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BG Единство в многообразието BG

6.2.2019 A8-0052/151

Изменение 151
Денис де Йонг, Меря Кюльонен, Катержина Конечна, Иржи Мащалка, София 
Сакорафа, Стелиос Кулоглу, Костадинка Кунева
от името на групата GUE/NGL

Доклад A8-0052/2019
Никола Данти
Програма за единния пазар, конкурентоспособността на предприятията и европейската 
статистика
(COM(2018)0441 – C8-0254/2018 – 2018/0231(COD))

Предложение за регламент
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Вътрешният пазар е крайъгълен 
камък на Съюза. От самото му 
създаване той се оказа основен фактор, 
допринасящ за растежа, 
конкурентоспособността и заетостта. 
Той създаде нови възможности и доведе 
до икономии от мащаба за европейските 
предприятия, по-специално 
микропредприятията и малките и 
средните предприятия (МСП), и укрепи 
тяхната индустриална 
конкурентоспособност. Вътрешният 
пазар допринесе за създаването на 
работни места и за по-голям избор на 
по-ниски цени за потребителите. Той 
продължава да бъде двигател за 
изграждането на по-силна, по-
балансирана и по-справедлива 
икономика. Той е едно от големите 
постижения на Съюза и най-надеждният 
му актив в условията на все по-
глобализиран свят.

(1) Вътрешният пазар е крайъгълен 
камък на Съюза. От самото му 
създаване той се оказа основен фактор, 
допринасящ за растежа, 
конкурентоспособността и заетостта. 
Той създаде нови възможности и доведе 
до икономии от мащаба за европейските 
предприятия, по-специално 
микропредприятията и малките и 
средните предприятия (МСП), и укрепи 
тяхната индустриална 
конкурентоспособност, въпреки че 
ползите от него следва да се 
разпределят по-равномерно, като се 
има предвид, че не всички граждани 
извличат еднакви ползи. Вътрешният 
пазар допринесе за създаването на 
работни места и за по-голям избор на 
по-ниски цени за потребителите. Той 
продължава да бъде двигател за 
изграждането на по-силна икономика. 
Той е едно от големите постижения на 
Съюза и най-надеждният му актив в 
условията на все по-глобализиран свят.
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BG Единство в многообразието BG

6.2.2019 A8-0052/152

Изменение 152
Денис де Йонг, Меря Кюльонен, Катержина Конечна, Иржи Мащалка, София 
Сакорафа, Барбара Спинели, Стелиос Кулоглу, Костадинка Кунева, Рина Роня 
Кари
от името на групата GUE/NGL

Доклад A8-0052/2019
Никола Данти
Програма за единния пазар, конкурентоспособността на предприятията и европейската 
статистика
(COM(2018)0441 – C8-0254/2018 – 2018/0231(COD))

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Модерният вътрешен пазар 
стимулира конкуренцията и носи ползи 
за потребителите, предприятията и 
служителите. По-доброто използване на 
постоянно развиващия се вътрешен 
пазар на услугите следва да помогне на 
европейските предприятия да създават 
работни места и да разширяват 
дейността си през граница, да предлагат 
по-богат избор от услуги на по-изгодни 
цени, както и да поддържат високи 
стандарти за защита на потребителите и 
работниците. За да се постигне това, 
програмата следва да допринесе за 
премахване на оставащите пречки и да 
осигури нормативна уредба, която да 
благоприятства нови иновативни бизнес 
модели.

(9) Модерният вътрешен пазар 
стимулира конкуренцията и носи ползи 
за потребителите, предприятията и 
служителите. По-доброто използване на 
постоянно развиващия се вътрешен 
пазар на услугите, като същевременно 
се избягват и преодоляват 
злоупотреби, като например 
създаването на дружества „пощенски 
кутии“, следва да помогне на 
европейските предприятия да създават 
достойни работни места и да 
разширяват дейността си през граница, 
да предлагат по-богат избор от услуги 
на по-изгодни цени, както и да 
поддържат високи стандарти за защита 
на потребителите и работниците. За да 
се постигне това, програмата следва да 
допринесе за премахване на оставащите 
пречки и да осигури нормативна уредба, 
която да благоприятства нови 
иновативни бизнес модели.
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BG Единство в многообразието BG

6.2.2019 A8-0052/153

Изменение 153
Денис де Йонг, Меря Кюльонен, Рина Роня Кари, София Сакорафа, Стелиос 
Кулоглу, Костадинка Кунева
от името на групата GUE/NGL

Доклад A8-0052/2019
Никола Данти
Програма за единния пазар, конкурентоспособността на предприятията и европейската 
статистика
(COM(2018)0441 – C8-0254/2018 – 2018/0231(COD))

Предложение за регламент
Съображение 79

Текст, предложен от Комисията Изменение

(79) В съответствие с Финансовия 
регламент, Регламент (ЕС, Евратом) № 
883/2013 на Европейския парламент и 
на Съвета85 , Регламент (ЕО, Евратом) 
№ 2988/9586 на Съвета , Регламент 
(Евратом, ЕО) № 2185/9687 на Съвета  и 
Регламент (ЕС) 2017/193988 на Съвета  
финансовите интереси на Съюза се 
защитават посредством 
пропорционални мерки, включително 
посредством предотвратяване, 
разкриване, коригиране и разследване 
на нередности и измами, събиране на 
изгубени, недължимо платени или 
неправилно използвани средства и, 
когато е целесъобразно, налагане на 
административни санкции. В 
съответствие по-специално с Регламент 
(ЕС, Евратом) № 883/2013 и Регламент 
(Евратом, ЕО) № 2185/96 Европейската 
служба за борба с измамите (OLAF) 
може да извършва административни 
разследвания, включително проверки и 
инспекции на място, за да установи дали 
е налице измама, корупция или друга 
незаконна дейност, засягаща 
финансовите интереси на Съюза. В 
съответствие с Регламент (ЕС) 

(79) В съответствие с Финансовия 
регламент, Регламент (ЕС, Евратом) № 
883/2013 на Европейския парламент и 
на Съвета85 , Регламент (ЕО, Евратом) 
№ 2988/9586 на Съвета , Регламент 
(Евратом, ЕО) № 2185/9687 на Съвета и 
Регламент (ЕС) 2017/193988 на Съвета 
финансовите интереси на Съюза се 
защитават посредством 
пропорционални мерки, включително 
посредством предотвратяване, 
разкриване, коригиране и разследване 
на нередности и измами, събиране на 
изгубени, недължимо платени или 
неправилно използвани средства и, 
когато е целесъобразно, налагане на 
административни санкции. В 
съответствие по-специално с Регламент 
(ЕС, Евратом) № 883/2013 и Регламент 
(Евратом, ЕО) № 2185/96 Европейската 
служба за борба с измамите (OLAF) 
може да извършва административни 
разследвания, включително проверки и 
инспекции на място, за да установи дали 
е налице измама, корупция или друга 
незаконна дейност, засягаща 
финансовите интереси на Съюза. В 
съответствие с Регламент (ЕС) 
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2017/1939 Европейската прокуратура 
може да разследва и да преследва по 
наказателен ред измами и други 
престъпления, засягащи финансовите 
интереси на Съюза, както е предвидено 
в Директива (ЕС) 2017/1371 на 
Европейския парламент и на Съвета89. В 
съответствие с Финансовия регламент 
всички лица или субекти, получаващи 
средства на Съюза, оказват пълно 
сътрудничество за защита на 
финансовите интереси на Съюза, 
предоставят необходимите права и 
достъп на Комисията, на OLAF, на 
Европейската прокуратура и на 
Европейската сметна палата (ЕСП) и 
гарантират, че всички трети страни, 
участващи в изпълнението на средства 
на Съюза, предоставят равностойни 
права.

2017/1939 за участващите държави 
членки Европейската прокуратура може 
да разследва и да преследва по 
наказателен ред измами и други 
престъпления, засягащи финансовите 
интереси на Съюза, както е предвидено 
в Директива (ЕС) 2017/1371 на 
Европейския парламент и на Съвета89. В 
съответствие с Финансовия регламент 
всички лица или субекти, получаващи 
средства на Съюза, оказват пълно 
сътрудничество за защита на 
финансовите интереси на Съюза, 
предоставят необходимите права и 
достъп на Комисията, на OLAF и 
когато е приложимо, на Европейската 
прокуратура и на Европейската сметна 
палата (ЕСП) и гарантират, че всички 
трети страни, участващи в изпълнението 
на средства на Съюза, предоставят 
равностойни права.

__________________ __________________
85 Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 
на Европейския парламент и на Съвета 
от 11 септември 2013 г. относно 
разследванията, провеждани от 
Европейската служба за борба с 
измамите (OLAF), и за отмяна на 
Регламент (ЕО) № 1073/1999 на 
Европейския парламент и на Съвета и 
Регламент (Евратом) № 1074/1999 на 
Съвета (OB L 248, 18.9.2013 г., стр. 1).

85 Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 
на Европейския парламент и на Съвета 
от 11 септември 2013 г. относно 
разследванията, провеждани от 
Европейската служба за борба с 
измамите (OLAF), и за отмяна на 
Регламент (ЕО) № 1073/1999 на 
Европейския парламент и на Съвета и 
Регламент (Евратом) № 1074/1999 на 
Съвета (OB L 248, 18.9.2013 г., стр. 1).

86 Регламент (ЕО, Евратом) № 2988/95 
на Съвета от 18 декември 1995 г. 
относно защитата на финансовите 
интереси на Европейските общности 
(OB L 312, 23.12.1995 г., стр. 1).

86 Регламент (ЕО, Евратом) № 2988/95 
на Съвета от 18 декември 1995 г. 
относно защитата на финансовите 
интереси на Европейските общности 
(OB L 312, 23.12.1995 г., стр. 1).

87 Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96 
на Съвета от 11 ноември 1996 г. относно 
контрола и проверките на място, 
извършвани от Комисията за защита на 
финансовите интереси на Европейските 
общности срещу измами и други 
нередности (OB L 292, 15.11.1996 г., 
стр. 2).

87 Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96 
на Съвета от 11 ноември 1996 г. относно 
контрола и проверките на място, 
извършвани от Комисията за защита на 
финансовите интереси на Европейските 
общности срещу измами и други 
нередности (OB L 292, 15.11.1996 г., 
стр. 2).

88 Регламент (ЕС) 2017/1939 на Съвета 88 Регламент (ЕС) 2017/1939 на Съвета 
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от 12 октомври 2017 г. за установяване 
на засилено сътрудничество за 
създаване на Европейска прокуратура 
(OB L 283, 31.10.2017 г., стр. 1).

от 12 октомври 2017 г. за установяване 
на засилено сътрудничество за 
създаване на Европейска прокуратура 
(OB L 283, 31.10.2017 г., стр. 1).

89 Директива (ЕС) 2017/1371 на 
Европейския парламент и на Съвета от 5 
юли 2017 г. относно борбата с 
измамите, засягащи финансовите 
интереси на Съюза, по 
наказателноправен ред (ОВ L 198, 
28.7.2017 г., стр. 29).

89 Директива (ЕС) 2017/1371 на 
Европейския парламент и на Съвета от 5 
юли 2017 г. относно борбата с 
измамите, засягащи финансовите 
интереси на Съюза, по 
наказателноправен ред (ОВ L 198, 
28.7.2017 г., стр. 29).
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6.2.2019 A8-0052/154

Изменение 154
Денис де Йонг, Меря Кюльонен, Катержина Конечна, Иржи Мащалка, София 
Сакорафа, Барбара Спинели, Стелиос Кулоглу, Костадинка Кунева
от името на групата GUE/NGL

Доклад A8-0052/2019
Никола Данти
Програма за единния пазар, конкурентоспособността на предприятията и европейската 
статистика
(COM(2018)0441 – C8-0254/2018 – 2018/0231(COD))

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) подобряване на 
функционирането на вътрешния пазар и 
особено защита и увеличаване на 
възможностите на гражданите, 
потребителите и предприятията, по-
специално микропредприятията и 
малките и средните предприятия 
(МСП), чрез прилагане на правото на 
Съюза, улесняване на достъпа до пазара, 
определяне на стандарти и насърчаване 
на опазването на здравето на хората, 
животните и растенията и хуманното 
отношение към животните, а също така 
засилване на сътрудничеството между 
компетентните органи на държавите 
членки, както и между компетентните 
органи на държавите членки и 
Комисията и децентрализираните 
агенции на Съюза; 

a) подобряване на 
функционирането на вътрешния пазар и 
особено защита и увеличаване на 
възможностите на гражданите, 
потребителите, предприятията и 
техните служители, по-специално 
микропредприятията и малките и 
средните предприятия (МСП), чрез 
прилагане на правото на Съюза, 
улесняване на достъпа до пазара, 
определяне на стандарти и насърчаване 
на опазването на здравето на хората, 
животните и растенията и хуманното 
отношение към животните, а също така 
засилване на сътрудничеството между 
компетентните органи на държавите 
членки, както и между компетентните 
органи на държавите членки и 
Комисията и децентрализираните 
агенции на Съюза;
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