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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. приветства доклада на Комисията, озаглавен „Единният пазар през погледа на 
хората: кратък преглед на 20-те основни тревоги на гражданите и стопанските 
субекти” (SEC(2011)1003), като полезен инструмент както за съобщаване на 
политиците на основните тревоги на гражданите, така и за информирането на 
гражданите и стопанските субекти за проблемите, с които могат да се сблъскат в 
рамките на вътрешния пазар;

2. приветства дейността на „единичните звена за контакт“ (ЕЗК), които опростяват 
достъпа до информация относно възможностите за стопанска дейност в държавите 
членки, като централизират всички необходими формалности за откриване на 
предприятие в единично национално звено за контакт;

3. приветства положителната роля, която играят СОЛВИТ, „Вашата Европа — съвети“ 
(Your Europe Advice), Enterprise Europe Network, европейските центрове на 
потребителите, Центърът за връзка „Europe Direct” и Европейските услуги по 
заетостта (EURES) при предлагането на решения за истинските проблеми в рамките 
на вътрешния пазар; призовава Комисията да намери начини да подобри 
съгласуването между тези служби и да предотврати дублирането на усилия и 
ресурси;

4. призовава Комисията да се концентрира върху предоставянето на единично пряко 
звено за контакт за гражданите и потребителите чрез представителствата на 
Комисията във всяка държава членка; счита, че единичното пряко звено за контакт 
във всяка държава членка би спомогнало действително за подобрената достъпност 
на вътрешния пазар за гражданите, потребителите и стопанските субекти;

5. отбелязва, че голям брой петиции са постъпили в комисията по петиции на 
Европейския парламент във връзка с проблемите, с които се сблъскват гражданите в 
рамките на вътрешния пазар, особено по отношение на неправилното 
транспониране или прилагане на законодателството на ЕС; призовава Комисията да 
включи в доклада си изводите и резултатите от петициите, внесени в комисията по 
петициите към Парламента; подчертава, че практиката с петициите следва да бъде 
по-добре използвана за усъвършенстване на законодателния процес на ЕС, като 
наред с другото се даде възможност на гражданите да осъзнаят правата си във 
връзка с внасянето на петиции;

6. призовава Комисията да установи кое е основното законодателство на ЕС, свързано 
с всяка една от изтъкнатите тревоги, за да предложи на гражданите, потребителите 
и стопанските субекти полезна информация и по-добро разбиране на доклада;

7. призовава Комисията в бъдещите си доклади да изтъква съответните действия, за 
които без съмнение е отговорна, като предприемането на навременно и подходящо 
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действие в случай на неправилно транспониране на законодателството на ЕС от 
страна на държавите членки, осигуряването на правилното прилагане на законовите 
актове на ЕС и преразглеждането на несъответстващото законодателство;

8. призовава Комисията да изготви списък на всички изтъкнати тревоги, като посочи 
участниците, отговорни за разрешаването на всяка една от установените 
първопричини;

9. призовава Комисията да намери начин да обедини в бъдеще Доклада за 
гражданството на ЕС с доклада, озаглавен „Единният пазар през погледа на хората“, 
за да се избегне дублиране на усилията и объркване и да се предотврати риска от 
отделяне на проблемите от решенията;


