

02 02 51 90 805 000 76 442 996 p.m. 28 325 000 p.m. 26 075 000 2 250 000 p.m. 28 325 000
Резерви

Общо 90 805 000 76 442 996 p.m. 28 325 000 p.m. 26 075 000 2 250 000 p.m. 28 325 000

Обосновка:
Възстановяване на проектобюджета (ПБ).

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

Проектоизменение 6978 === IMCO/6978 ===

Внесено от Ildikó Gáll-Pelcz, докладчик, 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 2013 Проектобюджет 2014 Позиция на Съвета 2014 Разлика Нова сума

Поети
задължения Плащания Поети

задължения Плащания Поети
задължения Плащания Поети

задължения Плащания Поети
задължения Плащания

02 03 01 20 300 000 14 837 868 18 100 000 17 500 000 18 100 000 15 750 000 1 750 000 18 100 000 17 500 000

Резерви

Общо 20 300 000 14 837 868 18 100 000 17 500 000 18 100 000 15 750 000 1 750 000 18 100 000 17 500 000
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Обосновка:
Възстановяване на проектобюджета (ПБ).

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

Проектоизменение 6979 === IMCO/6979 ===

Внесено от Ildikó Gáll-Pelcz, докладчик, Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите
-------------------------------

SECTION III — COMMISSION
Позиция 12 02 77 03 — Подготвително действие — Форум по въпросите на единния пазар
цифровите стойности, забележките и правното основание се изменят, както следва:

Бюджет 2013 Проектобюджет 2014 Позиция на Съвета 2014 Разлика Нова сума
Поети

задължения Плащания Поети
задължения Плащания Поети

задължения Плащания Поети
задължения Плащания Поети

задължения Плащания

12 02 77 03 1 200 000 600 000 p.m. 600 000 p.m. 600 000 p.m. 600 000
Резерви 1 200 000 600 000 1 200 000 600 000

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

Забележки:
Заличава се следният текст:
Предишна статия 12 02 05
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на поети задължения, останали за изпълнение от
предходни години в рамките на подготвителното действие.
Текстът се изменя, както следва:
Форумът по въпросите на единния пазар следва да бъде ежегодно мероприятие, което се провежда за
предпочитане в държавата членка, която е ротационен председател на Съвета на ЕС,председателства
Съвета на ротационен принцип, и което може да се предшества от редица регионални подготвителни
мероприятия с практическа насоченост, организирани съвместно от Европейската комисия, 
Европейския парламентпарламент, Комисията и държавата членка, която е ротационен председател
на Съвета на ЕС. Това събитиепредседателства Съвета на ротационен принцип. Мероприятието
следва да бъде важна платформа за обмен на най-добри практики между заинтересованите страни, 
каточрез която гражданите се информират относноза техните права в рамките на единния пазар и се
проучва състоянието на единния пазар. То следва да обединява представители на организациите на
гражданите, предприятиятабизнеса и потребителите, както и представители на държавите членки и на
институциите на ЕС,Съюза, с цел установяване на ясен ангажимент за транспониране, прилагане и
осигуряване спазването на законодателството в областта на единния пазар. ТоваТо следва да бъде
платформа за обсъждане на законодателните предложения на Комисията в областта на единния пазар и
за представяне на очакванията на гражданите, предприятията и другибизнеса и останалите
заинтересовани страни по отношение на бъдещите законодателни предложения. Целта на това
мероприятие следва да бъде също така 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 управлението на единния пазар. Следва да се създаде координационен
комитет, съставен от членове на Европейския парламент и от представители на Европейската
комисия и ротационния председател на Съвета на ЕСКомисията и действащото председателство на
Съвета към момента на провеждане на мероприятието, който следва да се занимае с организационната
подготовка зана Форума по въпросите на единния пазар.
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Правно основание:
Текстът се изменя, както следва:
Подготвително действие по смисъла на член 54, параграф 2 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на
Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими
за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета (ОВ L 298, 
26.10.2012 г., стр. 1).
Обосновка:
Ангажирането на заинтересованите страни в бъдещото развитие на единния пазар е постоянна задача и
е от особено значение във времена на икономически спад. След успеха на първия „Форум по въпросите
на единния пазар“ и с оглед на опита, придобит от Седмицата на единния пазар, усилията за
приближаване на единния пазар до гражданите следва да се засилят. Мероприятието ще спомогне за
идентифицирането на пречките, които трябва да бъдат преодолени с оглед на завършването на единния
пазар, и за предоставянето на конкретни инструменти за решаване на проблеми, като по този начин ще
допринесе за повишаването на видимостта и подобряването на имиджа на ЕС.

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

Проектоизменение 6980 === IMCO/6980 ===

Внесено от Ildikó Gáll-Pelcz, докладчик, Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите
-------------------------------

SECTION III — COMMISSION
Статия 12 03 04 — Европейски орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП)
Цифровите стойности се изменят, както следва:

Бюджет 2013 Проектобюджет 2014 Позиция на Съвета 2014 Разлика Нова сума
Поети

задължения Плащания Поети
задължения Плащания Поети

задължения Плащания Поети
задължения Плащания Поети

задължения Плащания

12 03 04 6 914 000 6 914 000 8 372 798 8 372 798 8 059 007 8 059 007 313 791 313 791 8 372 798 8 372 798
Резерви

Общо 6 914 000 6 914 000 8 372 798 8 372 798 8 059 007 8 059 007 313 791 313 791 8 372 798 8 372 798

Обосновка:
Възстановяване на проектобюджета (ПБ).

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

Проектоизменение 6981 === IMCO/6981 ===

Внесено от Ildikó Gáll-Pelcz, докладчик, Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите
-------------------------------

SECTION III — COMMISSION
Статия 14 02 01 — Подкрепа за функционирането на митническия съюз
Цифровите стойности се изменят, както следва:

Бюджет 2013 Проектобюджет 2014 Позиция на Съвета 2014 Разлика Нова сума
Поети

задължения Плащания Поети
задължения Плащания Поети

задължения Плащания Поети
задължения Плащания Поети

задължения Плащания

14 02 01 66 293 000 12 000 000 66 293 000 11 000 000 1 000 000 66 293 000 12 000 000
Резерви

Общо 66 293 000 12 000 000 66 293 000 11 000 000 1 000 000 66 293 000 12 000 000

Обосновка:
Възстановяване на проектобюджета (ПБ).

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=
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Проектоизменение 6982 === IMCO/6982 ===

Внесено от Ildikó Gáll-Pelcz, докладчик, Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите
-------------------------------

SECTION III — COMMISSION
Статия 14 02 51 — Приключване на предишни програми в областта на митническото дело
Цифровите стойности се изменят, както следва:

Бюджет 2013 Проектобюджет 2014 Позиция на Съвета 2014 Разлика Нова сума

Поети
задължения Плащания Поети

задължения Плащания Поети
задължения Плащания Поети

задължения Плащания Поети
задължения Плащания

14 02 51 53 000 000 33 112 040 p.m. 30 850 000 p.m. 27 765 000 3 085 000 p.m. 30 850 000

Резерви

Общо 53 000 000 33 112 040 p.m. 30 850 000 p.m. 27 765 000 3 085 000 p.m. 30 850 000

Обосновка:
Възстановяване на проектобюджета (ПБ).

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

Проектоизменение 6983 === IMCO/6983 ===

Внесено от Ildikó Gáll-Pelcz, докладчик, Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите
-------------------------------

SECTION III — COMMISSION
Добавя се: 17 03 77 12

Бюджет 2013 Проектобюджет 2014 Позиция на Съвета 2014 Разлика Нова сума

Поети
задължения Плащания Поети

задължения Плащания Поети
задължения Плащания Поети

задължения Плащания Поети
задължения Плащания

17 03 77 12 650 000 650 000 650 000 650 000

Резерви

Общо 650 000 650 000 650 000 650 000

Бюджетен ред:
Пилотен проект — Приложение за преносими устройства „Вашето пътуване в Европа“ (YET)
Забележки:
Добавя се следният текст:
1. Цел
Целта на приложението „Вашето пътуване в Европа“ е обслужване на едно гише, което
предоставя информация относно правата на потребителите и относно трансгранични въпроси, 
както и подпомагане на пътниците, когато срещат проблеми, докато са в чужбина и имат
ограничен достъп до информация и консултантски услуги. <0} 
То ще предостави на потребителите практическа информация и ще се съсредоточи върху реални
трансгранични ситуации, въпроси относно пътуване и визи, права на пътниците и
потребителите, здравни карти, платежни системи, пътни знаци и европейските потребителски
центрове, които могат да осигурят съдействие и консултации във всяка държава — членка на ЕС, 
Норвегия и Исландия.
Стратегията за съдържанието на това интелигентно приложение се определя от Комисията с
активното участие на Европейския парламент. Тази стратегия следва да бъде преразглеждана
веднъж годишно, за да отчита най-новите тенденции.
Приложението предоставя менюта, които позволяват на потребителите бързо да намират
необходимата им информация по време на пътуване на територията на Европейския съюз. То ще
бъде изцяло многоезично, на всички официални езици на ЕС. Обща информация за ЕС ще бъде също
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така на разположение на всички официални езици, а подробна информация - на езика (езиците) на
всяка отделна държава членка, плюс английски, френски и немски език.
Целта на този проект е разработването на концепция за услуга и впоследствие на приложение, 
което може да се използва от гражданите на територията на Европейския съюз на преносими
устройства, за да ги подпомогне във връзка с всичко, което се отнася до пътуването, както и във
връзка с въпроси и проблеми. Това интелигентно приложение ще отговори на повечето въпроси
въз основа на семантичен анализ на въпроса, както и на наличното съдържание. То също така ще
предлага възможност да се задават допълнителни въпроси, чрез услугата „Юръп Дайрект“
(Europe Direct)1, в случай че първата система предостави непълен отговор. Отговорите чрез
„Юръп Дайрект“ ще бъдат давани на езика на потребителя в рамките на установените срокове и
хартата за качеството. Услугата ще бъде безплатна, с изключение на телекомуникационните
разходи.
Съдържанието предимно ще обединява съществуващото съдържание от уебсайтовете на
Комисията Your Europe и Мрежата на европейските потребителски центрове, така че да се
адаптира към всеки национален контекст. В допълнение към информацията то ще включва
интерактивна част/модул, за да спомогне за разрешаването на спорове с търговци. Това ще даде
на потребителите някои бързи съвети, за да им помогне да разрешат сами проблемите си, докато
са в чужбина. По-сложните въпроси ще бъдат маркирани и включени в нормалния работен процес
на Мрежата на европейските потребителски центрове и съответните възможности за
алтернативно разрешаване на спорове/онлайн разрешаване на спорове.
В допълнение към разходите за разработване и производствените разходи, проектът ще покрива
поддръжката, текущите разходи и рекламните разходи за следващите 5 години.
2. Изпълнение
Проектът следва първо да предостави информация относно текущото положение на гражданите
в областта на комуникациите относно въпросите, свързани с ЕС, както и да проучи съответните
авангардни комуникационни технологии.
След това проектът следва да приложи подход на сътрудничество и участие, за да създаде
концепции като например интерактивна платформа и въвеждане на писмен текст, като
привлече за участие гражданите от цяла Европа чрез поведенческо проучване, което да доведе до
създаването от действителните крайни ползватели на основна концепция за предоставяне на
услуги от приложението. 
Проектът ще използва по възможно най-добрия начин и/или ще интегрира други приложения за
преносими устройства („Права на пътниците“ (Passenger rights)2, „Европейска
здравноосигурителна карта“ (European Health Insurance card)3), уебсайтове за гражданите (като
„Вашата Европа“ (Your Europe)4, „Пътуване в Европа“ (Travelling in Europe)5, раздел относно
пътуванията на Европейския младежки портал6), и услуги за гражданите (като „Юръп
Дайрект“7), за да се гарантира, че се избягва дублирането на усилия.
Накрая, проектът следва да превърне разработената концепция в активирано приложение, 
резултат от което е приложението „Вашето пътуване в Европа“, до което потребителите
имат безплатен достъп чрез преносимите устройства.

                                               
1http://europa;eu/europedirect/index_en.htm
2http://ec.europa.eu/transport/passenger-rights/en/mobile.html
3http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=559
4http://europa.eu/youreurope/citizens/travel/index_en.htm
5http://europa.eu/travel/index_en.htm
6http://europa.eu/youth/archive/travelling_europe/index_eu_en.html
7http://europa.eu/europedirect/index_en.htm
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3. Прогноза за 2014 г.
Общият срок за този пилотен проект се оценява на 22 месеца с общ бюджет от 650 000 EUR, 
което включва цялостно внедряване на информационното приложение и създаването на
платформата за услугата. Приключването на проекта, в това число тестване, се планира да
стане до ноември 2015 г.
Редакционен съвет, съставен от Комисията и представители на Мрежата на европейските
потребителски центрове отговаря за редакционната политика, включително език и приоритети
за избора на съдържание.
Правно основание:
Добавя се следният текст:
Пилотен проект по смисъла на член 54, параграф 2 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на
Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 относно финансовите правила, 
приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на
Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1).
Обосновка:
Достъпът до интернет чрез използване на мобилен телефон в Европа се увеличи повече от два пъти
между 2010 и 2012 г. По време на пътувания в Европа гражданите често се сблъскват с проблеми, 
например проблеми с отмяната на полети. Това приложение може да помогне на потребителите да
разрешат сами и на място своите спорове с търговци. Добре функциониращи системи на вътрешния
пазар в целия ЕС ще насърчат потребителите да търсят решения на проблемите, които срещат при
закупуване на продукти и услуги на единния пазар.

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

Проектоизменение 6984 === IMCO/6984 ===

Внесено от Ildikó Gáll-Pelcz, докладчик, Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите
-------------------------------

SECTION III — COMMISSION
Позиция 17 01 04 01 — Разходи за подкрепа на програма „Потребители“
Цифровите стойности се изменят, както следва:

Бюджет 2013 Проектобюджет 2014 Позиция на Съвета 2014 Разлика Нова сума
Поети

задължения Плащания Поети
задължения Плащания Поети

задължения Плащания Поети
задължения Плащания Поети

задължения Плащания

17 01 04 01 1 100 000 1 100 000 1 100 000 1 100 000 1 041 807 1 041 807 58 193 58 193 1 100 000 1 100 000
Резерви

Общо 1 100 000 1 100 000 1 100 000 1 100 000 1 041 807 1 041 807 58 193 58 193 1 100 000 1 100 000

Обосновка:
Възстановяване на проектобюджета (ПБ).

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

Проектоизменение 6985 === IMCO/6985 ===

Внесено от Olle Schmidt, Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите
-------------------------------
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SECTION III — COMMISSION
Позиция 17 01 04 01 — Разходи за подкрепа на програма „Потребители“
Цифровите стойности се изменят, както следва:

Бюджет 2013 Проектобюджет 2014 Позиция на Съвета 2014 Разлика Нова сума

Поети
задължения Плащания Поети

задължения Плащания Поети
задължения Плащания Поети

задължения Плащания Поети
задължения Плащания

17 01 04 01 1 100 000 1 100 000 1 100 000 1 100 000 1 041 807 1 041 807 58 193 58 193 1 100 000 1 100 000

Резерви

Общо 1 100 000 1 100 000 1 100 000 1 100 000 1 041 807 1 041 807 58 193 58 193 1 100 000 1 100 000

Обосновка:
Възстановяване на проектобюджета (ПБ).


