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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

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

1. подкрепя идеята с Акта за единния пазар Комисията да започне повсеместен 
и прагматичен дебат в цяла Европа по отношение на ползите и разходите от 
вътрешния пазар, и призовава Комисията да гарантира ефективното 
прилагане на правилата на вътрешния пазар, които намаляват 
административната тежест върху гражданите;

2. приветства целта европейските граждани да бъдат поставени в центъра на 
единния пазар като главни действащи лица на новото икономическо начало 
в Европа, което би могло да възстанови доверието в единния пазар;  

3. споделя убеждението, че идеалното осъществяване на европейския единен 
пазар следва да формира основата за завършването на процеса на 
политическа и икономическа интеграция;

4. споделя целта съвместно да се изгради единен конкурентоспособен пазар на 
европейско равнище, и споделя стремежа за по-амбициозна социална 
пазарна политика, която би могла да отговори на предизвикателствата, пред 
които сме изправени днес, да създаде нови възможности за работни места и 
да насърчи интелигентен, екологосъобразен и приобщаващ растеж, което е 
от полза както за бизнеса, така и за гражданите;

5. приветства призива на Комисията към държавите-членки да сведат 
изоставането си по отношение на транспониране на директивите в областта 
на единния пазар до 0,5 %, както и да й предоставят таблиците си на 
съответствие с мерките за транспониране.

6. отново изразява своите искания за сериозно съкращаване на 
продължителността на процедурите за установяване на нарушение, 
започнати от Комисията и предвидени да приведат законодателството на 
държавите-членки в съответствие със законодателството на ЕС, но изразява 
силно съжаление, че тези процедури не оказват пряко влияние върху 
гражданите и лицата, пребиваващи на територията на ЕС, които може да са 
били ощетени поради неприлагане на законодателството на ЕС;

7. потвърждава, че държавите-членки са задължени да приемат и прилагат 
европейското законодателство в областта на вътрешния пазар и правата на 
европейските граждани, свързани с него;

8. подкрепя желанието на Комисията за активизиране на консултацията с 
гражданското общество (заинтересованите НПО, профсъюзи, работодатели 
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и т.н.) при подготовката на законодателните текстове, които се отнасят за 
вътрешния пазар;

9. счита, че процесът на внасяне на петиции може да има положителен принос 
за по-добрата нагласа на гражданите към вътрешния пазар;

10. счита, че ЕС трябва да промени начина, по който гражданите възприемат 
единния пазар, като повиши тяхната осведоменост и им даде възможност да 
разберат ползите, които той предлага;

11. приканва Комисията да приеме ясна и опростена „Харта на гражданите“ 
относно тяхното право да живеят и да работят в целия ЕС, както и да 
изготви многоезично целево съобщение за ежедневните проблеми, с които 
гражданите се сблъскват, когато се придвижват, пазаруват или продават в 
Европа, и за стандартите за социална и здравна защита, а също и за защита 
на потребителите и околната среда, на които те могат да разчитат;

12. призовава за реално насърчаване на обслужването на едно гише „Вашите 
европейски права“ за гражданите, които търсят съвет или обезщетение, за да 
бъдат запознати европейските граждани с реалността на вътрешния пазар, и 
счита, че Европейският парламент следва директно да засегне този въпрос в 
своята комуникационна стратегия;

13. призовава Комисията да представи практически предложения за 
разширяване на защитата на потребителите срещу нелоялни търговски 
практики спрямо малките предприятия и отделните граждани;

14. насърчава използването на механизми за алтернативно уреждане на спорове 
в рамките на вътрешния пазар, с възможност за използването им чрез 
онлайн процедура;

15. отбелязва положителната роля на SOLVIT за намаляването на разходите за 
европейските граждани и за неформално разрешаване на проблемите, които 
възникват за гражданите и предприятията в резултат на неправилното 
прилагане на законодателството за вътрешния пазар от страна на 
държавните органи;

16. разглежда с особен интерес всички усилия, насочени към обезпечаването на 
ЕС с модерна, по-ефикасна и ефективна транспортна мрежа, която, като 
елиминира разстоянията, сближава европейските граждани и спомага за 
укрепване на чувството за принадлежност и гражданство;

17. счита, че подобрение на нормативната уредба за защита на потребителите и 
защита на личните данни в целия ЕС може да гарантира доверието на 
потребителите в трансграничните онлайн транзакции;
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18. подчертава, че осъществяването на единния пазар трябва да продължи при 
пълно зачитане на правата на гражданите и лицата, пребиваващи на 
територията на ЕС, които се съдържат в Хартата на основните права.


