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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 по вътрешния пазар и защита на потребителите разгледа въпроса на своето 
заседание от 22 февруари 2021 г. На това заседание тя реши да прикани водещата 
комисия по бюджети да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, 
предложенията, които са приложени към настоящото писмо1.

С уважение,

1 На окончателното гласуване присъстваха: Еуген Юржица (докладчик по становище), Ана Кавацини 
(председател), Андрус Ансип (заместник-председател), Мария Грапини (заместник-председател), 
Алесандра Басо, Брандо Бенифеи, Адам Белан, Биляна  Борзан, Влад-Мариус Ботош, Маркус Бухайт, 
Марко Кампоменози, Мария Да Граса Карвалю, Дита Харанзова, Дирдре Клун, Давид Корман, Карло 
Фиданца, Евелин Гебхарт, Александра Гезе, Сандро Гоци, Свеня Хан, Кшищоф Хетман, Виржини 
Жорон, Арба Кокалари, Марцел Колая, Катержина Конечна, Андрей Ковачев, Жан-Лен Лакапел, 
Адриана Малдонадо Лопес, Мортен Льокегор, Тоан Мандерс, Беата Мазурек, Свен Миксер, Лешек 
Милер, Дан-Щефан Мотряну, Ан-Софи Пелтие, Цветелина Пенкова, Мирослав Радачовски, Кристел 
Шалдемозе, Андреас Шваб, Томислав Сокол, Ким Ван Спарентак, Барбара Талер, Едина Тот, Том 
Ванденкенделаре, Марко Дзуло
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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:

1. отбелязва, че кризата, породена от COVID-19, възпрепятства свободното 
движение на хора, стоки и услуги в ЕС, което е едно от най-ценните постижения 
на Съюза; призовава за 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 за преодоляване на 
необоснованите пречки пред свободната търговия;

2. отбелязва по-специално големия потенциал на свободното движение на услуги, 
което все още е недостатъчно развито, и призовава за инициативи и действия за 
стимулиране на трансграничната търговия с услуги, намаляване на неоправданата 
административна тежест за дружествата и гарантиране на адекватно изпълнение и 
прилагане на съществуващото законодателство, като например Директивата за 
услугите; подчертава значението на услугите, улесняващи измеримото 
намаляване на отпечатъка на ЕС върху околната среда;

3. счита, че са необходими допълнителни усилия в подкрепа на държавите членки в 
цифровизацията на публичния сектор, особено по отношение на процедурите, 
които засягат предприятията и потребителите и им дават възможност да 
провеждат административни процедури онлайн;

4. подчертава значението на програмата „Единен пазар“, която има за цел 
подобряване на функционирането на единния пазар, предоставяне на подкрепа на 
конкурентоспособността на предприятията, включително на МСП, и засилване на 
ролята на потребителите; припомня необходимостта от създаване на полезни 
взаимодействия между програмата „Единен пазар“ и фонда за възстановяване 
Next Generation EU;

5. отбелязва, че приемането на най-добри практики в областта на обществените 
поръчки за проекти, финансирани от ЕС, би могло да спомогне за избягване на 
често допускани грешки и за гарантиране на правилното усвояване на 
инвестициите;

6. подчертава необходимостта от по-тясно сътрудничество между органите за 
надзор на пазара на равнище ЕС, за да се гарантира безопасността на продуктите, 
продавани както онлайн, така и офлайн, както и доверието на потребителите, по-
специално при трансграничните покупки;

7. подчертава, че ефективното опростяване на митническите процедури и 
правилното прилагане на митническите системи са от съществено значение за 
борбата с измамите и транснационалната престъпност, за насърчаването на 
конкуренцията и за защитата на потребителите; отново подчертава значението на 
адекватното и ефективно равнище на бюджетните кредити за поети задължения, 
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което да позволи модернизирането на митническия съюз в подкрепа на 
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 рационализираната защита на потребителите; призовава при 
тази модернизация да се вземат предвид промените, свързани със Споразумението 
между ЕС и Обединеното кралство; призовава за пълно спазване на препоръките 
на Сметната палата относно повишаването на ефективността на бюджета, 
благосъстоянието и защитата на потребителите и по-добрата стойност за 
предприятията;

8. подчертава значението на отчетността и прозрачността за органите, които 
получават финансиране от ЕС; отново заявява, че ефективните разходи и 
правилната оценка водят до икономии, с които могат да се финансират 
допълнителни дейности;

9. подчертава необходимостта всички бюджетни програми да подлежат на текущ 
анализ на разходите и ползите, за да се гарантира, че ограниченият бюджет на 
Съюза се изразходва възможно най-ефективно и да се осигури финансиране за 
най-качествените проекти с максимален ефект, чиито резултати съответстват на 
поставените цели, включително желания принос за устойчивостта; посочва, че 
финансирането от ЕС следва да бъде придружено от измерими показатели за 
резултатите, вместо от прости измервания на крайните продукти, което ще даде 
възможност за сравнение и класиране на отделните програми на Съюза според 
ефикасността им.


