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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

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

1. подчертава, че успехът на правото на ЕС винаги зависи и от неговото прилагане и 
транспониране в рамките на разумни срокове в националното законодателство на 
държавите членки; счита, че в тази сфера редовният, щателен и ефективен контрол е 
от значение и призовава Комисията да се намеси в случай на недостатъци при 
транспонирането и да продължи да работи в тясно сътрудничество с Парламента;

2. приветства показаната от Комисията ангажираност за решаването на проблеми, 
посочени от гражданите и стопанските субекти, които оказват влияние върху 
единния пазар; изразява разочарование обаче от дълбочината, посочена в работния 
документ;

3. подчертава необходимостта от справяне с проблемите, пред които са били 
изправени гражданите и стопанските субекти; отбелязва, че въпреки малкото данни, 
включени в работния документ, много от установените проблемни области са били 
обект на неотдавнашни оценки на въздействието и предложения от страна на 
Комисията; категорично счита, че когато е предложила действия, Комисията трябва 
да представи надеждни и убедителни доказателства в полза на варианта на 
политиката, избран в проекта за законодателен акт; призовава Парламента при 
разглеждането на проектопредложенията да обсъди обстойно оценките на 
въздействието, извършени от Комисията, по отношение на точност и убедителност с 
цел приетото законодателство да отговаря в еднаква степен на нуждите на 
гражданите и на стопанските субекти;

4. счита за съществено въвеждането на всеобхватни, обективни и подходящи мерки за 
информираност на гражданите, стопанските субекти и потребителите относно 
техните права в рамките на единния пазар; призовава Комисията и държавите 
членки да превърнат в приоритет създаването на полезни информационни системи и 
стратегии за общуване, по-конкретно по отношение на социалните права на 
гражданите и преди всичко да осигуряват достатъчно средства за провеждането на 
информационни кампании и да използват тези средства икономично; 

5. счита за важен обмена на информация и между националните системи и 
насърчаването на сътрудничеството между тях и във връзка с това приветства 
постигнатото неотдавна взаимно свързване на търговските регистри1; продължава 
да настоява за трансгранично административно сътрудничество и подобрена 
взаимосвързаност посредством централни платформи, приветства инициативите на 
Комисията в тази посока, като например за разработването на система за 
електронно предаване на данни за социално осигуряване между националните 
системи за социално осигуряване;

                                               
1 Законодателна резолюция на Европейския парламент от 14 февруари 2012 г. (2011/0038(COD)), 

P7_TA(2012)0033.
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6. подчертава, че трансграничното прилагане и признаване на решенията и правният 
ефект на документите заемат централно място във вътрешния пазар; очаква 
правилното прилагане на регламента относно наследствените права във всички 
държави – членки на ЕС; призовава Комисията да продължи своята работа във 
връзка с признаването на правния ефект на регистрите по гражданското състояние –
въз основата на Зелената книга за 2010 г. и на консултациите за 2011 г.1, и 
разглежда с интерес законодателните предложения, планирани за 2013 г.;

7. подкрепя проявената ангажираност за справяне с въпроса за регулаторните тежести; 
в тази връзка припомня предишния ангажимент на Парламента да изиска от 
Комисията да определи равностойни компенсации за разходите при предлагането на 
нови законодателни актове; в допълнение припомня отправеното от страна на 
Парламента искане за продължаване и разширяване на програмата за намаляване на 
административната тежест и поради тава очаква предложения за намаляване на 
административната тежест и регулаторните неудобства, които биха били решение за 
много от основните безпокойства на гражданите и стопанските субекти по 
отношение на единния пазар;

8. счита, че стриктното придържане към принципа „мисли първо за малките“ би 
гарантирало, че бъдещото законодателство няма да доведе до допълнителни 
затруднения и разочарования за гражданите и стопанските субекти, осъществяващи 
дейност на единния пазар;

9. подчертава, че въпреки опростяването на законодателството и намаляването на 
административните усилия, респективно на използването на свободите на 
вътрешния пазар от страна на стопанските субекти, като цяло разпоредбите за 
сигурност и здраве, които защитават потребителите и работниците, трябва да бъдат 
гарантирани;

10. счита за особено важно ефективното прилагане на правото по отношение на 
покупките, извършвани в интернет, и приветства предложението за уреждане на 
спорове онлайн; счита, че съществува крайна необходимост от по-добра 
информираност на потребителите относно съществуващите права; възнамерява 
внимателно да разгледа предложението за Общ европейски закон за продажбите и 
подчертава, че той трябва да гарантира много високо равнище на защита на 
потребителите; настоява за създаването, успоредно с това, на „европейски образци 
за стандартен договор“; счита за важно приемането на съответна нормативна уредба 
относно цифровото съдържание;

11. обръща внимание върху борбата с фалшифицирането и пиратството в сферата на 
ефективната защита на интелектуалната собственост и подчертава, че винаги трябва 
да се намира разумен баланс между интересите на носителите на правата и всички 
други заинтересовани страни и защитата на личните данни на европейските 
граждани; 

                                               
1 COM (2010) 0747.
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