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Уважаеми г-н Председател,

В рамките на горепосочената процедура комисията по вътрешния пазар и защита на 
потребителите реши да представи на Вашата комисия становище под формата на 
писмо.

Комисията реши да прикани водещата комисия по бюджети да включи в 
предложението за резолюция, което ще приеме, предложенията, които са приложени 
към настоящото писмо.

С уважение,

Петра Де Сутер, MD, PhD
Председател

Приложение: Предложения
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

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

А. като има предвид, че бюджетът на Съюза за 2021 г. е първият бюджет от 
многогодишната финансова рамка (МФР) за периода 2021 – 2027 г.;

Б. като има предвид, че Парламентът е готов да преговаря за новата МФР от 
ноември 2018 г. насам, но до момента Съветът не е участвал в пълноценни 
преговори, a същевременно възможността за постигане на споразумение 
постоянно намалява;

В. като има предвид, че от създаването си вътрешният пазар е основен фактор, 
допринасящ за растежа, конкурентоспособността и заетостта в Съюза, който 
позволи на хората, стоките, услугите и капиталите да се движат по-свободно в 
Съюза, създаде нови възможности и икономии от мащаба за европейските 
предприятия, и по-специално микропредприятията и малките и средните 
предприятия (МСП), допринесе за създаването на работни места и предложи по-
голям избор на по-ниски цени за потребителите, като същевременно гарантира 
тяхната защита и високото качество на предлаганите продукти и услуги; като 
има предвид, че вътрешният пазар е основен елемент за постигане на прехода 
към устойчива икономика с ефективно използване на ресурсите и енергията в 
отговор на все по-големия натиск, произтичащ от изменението на климата; като 
има предвид, че завършването на изграждането на единния пазар следва да 
остане един от приоритетите в бюджета за 2021 г.;

Г. като има предвид, че цифровият единен пазар следва да се разглежда като един 
от основните елементи на цялостния единен пазар, чиято ефективна реализация 
е задължително условие за ефективното функциониране на единния пазар като 
цяло, което е от полза както за гражданите, така и за предприятията;

1. приветства амбицията на докладчика на Парламента за раздел III от бюджета за 
осигуряване на 883 милиона евро (по цени от 2018 г.) за програма „Единен 
пазар“ за 2021 г., която съответства на предложението на Парламента за 
следващата МФР (2021 – 2027 г.) за значително увеличение на разходите за 
клъстера за единния пазар спрямо предложението на Комисията, и по-конкретно 
почти наполовина (т.е. с 48,5% по цени от 2018 г.), като се отчита очакваният 
профил на разходите по тази програма, който ясно показва нейното значение; 
подчертава необходимостта от запазване на тези съотношения на бюджетните 
кредити в предстоящите преговори; изразява разочарование от преразгледаната 
„преговорна кутия“ за МФР–Собствени ресурси за периода 2021 – 2027 г., 
представена от председателя на Европейския съвет, в която бюджетните кредити 
за програма „Единен пазар“ се намаляват с прогнозните 57,1%;

2. настоятелно призовава държавите членки да поддържат високо равнище на 
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поетите задължения за новата програма „Единен пазар“1 (включително 
предишните действия по линия на COSME), която разглежда разпокъсаността на 
единния пазар, предоставянето на права и на защита на потребителите и даването 
на възможност на микропредприятията и малките и средните предприятия (МСП) 
да се възползват в пълна степен от един добре функциониращ единен пазар, който 
е абсолютно необходим за развитието на европейската икономика, като 
същевременно се акцентира върху устойчивостта; 

3. приветства съобщенията на Комисията, озаглавени „Изграждане на цифровото 
бъдеще на Европа“ и „Европейска стратегия за данните“, както и Бялата книга на 
Комисията относно изкуствения интелект, тъй като и трите инициативи съдържат 
важни разсъждения, свързани със защитата на потребителите и хармонизираните 
правила за дружествата в единния пазар; подчертава, че е важно да се осигури 
достатъчно финансиране за цифровите инициативи на Комисията в рамките на 
свързаните с МФР програми;

4. приветства предложените от Комисията нови инициативи за Европейския зелен 
пакт, и по-специално за „Предоставяне на възможности на потребителите да 
предприемат действия във връзка с екологичния преход“, тъй като насърчаването 
на ангажираността на потребителите към модели на устойчиво потребление е от 
ключово значение за осъществяването на приоритетите на Зеления пакт; 
подчертава, че е важно да се повиши осведомеността на потребителите и да се 
насочи финансирането към действия за насърчаване на устойчивото потребление 
като част от бъдещите политики за защита на потребителите в рамките на 
програма „Единен пазар“ (МФР);

5. подчертава, че за да се постигнат всеобхватни модели на устойчиво потребление, 
правилата на единния пазар са от ключово значение с оглед на стимулирането на 
продукти, услуги, процеси и стопански модели, насочени към постигането на 
кръговост посредством изискванията за устойчивост и дълготрайност в 
съответствие с целите на Европейския зелен пакт; припомня, че за да се подкрепи 
преходът на икономиката ни към устойчивост, като същевременно се запази 
конкурентоспособността ни, би трябвало да се осигури подходящо финансиране 
за целенасочени действия чрез програма „Единен пазар“ (МФР);

6. призовава за отпускането на допълнителните ресурси за пълното внедряване на 
единната цифрова платформа, което може да се забави в няколко държави членки; 
отбелязва, че програмите за електронно управление, които са насочени към 
модернизиране на публичната администрация и се занимават с цифровизацията 
на обществените услуги, предлагат добавена стойност за всички, които участват 
в единния пазар, и особено за гражданите и предприятията; припомня 
необходимостта да се отпуснат достатъчно средства, за да се разблокират 
амбициозни проекти в тази област;

7. припомня, че защитата на потребителите е една от най-съществените области на 
политиката на ЕС за гражданите, която подкрепя по-специално потребителите в 
уязвимо положение; подчертава постоянната необходимост от подобряване на 

1 COM(2018) 441 final.
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политиката за защита на потребителите, особено с оглед на възникващите 
предизвикателства както в цифровата, така и във физическата сфера, чрез 
подходящо финансиране и прилагане на съществуващите разпоредби, насочени 
по-специално към борбата с нелоялните търговски практики в рамките на единния 
пазар;

8. подчертава, че ефективното прилагане на правилата на единния пазар играе 
важна роля в политиката за защита на потребителите, като гарантира, че на 
потребителите се предлагат безопасни и съответстващи на изискванията 
продукти и услуги както на онлайн, така и на офлайн пазара; подчертава 
необходимостта от по-тясно сътрудничество между органите за надзор на пазара 
на равнище ЕС и необходимостта от укрепване на съществуващата рамка; 
поради това призовава за отпускане на специално финансиране в тази област в 
рамките на програма „Единен пазар“ (МФР);

9. подчертава, че е важно да се увеличи равнището на бюджетните кредити за поети 
задължения за модернизирането на митническия съюз, за да се подкрепи 
прилагането на Митническия кодекс на Съюза (Кодекса) и разработването на 
електронните митнически системи; отбелязва, че в рамките на политическия 
клъстер за единния пазар са предвидени единствено бюджетните кредити за 
финансиране на програма „Митници“; счита обаче, че финансирането на 
инструмента за митнически контрол2 също следва да бъде включено в този 
клъстер; същевременно подчертава, че съкращенията с 31%, предвидени в 
предложението на председателя на Европейския съвет относно програма 
„Митници“ и относно инструмента за финансово подпомагане за оборудването за 
митнически контрол, застрашават постигането на целите и на двете програми;

10. изразява загриженост, че невъзможността на Съвета да постигне съгласие по 
преговорна позиция би могла да забави преговорите с Парламента и е свързана с 
риск от забавяне на влизането в сила на програмите, които трябва да започнат през 
2021 г., и по-специално новата програма „Единен пазар“, както и програма 
„Митници“ и инструментът за митнически контрол, който не е продължение на 
съществуваща програма, а нова инициатива.

2 COM(2018) 442 final.


