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BG Единство в многообразието BG

6.2.2019 A8-0052/155

Изменение 155
Денис де Йонг, Меря Кюльонен, 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 2 – буква a

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) подобряване на ефективността на 
вътрешния пазар, улесняване на 
предотвратяването и премахването 
на пречки, подкрепа за разработването, 
изпълнението и прилагането на правото 
на Съюза в областите на вътрешния 
пазар за стоки и услуги, обществените 
поръчки и надзора на пазара, както и в 
областите на дружественото право и 
договорното и извъндоговорното право, 
борбата срещу изпирането на пари, 
свободното движение на капитали, 
финансовите услуги и конкуренцията, 
включително разработването на 
механизми за управление;

a) подобряване на ефективността на 
вътрешния пазар, подкрепа за 
разработването, изпълнението и 
прилагането на правото на Съюза в 
областите на вътрешния пазар за стоки 
и услуги, обществените поръчки и 
надзора на пазара, както и в областите 
на дружественото право и договорното 
и извъндоговорното право, борбата 
срещу изпирането на пари, свободното 
движение на капитали, финансовите 
услуги и конкуренцията, включително 
разработването на механизми за 
управление;

Or. en
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BG Единство в многообразието BG

6.2.2019 A8-0052/156

Изменение 156
Денис де Йонг, Меря Кюльонен, Палома Лопес Бермехо, 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 2 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) допринасяне за високо равнище 
на опазване на здравето на хората, 
животните и растенията по цялата 
хранителна верига и в свързаните 
области, включително чрез 
предотвратяване и ликвидиране на 
болести и вредители, и оказване на 
подкрепа за по-хуманното отношение 
към животните, както и за устойчиво 
производство и потребление на храни;

д) допринасяне за най-високо 
равнище на опазване на здравето на 
хората, животните и растенията по 
цялата хранителна верига и в свързаните 
области, включително чрез 
предотвратяване и ликвидиране на 
болести и вредители, и оказване на 
подкрепа за по-хуманното отношение 
към животните, както и за устойчиво 
производство и потребление на храни;

Or. en
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BG Единство в многообразието BG

6.2.2019 A8-0052/157

Изменение 157
Денис де Йонг, Меря Кюльонен, Катержина Конечна, Иржи Мащалка, София 
Сакорафа, Барбара Спинели, 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 8 – параграф 2 – буква a

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) създаване на подходящи условия 
за увеличаване на възможностите на 
всички участници на вътрешния пазар, 
включително предприятията, 
гражданите и потребителите, 
гражданското общество и публичните 
органи, чрез прозрачна информация и 
кампании за повишаване на 
осведомеността, обмен на добри 
практики, обмен и разпространение на 
експертен опит и познания и 
организиране на обучения;

a) създаване на подходящи условия 
за увеличаване на възможностите на 
всички участници на вътрешния пазар, 
включително предприятията, 
служителите, гражданите и 
потребителите, гражданското общество 
и публичните органи, чрез прозрачна 
информация и кампании за повишаване 
на осведомеността, обмен на добри 
практики, обмен и разпространение на 
експертен опит и познания и 
организиране на обучения;
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BG Единство в многообразието BG

6.2.2019 A8-0052/158

Изменение 158
Денис де Йонг, Меря Кюльонен, 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
Член 9 – параграф 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) правни субекти, установени в 
трета държава, която не е 
асоциирана към програмата, са 
допустими за участие по изключение, 
при условие че действието преследва 
цели на Съюза и дейностите извън 
Съюза допринасят за ефективността 
на интервенциите, осъществявани на 
територията на държави членки, по 
отношение на които се прилагат 
Договорите.

заличава се

Or. en


