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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите приканва водещата комисия 
по правни въпроси да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, 
следните предложения:

1. подчертава, че правилното функциониране на единния пазар подпомага 
европейското пространство на свобода, сигурност и правосъдие и допринася за 
укрепването на европейския модел на социална пазарна икономика;

2. приветства факта, че докладът за гражданството за 2010 г. ще разгледа също така 
премахването на пречките пред доставката от гражданите на стоки и услуги през 
граница и ще предложи най-добрите начини за премахването им; препоръчва на 
Комисията да изготви независимо проучване за определяне на двадесетте най-важни 
източника на недоволство и разочарование по отношение на единния пазар, с които 
гражданите се сблъскват ежедневно;

3. подчертава, че член 12 от Договора за функционирането на Европейския съюз 
потвърждава – като разпоредба с общо приложение, че изискванията за защита на 
потребителите следва да се вземат под внимание при определянето и 
осъществяването на другите политики и дейности на Съюза; подчертава значението 
на предложената нова Директива за правата на потребителите;

4. приканва Комисията да обмисли приемането на „Харта на гражданите”, която да 
включва различните аспекти на правото на установяване и труд навсякъде в ЕС;

5. подчертава необходимостта от бързо постигане на по-голяма правна сигурност и 
яснота в договорните отношения и достъп до подходящи, достъпни и ефективни 
системи за обезщетения;

6. насърчава всички инициативи за подкрепа на МСП, работещи зад граница в рамките 
на ЕС, чрез значително намаляване на административните, финансовите и 
регулаторните тежести; приветства предстоящото преразглеждане на Директивата 
относно просрочените плащания;

7. призовава Комисията да гарантира премахването на всички пречки пред развитието 
на електронната търговия чрез законодателни и незаконодателни средства; 
подчертава необходимостта от увеличаване на доверието на потребителите и 
бизнеса в трансграничната електронна търговия. 


