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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. приветства факта, че Комисията е предложила нова специална програма в 
подкрепа на ефективното функциониране на единния пазар, която обединява шест 
предходни програми, както и многобройни мерки от различни области на 
политиката; счита, че тази нова програма ще спомогне за подобряване на 
функционирането на вътрешния пазар и конкурентоспособността на МСП с цел 
да се генерира растеж на Европа на глобализирания пазар; ето защо призовава 
Комисията и държавите членки да поддържат достатъчно финансиране за 
програмата, особено в контекста на плана за възстановяване и екологичния и 
цифровия преход;

2. отбелязва, че компетенциите на комисията по вътрешния пазар и защита на 
потребителите в бюджетната процедура обхващат функция 1 – Единен пазар, 
иновации и цифрови технологии, включително бюджетни клъстери 03 02 
Програма за единния пазар, 03 03 Програма на ЕС за борба с измамите и 03 05 
Сътрудничество в областта на митниците;

3. отбелязва, че почти всички сектори на европейската икономика са били тежко 
засегнати от свързаната с COVID-19 криза; подчертава, че успешното 
възстановяване изисква държавите членки да спазват правилата на вътрешния 
пазар; подчертава, че потребителите ще възвърнат доверието си в единния пазар, 
ако се гарантира зачитането на правата им; подчертава необходимостта да се 
оказва подкрепа на предприятията, особено МСП, за техния екологичен и цифров 
преход и развитие, както и за достъпа им до единния пазар; счита, че бюджетните 
кредити, разпределени в рамките на функция 1, следва да бъдат увеличени, за да 
се превърнат в силен център за финансиране, предназначено за устойчивостта, 
иновациите, стратегическата инфраструктура и цифровата трансформация, което 
ще направи единния пазар по-силен и по-устойчив, също така и чрез инвестиции в 
енергийно ефективна икономика; подчертава особената необходимост от 
създаване на полезни взаимодействия между програмата за единния пазар и 
фонда за възстановяване Next Generation EU, за да се мобилизират необходимите 
инвестиции;

4. отбелязва, че свързаната с COVID-19 криза направи видна зависимостта на 
единния пазар на ЕС от световните вериги за доставки и производители, както и 
опасностите, произтичащи от липсата на безопасност на продуктите; ето защо 
изтъква значението на една силна политика за защита на потребителите, която 
осигурява защита и предвидимост за потребителите както офлайн, така и онлайн, 
и увереност у предприятията да предоставят своите стоки и услуги в рамките на 
вътрешния пазар и гарантира надзор на пазара и съответствие със 
законодателството на ЕС; подчертава значението на по-нататъшното 
задълбочаване на единния пазар чрез ефективното премахване на пречките за 
свободното движение на стоки и услуги, отбелязва в тази връзка, че 2021 г. ще 
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бъде първата година от прилагането на програмата за единния пазар, и призовава 
за значително увеличаване на размера на финансирането, предназначено за целите 
на МСП, както и за осигуряване на отделен и подсилен бюджетен ред за надзор на 
пазара; подчертава също така, че завършването на цифровия единен пазар следва 
да остане един от ключовите бюджетни приоритети, и признава значението на 
програма „Цифрова Европа“ за оформянето и подпомагането на цифровата 
трансформация на европейското общество и икономика, която ще бъде от 
решаващо значение за развитието на цифровия единен пазар, като същевременно 
се гарантира сигурността на европейските потребители;

5. отбелязва, че трансграничната инфраструктура е гръбнакът на единния пазар, като 
спомага за свободното движение на стоки, услуги, предприятия и граждани през 
границите; ето защо приветства реформата на финансирането от МСЕ с цел 
инвестиране и по-нататъшно развитие на паневропейски инфраструктури за 
транспортните, цифровите и енергийните мрежи; подчертава също така, че 
програмите за електронно управление, насочени към модернизиране на 
публичната администрация и занимаващи се с цифровизацията на обществените 
услуги, предлагат добавена стойност за всички, които участват в единния пазар, 
особено гражданите и предприятията, поради което призовава за предоставяне на 
допълнителни ресурси за пълното прилагане на единния цифров портал, за което 
има опасност от закъснения в няколко държави членки;

6. подкрепя Комисията в нейния подход за подобряване и укрепване на новия 
инструмент за оборудване за митнически контрол и на програма „Митници“; 
посочва обаче, че Комисията и държавите членки вече са натрупали закъснения 
при планираното изпълнение на Митническия кодекс на Съюза, и изразява 
съжаление във връзка с липсата на финансови и човешки ресурси в държавите 
членки; подчертава значението на адекватното финансиране на иновативни 
решения и съвременно оборудване в митническите операции в интерес на по-
голямата ефективност за дружествата от ЕС и рационализирането на защитата на 
потребителите; в тази връзка приветства увеличението на бюджетните кредити за 
бюджетен ред 03 05 01, което би могло да даде тласък за намаляване на 
закъсненията при изпълнението на програма „Митници“;

7. подчертава, че принципът на „европейска добавена стойност“ следва да 
представлява крайъгълният камък на всички финансирани от ЕС инвестиции; 
посочва, че финансирането от ЕС следва да бъде придружено от измерими 
резултати, а не просто от измервания на крайните продукти, което ще даде 
възможност да се прави сравнение и отделните програми на ЕС да бъдат 
класирани според ефикасността им;

8. отново заявява, че ефективните разходи и подходящата оценка биха могли да 
доведат до икономии, които да могат да финансират допълнителни дейности;

9. подчертава значението на пълното спазване на препоръките на Европейската 
сметна палата в интерес на един по-ефективен бюджет и на осигуряването на по-
добра икономическа ефективност за европейските граждани; подчертава, че 
бюджетът следва да бъде прозрачен и разбираем за гражданите на ЕС и да се 
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основава на постигнатите резултати, за да се увеличи ефективността и 
производителността на публичните институции;

10. изисква от Комисията да подкрепи предложенията за пилотни проекти и 
подготвителни действия, които са от компетенциите на комисията по вътрешния 
пазар и защита на потребителите.
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