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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 предложи 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;

2. отбелязва, че отговорността на комисията по вътрешния пазар и защита на 
потребителите в бюджетната процедура обхваща 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 кризата с COVID-19 и че успешното възстановяване изисква 
потребителите да възстановят доверието си в единния пазар; счита, че 
бюджетните кредити, разпределени в рамките на функция 1, следва да бъдат 
достатъчни, за да се създаде силен център за финансиране, предназначено за 
иновациите, стратегическата инфраструктура и цифровата трансформация, с 
което единният пазар ще стане по-силен и по-устойчив;

4. с оглед на кризата с COVID-19 подчертава 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;

5. приветства финансирането за реформирания Механизъм за свързване на Европа 
(МСЕ) с цел развитие на паневропейска инфраструктура, която е гръбнакът на 
правилното функциониране на единния пазар;

6. подкрепя Комисията в нейния подход за подобряване и укрепване на програма 
„Митници“; въпреки това посочва натрупаните закъснения при планираното 
изпълнение на Митническия кодекс на Съюза и в тази връзка приветства 
увеличението на бюджетните кредити за бюджетен ред 03 05 01;

7. 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.


