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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. отбелязва, че при бюджетната процедура комисията по вътрешния пазар и защита 
на потребителите отговаря за 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;

2. отбелязва, че 2022 г. ще бъде втората година от прилагането на програмата за 
единния пазар, предназначена за подкрепа на безпрепятственото функциониране 
на вътрешния пазар и подобряване на свободното движение на стоки и услуги, 
предоставяне на подкрепа за разрастването и разширяването на дейността на 
малките и средните предприятия през границите, както и насърчаване на 
интересите на европейските потребители и гарантиране на висок стандарт на 
тяхната защита; горещо приветства създаването на специален бюджетен ред за 
надзора в рамките на програмата за единния пазар, както многократно беше 
поискано от Парламента;

3. отбелязва, че увеличението на бюджетните кредити за поети задължения и за 
плащания по функция 1 от бюджета на ЕС за 2022 г., подсилено с вноската от 
Next Generation EU, следва да гарантира ефективно и ефикасно финансиране, 
предназначено за подобряването на функционирането на вътрешния пазар, 
иновациите, стратегическата инфраструктура, цифровата трансформация и 
конкурентоспособността на МСП;

4. отбелязва, че кризата с COVID-19 възпрепятства свободното движение на хора, 
стоки и услуги в ЕС; призовава за лансиране на подходящи и ефективни 
инициативи за възстановяване, по-нататъшно задълбочаване и завършване на 
единния пазар, като същевременно се подкрепя преходът към цифрова и 
устойчива икономика, и преодоляване на необоснованите и непропорционални 
пречки пред свободната търговия, което ще направи единния пазар по-силен и по-
устойчив и за да се увеличат търговските потоци на ЕС и да се подобрят веригите 
за създаване на стойност, допринасяйки по този начин за икономическия растеж;

5. подчертава, че кризата с COVID-19 показа значението на ефективната и ефикасна 
политика за безопасност на продуктите както офлайн, така и онлайн, както и на 
правилното прилагане на правата на потребителите в рамките на единния пазар; 
подчертава необходимостта от подходящо финансиране на съществуващите 
инструменти на вътрешния пазар, за да се гарантира високо равнище на защита и 
благосъстояние на потребителите;

6. подчертава, че последиците от кризата с COVID-19 ще засегнат сериозно 
европейските граждани и микропредприятията и малките предприятия през 
идните месеци; поради това подчертава необходимостта от подпомагане на 
микропредприятията и малките предприятия чрез програмата за единния пазар, 
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което ще направи единния пазар по-силен и по-устойчив;

7. призовава държавите членки да продължат да изпълняват ефективно 
националните планове за възстановяване и устойчивост с цел цифров и устойчив 
преход и иновации; припомня необходимостта от създаване на полезни 
взаимодействия между програмата за единния пазар и фонда за възстановяване 
Next Generation EU;

8. подчертава по-специално големия потенциал на свободното движение на услуги, 
което все още не е достатъчно развито, и призовава за инициативи и действия за 
стимулиране на трансграничната търговия с услуги при пълно зачитане на 
свободата на предоставяне на услуги, за подобряване на конкурентоспособността 
на МСП и за намаляване на неоправданата административна тежест за 
дружествата, както и за действия с цел да се гарантира адекватно прилагане и 
изпълнение на съществуващото законодателство на национално равнище;

9. отбелязва, че трансграничната инфраструктура е гръбнакът на единния пазар, като 
спомага за свободното движение на стоки, услуги, предприятия и граждани през 
границите; отбелязва в тази връзка реформирания Механизъм за свързване на 
Европа;

10. счита, че са необходими допълнителни усилия за подпомагане на държавите 
членки при цифровизацията на публичния сектор, и по-специално по отношение 
на процедурите, които засягат предприятията и потребителите, като им се осигури 
възможност за извършване на административни процедури онлайн; подчертава, че 
завършването на цифровия единен пазар следва да остане един от ключовите 
бюджетни приоритети;

11. в тази връзка приветства новата програма „Цифрова Европа“, посветена на 
цифровата трансформация на европейското общество и икономика; припомня 
необходимостта от подкрепа за предприятията, особено МСП, включително 
иновативните цифрови стартиращи и разрастващи се предприятия в Европа, в 
достъпа им до единния пазар, цифровия преход и устойчивото развитие; 
припомня решаващото значение на завършването на цифровия единен пазар;

12. подчертава необходимостта от осигуряване на бюджетна подкрепа за прилагането 
на Директивата за достъпност на уебсайтовете и Европейския акт за достъпността 
на равнището на Съюза;

13. отбелязва, че приемането на най-добри практики в областта на обществените 
поръчки за проекти, финансирани от ЕС, би могло да спомогне за избягването на 
чести грешки и да гарантира правилното използване на инвестициите;

14. подчертава отново значението на адекватното и ефективно равнище на 
бюджетните кредити за поети задължения, което да позволи модернизирането на 
митническия съюз с цел подкрепа за прилагането на Митническия кодекс на 
Съюза и разработването на електронни и по-автоматизирани митнически системи, 
в интерес на по-голямата ефективност за дружествата от ЕС и европейските и 
националните органи и рационализираната защита на потребителите; приветства 
засилената програма „Митници“, която ще подкрепи по-нататъшната 
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цифровизация и модернизация на митническия съюз, както и създаването на Фонд 
за интегрирано управление на границите (ФИУГ), който включва инструмента за 
оборудване за митнически контрол (ИОМК), предоставящ подкрепа на държавите 
членки за правилното управление на различните предизвикателства и рискове по 
границите на ЕС; призовава при тази модернизация да се вземат предвид 
промените, свързани със Споразумението за търговия и сътрудничество между ЕС 
и Обединеното кралство, и да се гарантира и изцяло да се подкрепи Протоколът за 
Северна Ирландия; призовава за пълно изпълнение на препоръките на Сметната 
палата относно повишаването на ефективността на бюджета, благосъстоянието и 
защитата на потребителите и по-добрата стойност за предприятията;

15. подчертава значението на отчетността и прозрачността за органите, които 
получават финансиране от ЕС, и изтъква важността на ясното обозначаване с цел 
да се посочи публично, че даден проект е финансиран или частично финансиран с 
финансиране от ЕС; отново заявява, че ефективното и устойчиво изразходване на 
средствата и правилната оценка водят до икономии, чрез които биха могли да се 
финансират допълнителни дейности;

16. подчертава, че е необходимо всички бюджетни програми да бъдат предмет на 
текущи анализи за разходите и ползите и устойчивостта, за да се гарантира, че 
ограниченият бюджет на Съюза се използва по възможно най-ефективния начин и 
че финансирането може да се използва за подкрепа на най-качествените проекти с 
максимален ефект, чиито резултати съответстват на планираните цели, 
включително и желания принос за устойчивостта; посочва, че финансирането от 
ЕС следва да бъде придружено от измерими показатели за резултатите, а не 
просто от измервания на крайните продукти, което ще даде възможност за 
сравнение и класиране на ефикасността на отделните програми на ЕС;

17. изисква от Комисията да подкрепи предложенията за пилотни проекти и 
подготвителни действия, които попадат в обхвата на правомощията на комисията 
по вътрешния пазар и защита на потребителите.
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