
PA\748201BG.doc PE414.358v01-00

BG BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ
2004 










 2009

Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите

2008/2224(INI)

16.10.2008

ПРОЕКТОСТАНОВИЩЕ
на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите

на вниманието на комисията по култура и образование

относно активен диалог с гражданите относно Европа
(2008/2224(INI))

Докладчик по становище: Magor Imre Csibi



PE414.358v01-00 2/3 PA\748201BG.doc

BG

PA_NonLeg



PA\748201BG.doc 3/3 PE414.358v01-00

BG

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите приканва водещата комисия 
по култура и образование да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, 
следните предложения:

1. счита, че областите на политика за защита на потребителите и вътрешния пазар са от 
първостепенно значение при общуването на тема Европа с потребителите и 
стопанските субекти ; призовава държавите-членки да повишат усилията за 
общуване на тема ползите от единния пазар на национално, регионално и местно 
равнище;

2. призовава Комисията да разшири кръга на чутите мнения на заинтересовани лица по 
време на консултациите относно законодателство на ЕС; в тази връзка подчертава 
значението на транснационалните мрежи от специалисти, които предоставят 
платформи за неформална размяна на мнения относно политиките на ЕС, което 
допринася за по-високото качество на законодателството на ЕС; признава 
проблемите при прилагането на законодателството и насърчава потребителите и 
стопанските субекти да упражняват правата си и да съобщават за съществуващи 
проблеми на институциите на ЕС;

3. призовава държавите-членки да увеличат средствата, които се заделят за мрежата за 
решаване на проблеми SOLVIT; изисква Комисията да ускори модернизацията на 
различните служби, предоставящи информация и консултации във връзка с единния 
пазар; следователно, силно подкрепя концепцията за интегриран подход по 
отношение на предоставянето на помощни услуги във връзка с единния пазар чрез 
създаването на обща начална уебстраница;

4. изисква Комисията да повиши своите координационни усилия в областите на 
образоване и предоставяне на информация на потребителите; призовава държавите-
членки да повишат осведомеността относно европейската мрежа от потребителски 
центрове и правата на потребителите в ЕС;

5. с оглед на световната финансова криза и повишаващите се равнища на задлъжнялост 
на потребителите, настоятелно призовава държавите-членки да положат усилия за 
повишаване на степента на финансова грамотност на потребителите; 

6. приветства инициативите на Комисията за намаляване на административното бреме 
и за по-добро регулиране; по-конкретно, призовава за внасяне на подобрения за 
малките и средните предприятия.


	748201bg.doc

