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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

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

1. припомня, че неотдавнашният икономически спад разкри редица недостатъци и 
непоследователности в рамките на единния пазар, които доведоха до отрицателни 
последици за доверието на потребителите и гражданите; признава бюджетните 
ограничения, при които функционира Съюзът в настоящия момент; призовава за по-
добро изразходване на бюджета чрез осигуряване на достатъчно финансови 
средства в подкрепа на стратегията за интелигентен и устойчив растеж;

2. изразява убеждението, че политиката за потребителите е основен приоритет на 
Европейския съюз и че бюджетът за тази област на политиката следва да отразява 
това; 

3. приканва настоятелно за запазване поне на финансовия пакет, първоначално 
предложен от Комисията като част от многогодишната финансова рамка за 
програмата за потребителите (т.е. 197 000 000 евро), и посочва, че най-малко 8 
милиона евро от програмата ще са необходими за многоезичния механизъм на 
платформата за онлайн решаване на потребителски спорове (ОРС); припомня, че 
този многоезичен механизъм е резултат от споразумение между двамата 
съзаконодатели и беше приет от Европейския парламент със законодателна 
резолюция от 12 март 2013 г. относно предложението за Регламент на Европейския 
парламент и на Съвета за ОРС;
изказва предложение за евентуално финансиране на този многоезичен механизъм на 
платформата за ОРС по програма „Механизъм за свързване на Европа“;

4. признава значението на Форума по въпросите на единния пазар и призовава за 
продължаване на подготвителното действие до 2014 г. (общо 1 200 000 евро за 
бюджетните кредити за поети задължения и бюджетните кредити за плащания);

5. счита за важно да се създаде нов пилотен проект във връзка с приложението за 
мобилни устройства „Вашето пътуване в Европа“ (YET), с цел предоставяне на 
информация относно трансгранични въпроси както на равнище ЕС, така и на 
национално равнище, на 24 езика чрез „обслужване на едно гише“ (650 000 евро за 
бюджетни кредити за поети задължения и 350 000 евро за бюджетни кредити за 
плащания); този проект следва да предостави на потребителите отделни „зони“ с 
практическа информация и с ориентация към гражданите, както и да постави акцент 
върху реалните трансгранични ситуации, включително информация относно 
пътуване и визи, насоки при преместване в друга държава, информация за здравни 
услуги, информация за националните потребителски центрове;

6. подчертава, че SOLVIT е доказала своята ефективност при разрешаване на 
проблеми, засягащи гражданите; изразява отново своята подкрепа за бюджетния ред 
за инструментите на единния пазар; 

7. счита, че подкрепата за реалната икономика следва да бъде ключов приоритет за 
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ЕС; приканва настоятелно за максималното усвояване от страна на МПС на тази 
финансова подкрепа;

8. признава нуждата от поддържане на балансиран финансов пакет за програма 
„Митници“, който следва да бъде най-малко в размер на сумата, определена в 
първоначалното предложение на Комисията, т.е. 548 080 000 евро; подчертава 
необходимостта от подсилване на първоначалната обща цел на програмата за 
подкрепа на функционирането на митническия съюз и за укрепване на вътрешния 
пазар чрез нови специфични и оперативни цели.


