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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

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

А. като има предвид, че Докладът за гражданството на ЕС (COM(2010)603) и 
Съобщението за Акта за единния пазар (COM(2010)608) представляват допълващи 
се инициативи, които поставят гражданите в центъра на единния пазар и спомагат 
да се преодолее съществуващата фрагментираност на ЕС;

Б. като припомня духа на своята резолюция от 20 май 2010 г.1 относно осигуряване на 
единен пазар за потребителите и гражданите и като изразява одобрението си за 
доклада Монти, в който се поддържа подход, основаващ се на гражданите и 
предвиждащ пълно интегриране на проблемите на гражданите и потребителите в 
развитието на единния пазар, като по този  начин се засилват правата на 
гражданите на ЕС и се придава нов политически импулс на концепцията за 
гражданство на ЕС;

1. приветства доклада и отново заявява, че единният пазар може да бъде изцяло 
осъществен само ако бъдат премахнати все още съществуващите трансгранични 
бариери, които възпрепятстват свободното движение на лица, стоки, услуги и 
капитал, като по този начин се предоставят осезаеми ползи за европейските 
граждани и предприятия; 

2. отбелязва неотдавнашните публикации на Комисията „Упражняване на правата на 
потребителите“ и „Двадесет основни проблема“, в които се подчертават празнотите
в информацията, законодателството и прилагането, все още съществуващи в 
областта на единния пазар, както и противопоставянето и липсата на знания сред 
гражданите по отношение на техните права в рамките на пазара, от друга страна; 

3. подчертава, че системите на АРС, като например мрежата SOLVIT, са доказали 
ефективността си при решаването на проблемите, засягащи гражданите, като 
например признаването на професионалната квалификация и преносимостта на 
пенсионните фондове за мобилните работници, но независимо от това 
използването на АРС системите в Европа остава до голяма степен фрагментирано; 
настоятелно призовава Комисията да гарантира приключването на законодателните 
действия на ЕС в областта на АРС и колективните искове до 2012 г.;

4. насърчава Комисията да обсъди приемането на „Харта на правата на гражданите“, 
както се призовава в цитираната по-горе резолюция на Парламента от 20 май 2010 
г., в която да бъдат очертани правата и задълженията на гражданите и 
трансграничните въпроси в рамките на единния пазар; счита, че тази харта следва 
да бъде лесно достъпна и да служи за наръчник на всички граждани, които се 
придвижват, работят, извършват покупки и продажби през границите;
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5. призовава за по-цялостен законодателен подход от страна ЕС към улесняването на 
трансграничната мобилност на работната сила, който да защитава правата на 
гражданите, да стимулира икономическия растеж и да инвестира в човешкия 
капитал и създаването на работни места, премахвайки по този начин все още 
съществуващите пречки пред четирите свободи.


