
AD\1174021BG.docx PE623.920v02-00

BG Единство в многообразието BG

Европейски парламент
2014-2019

Комисия по земеделие и развитие на селските райони

2018/0231(COD)

15.1.2019

СТАНОВИЩЕ
на комисията по земеделие и развитие на селските райони

на вниманието на комисията по вътрешния пазар и защита на 
потребителите

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на 
Съвета за създаване на програма за единния пазар, 
конкурентоспособността на предприятията, включително малките и 
средните предприятия, и европейската статистика и за отмяна на 
регламенти (ЕС) № 99/2013, (ЕС) № 1287/2013, (ЕС) № 254/2014, (ЕС) 
№ 258/2014, (ЕС) № 652/2014 и (ЕС) 2017/826
(COM(2018)0441 – C8-0254/2018 – 2018/0231(COD))

Докладчик по становище (*): София Рибейру

(*) Асоциирана комисия – член 54 от Правилника за дейността



PE623.920v02-00 2/47 AD\1174021BG.docx

BG

PA_Legam



AD\1174021BG.docx 3/47 PE623.920v02-00

BG

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по земеделие и развитие на селските райони приканва водещата комисия по 
вътрешния пазар и защита на потребителите да вземе предвид следните изменения:

Изменение 1

Предложение за регламент
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Вътрешният пазар трябва 
непрекъснато да се адаптира към бързо 
променящата се среда на цифровата 
революция и глобализацията. Новата 
ера на цифровите иновации продължава 
да предоставя възможности за 
предприятията и гражданите, да създава 
нови продукти и бизнес модели, но 
също така представлява 
предизвикателство за регулирането и 
правоприлагането.

(2) Вътрешният пазар трябва 
непрекъснато да се адаптира към бързо 
променящата се среда на цифровата 
революция и глобализацията. Новата 
ера на цифровите иновации продължава 
да предоставя възможности за 
предприятията и гражданите, 
гарантирайки достъп до финанси за 
последното поколение технологии, да 
създава нови продукти и бизнес модели, 
но също така представлява 
предизвикателство за регулирането и 
правоприлагането. От друга страна, 
всички участници на пазара се 
нуждаят от повече прозрачност по 
веригата на доставки.

Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Основната част от 
законодателството на Съюза е насочена 
към подкрепа на функционирането на 
вътрешния пазар. Това се отнася по-
специално за конкурентоспособността, 
стандартизацията, защитата на 
потребителите, надзора на пазара и 
регулирането на хранителната верига, 
но и за правилата относно стопанските, 
търговските и финансовите операции и 

(3) Основната част от 
законодателството на Съюза е насочена 
към подкрепа на функционирането на 
вътрешния пазар. Това се отнася по-
специално за конкурентоспособността, 
стандартизацията, защитата на 
потребителите, надзора на пазара и 
регулирането на хранителната верига, 
но и за правилата относно стопанските, 
търговските и финансовите операции и 
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насърчаването на лоялната конкуренция 
за осигуряване на еднакви условия на 
конкуренция, които са от основно 
значение за функционирането на 
вътрешния пазар.

насърчаването на лоялната конкуренция 
за осигуряване на еднакви условия на 
конкуренция чрез борба с нелоялните 
практики, което е от основно значение 
за функционирането на вътрешния 
пазар.

Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Разработването, изготвянето и 
разпространението на европейска 
статистика са предмет на отделна 
Европейска статистическа програма, 
създадена с Регламент (ЕС) № 99/2013 
на Европейския парламент и на 
Съвета47. С цел да се осигури 
непрекъснатост по отношение на 
изготвянето и разпространението на 
европейска статистика новата програма 
следва също така да включва 
дейностите, обхванати от Европейската 
статистическа програма, като осигури 
рамка за разработването, изготвянето и 
разпространението на европейска 
статистика. Новата програма следва да 
установи финансова рамка за 
европейската статистика за 
предоставяне на висококачествена, 
съпоставима и надеждна статистика за 
Европа с цел подпомагане на 
разработването, прилагането, 
мониторинга и оценката на всички 
политики на Съюза.

(6) Разработването, изготвянето и 
разпространението на европейска 
статистика са предмет на отделна 
Европейска статистическа програма, 
създадена с Регламент (ЕС) № 99/2013 
на Европейския парламент и на 
Съвета47. С цел да се осигури 
непрекъснатост по отношение на 
изготвянето и разпространението на 
европейска статистика новата програма 
следва също така да включва 
дейностите, обхванати от Европейската 
статистическа програма, като осигури 
рамка за разработването, изготвянето и 
разпространението на европейска 
статистика. Новата програма следва да 
установи финансова рамка за 
европейската статистика за 
предоставяне на най-новата 
висококачествена, съпоставима и 
надеждна статистика за Европа, 
предоставяна на гражданите в 
достъпен формат, с цел подпомагане 
на разработването, прилагането, 
мониторинга и оценката на всички 
политики на Съюза.

_________________ _________________
47 Регламент (ЕС) № 99/2013 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
15 януари 2013 г. относно Европейската 
статистическа програма за периода 2013 
– 2017 г. (ОВ L 39, 9.2.2013 г., стр. 12).

47 Регламент (ЕС) № 99/2013 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
15 януари 2013 г. относно Европейската 
статистическа програма за периода 2013 
– 2017 г. (ОВ L 39, 9.2.2013 г., стр. 12).
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Изменение 4

Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Поради това е уместно да се 
създаде програма за вътрешния пазар, 
конкурентоспособността на 
предприятията, включително 
микропредприятията и малките и 
средните предприятия, и европейската 
статистика („програмата“). Програмата 
следва да бъде за срок от седем години – 
от 2021 г. до 2027 г.

(7) Поради това е уместно да се 
създаде програма за вътрешния пазар, 
конкурентоспособността на 
предприятията, включително 
микропредприятията и малките и 
средните предприятия, и европейската 
статистика („програмата“). Програмата 
следва да бъде за срок от седем години 
— от 2021 г. до 2027 г., който съвпада 
със срока на МФР.

Изменение 5

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 следва да помогне на 
европейските предприятия, независимо 
от големината им, да създават 
работни нови 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 и инициативи, като например 
новосъздадените предприятия.
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Изменение 6

Предложение за регламент
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) За много промишлени продукти 
регулаторните пречки на вътрешния 
пазар са премахнати чрез механизми за 
превенция и приемането на общи 
правила, а в случаите, когато такива 
правила на Съюза не съществуват – чрез 
принципа на взаимното признаване. В 
областите, които не са уредени от 
законодателството на Съюза, принципът 
на взаимното признаване означава, че 
продуктите, които се предлагат законно 
на пазара в една държава членка, се 
ползват от правото на свободно 
движение и може да се продават в друга 
държава членка. Неадекватното 
прилагане на взаимното признаване 
обаче затруднява достъпа на 
дружествата до пазари в други държави 
членки. Въпреки високата степен на 
интеграция на пазара на стоки, този 
факт е причина да се пропускат 
възможности за икономиката като цяло. 
Поради това програмата следва да има 
за цел да подобри прилагането на 
взаимното признаване в областта на 
стоките и да намали броя на 
незаконните и несъответстващите на 
изискванията стоки, навлизащи на 
пазара.

(10) За много промишлени продукти 
регулаторните пречки на вътрешния 
пазар са премахнати чрез механизми за 
превенция и приемането на общи 
правила, а в случаите, когато такива 
правила на Съюза не съществуват – чрез 
принципа на взаимното признаване. В 
областите, които не са уредени от 
законодателството на Съюза, принципът 
на взаимното признаване означава, че 
продуктите, които се предлагат законно 
на пазара в една държава членка, се 
ползват от правото на свободно 
движение и може да се продават в друга 
държава членка. Неадекватното 
прилагане на взаимното признаване 
обаче затруднява достъпа на 
дружествата до пазари в други държави 
членки, по-специално на тези, които 
упражняват своята дейност в 
трансграничен контекст. Въпреки 
високата степен на интеграция на пазара 
на стоки, този факт е причина да се 
пропускат възможности за икономиката 
като цяло. Поради това програмата 
следва да има за цел да подобри 
прилагането на взаимното признаване в 
областта на стоките и да намали броя на 
незаконните и несъответстващите на 
изискванията стоки, навлизащи на 
пазара, или на тези, които може да 
окажат въздействие върху здравето 
на потребителите.

Изменение 7

Предложение за регламент
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение



AD\1174021BG.docx 7/47 PE623.920v02-00

BG

(11) Новите предизвикателства за 
регулирането и правоприлагането са 
свързани с бързо променящата се среда 
на цифровата революция по въпроси 
като киберсигурността, „интернет на 
нещата“ или изкуствения интелект. В 
случай на възникване на щета строгите 
правила за безопасност на продуктите и 
наказателната отговорност са от 
съществено значение, за да се 
гарантират мерки на политиката, които 
да дадат възможност на европейските 
граждани, включително потребителите, 
и предприятията да се ползват от тези 
правила. Поради това програмата следва 
да допринесе за бързо адаптиране и 
прилагане на режим на Съюза за 
наказателна отговорност в областта на 
продуктите, който да насърчава 
иновациите.

(11) Новите предизвикателства за 
регулирането и правоприлагането са 
свързани с бързо променящата се среда 
на цифровата революция по въпроси 
като киберсигурността, „интернет на 
нещата“ или изкуствения интелект. В 
случай на възникване на щета строгите 
правила за безопасност на продуктите, 
формулирани по ясен и разбираем 
начин, и наказателната отговорност са 
от съществено значение, за да се 
гарантират мерки на политиката, които 
да дадат възможност на европейските 
граждани, включително потребителите, 
и предприятията да се ползват от тези 
правила. Поради това програмата следва 
да допринесе за бързо адаптиране и 
прилагане на режим на Съюза за 
наказателна отговорност в областта на 
продуктите, който да насърчава 
иновациите.

Изменение 8

Предложение за регламент
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Пускането на пазара на 
продукти, които не са в съответствие с 
правото на Съюза, поставя тези, които 
спазват правилата, в неизгодна позиция 
и могат да застрашат потребителите. 
Много предприемачи не се съобразяват 
с правилата — било защото не ги 
познават, било умишлено, за да 
спечелят конкурентно предимство. 
Органите за надзор на пазара често не 
разполагат с достатъчно финансови 
средства и са ограничени от 
националните граници, докато 
предприемачите търгуват на европейско 
или дори на глобално равнище. Що се 
отнася по-специално до електронната 
търговия, органите за надзор на пазара 
срещат големи трудности при 
проследяването на несъответстващи на 

(12) Пускането на пазара на 
продукти, които не са в съответствие с 
правото на Съюза или не са одобрени, 
поставя тези, които спазват правилата, в 
неизгодна позиция и могат да застрашат 
потребителите. Много предприемачи не 
се съобразяват с правилата — било 
защото не ги познават, било умишлено, 
за да спечелят конкурентно предимство. 
Органите за надзор на пазара често не 
разполагат с достатъчно финансови 
средства и са ограничени от 
националните граници, докато 
предприемачите търгуват на европейско 
равнище, на трансгранично или дори 
на глобално равнище. Що се отнася по-
специално до електронната търговия, 
органите за надзор на пазара срещат 
големи трудности при проследяването 
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изискванията стоки, внесени от трети 
държави и при откриването на 
отговорния субект в тяхната 
юрисдикция. Поради това програмата 
следва да цели да повиши 
съответствието на продуктите с 
изискванията, като предостави 
подходящи стимули за предприемачите, 
засили проверките на съответствието и 
поощри трансграничното 
сътрудничество между 
правоприлагащите органи. Програмата 
също така следва да допринесе за 
консолидиране на съществуващата 
рамка за дейности по надзор на пазара, 
да насърчи съвместните действия на 
органите за надзор на пазара от 
различни държави членки, да подобри 
обмена на информация и да насърчи 
сближаването и по-тясното интегриране 
на дейностите по надзор на пазара.

на несъответстващи на изискванията 
стоки, внесени от трети държави и при 
откриването на отговорния субект в 
тяхната юрисдикция. Поради това 
програмата следва да цели да повиши 
съответствието на продуктите с 
изискванията, като предостави 
подходящи стимули за предприемачите, 
засили проверките на съответствието и 
поощри трансграничното 
сътрудничество между 
правоприлагащите органи. Програмата 
също така следва да допринесе за 
консолидиране на съществуващата 
рамка за дейности по надзор на пазара, 
да насърчи съвместните действия на 
органите за надзор на пазара от 
различни държави членки, да подобри 
обмена на информация и да насърчи 
сближаването и по-тясното интегриране 
на дейностите по надзор на пазара.

Изменение 9

Предложение за регламент
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Тъй като потребителските пазари 
не познават граници с развитието на 
онлайн търговията и туристическите 
услуги, е важно да се гарантира, че 
пребиваващите в Съюза потребители 
могат да се ползват от адекватна защита 
при вноса на стоки и услуги от 
икономически оператори, установени в 
трети държави. Поради това програмата 
следва да позволи да се подпомогне 
сътрудничеството със съответните 
органи, намиращи се в трети държави, 
които са основни търговски партньори 
на Съюза, когато това е необходимо.

(14) Тъй като потребителските пазари 
не познават граници с постоянното и 
бързо развитие на онлайн търговията и 
туристическите услуги, е важно да се 
гарантира, че пребиваващите в Съюза 
потребители могат да се ползват от 
адекватна защита при вноса на стоки и 
услуги от икономически оператори, 
установени в трети държави. Поради 
това програмата следва да позволи да се 
подпомогне сътрудничеството със 
съответните органи, намиращи се в 
трети държави, които са основни 
търговски партньори на Съюза.

Изменение 10

Предложение за регламент
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Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) За да се постигнат целите на 
програмата и да се улесни животът на 
гражданите и предприятията, е 
необходимо да бъдат въведени 
висококачествени, насочени към 
отделния ползвател обществени услуги. 
Това означава, че публичните 
администрации ще трябва да започнат 
да работят по нови начини, да 
премахват пречките между различните 
части на администрацията на своята 
държава и да се ангажират със 
съвместното създаване на тези 
обществени услуги с гражданите и 
предприятията. Постоянното, 
непрекъснато увеличаване на 
трансграничната дейност в рамките на 
вътрешния пазар изисква също така 
предоставянето на актуална 
информация за правата на 
предприятията и гражданите, но и за 
административните формалности. Освен 
това основно значение придобива 
предоставянето на правни съвети и 
помощ за решаване на проблеми, които 
възникват на транснационално равнище. 
В допълнение е необходимо 
националните администрации да бъдат 
свързани по прост и ефективен начин, 
както и да се оцени начинът, по който 
вътрешният пазар функционира по 
места. Поради това програмата следва 
да подпомага следните съществуващи 
механизми за управление на вътрешния 
пазар: портала „Вашата Европа“, който 
следва да е гръбнакът на бъдещия 
Единен цифров портал, сайта „Вашата 
Европа – Съвети“, SOLVIT, 
Информационната система за 
вътрешния пазар и информационното 
табло за вътрешния пазар, за да подобри 
живота на гражданите и способността 
на предприятията да търгуват през 
граница.

(16) За да се постигнат целите на 
програмата и да се улесни животът на 
гражданите и предприятията, е 
необходимо във всички области да 
бъдат въведени висококачествени, 
насочени към отделния ползвател 
обществени услуги. Това означава, че 
публичните администрации ще трябва 
да започнат да работят по нови начини, 
да премахват пречките между 
различните части на администрацията 
на своята държава и да се ангажират със 
съвместното създаване на тези 
обществени услуги с гражданите и 
предприятията на местно, регионално, 
трансгранично и национално равнище 
и да осигурят по-достъпни 
правителствени сайтове, където 
лесно да може да се намери 
съществена информация. 
Постоянното, непрекъснато увеличаване 
на трансграничната дейност в рамките 
на вътрешния пазар изисква също така 
редовното предоставяне на актуална 
информация за правата и 
задълженията на предприятията и 
гражданите, но и за административните 
формалности и таксите, свързани с 
тази дейност. Освен това основно 
значение придобива предоставянето на 
правни съвети и помощ за решаване на 
проблеми, които възникват на 
транснационално равнище. В 
допълнение е необходимо 
регионалните и при целесъобразност, 
националните администрации да бъдат 
свързани по прост и ефективен начин, 
както и да се оцени начинът, по който 
вътрешният пазар функционира по 
места. Поради това програмата следва 
да подпомага следните съществуващи 
механизми за управление на вътрешния 
пазар: портала „Вашата Европа“, който 
следва да е гръбнакът на бъдещия 
Единен цифров портал, сайта „Вашата 
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Европа – Съвети“, SOLVIT, 
Информационната система за 
вътрешния пазар и информационното 
табло за вътрешния пазар, за да подобри 
живота на гражданите и способността 
на предприятията да търгуват през 
граница.

Изменение 11

Предложение за регламент
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) Програмата следва също така да 
подпомага правилното и пълно 
транспониране и прилагане от страна на 
държавите членки на правната уредба на 
Съюза за борба с изпирането на пари и 
финансирането на тероризма, както и 
развитието на бъдещи политики за 
справяне с новите предизвикателства в 
тази област. Тя следва да предоставя 
подкрепа и за съответните дейности на 
международни организации от 
европейски интерес, като например 
Комитета на експертите за оценка на 
мерките за борба срещу изпирането на 
пари и финансирането на тероризма към 
Съвета на Европа.

(18) Програмата следва също така да 
подпомага правилното и пълно 
транспониране и прилагане от страна на 
държавите членки на правната уредба на 
Съюза за борба с изпирането на пари и 
финансирането на тероризма, както и 
развитието на бъдещи политики за 
справяне с новите предизвикателства в 
тази област с цел да се търсят и 
прилагат начините за 
предотвратяване и борба с тези 
явления. Тя следва да предоставя 
подкрепа и за съответните дейности на 
международни организации от 
европейски интерес, като например 
Комитета на експертите за оценка на 
мерките за борба срещу изпирането на 
пари и финансирането на тероризма към 
Съвета на Европа.

Изменение 12

Предложение за регламент
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) Като се има предвид, че 
вътрешният пазар, както е определен в 
член 3 от Договора за Европейския 
съюз, включва система, която 
гарантира, че няма нарушаване на 

(20) Като се има предвид, че 
вътрешният пазар, както е определен в 
член 3 от Договора за Европейския 
съюз, включва система, която 
гарантира, че няма нарушаване на 
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конкуренцията, програмата следва да 
подпомага политиката на Съюза в 
областта на конкуренцията, мрежите и 
сътрудничеството с националните 
органи и съдилища, както и достигане 
до по-широка група от заинтересовани 
страни посредством комуникация и 
обясняване на правата, ползите и 
задълженията, произтичащи от 
политиката на Съюза в областта на 
конкуренцията.

конкуренцията, програмата следва да 
подпомага политиката на Съюза в 
областта на конкуренцията, мрежите и 
сътрудничеството с националните и 
международните органи и съдилища, 
както и достигане до по-широка група 
от заинтересовани страни посредством 
комуникация и обясняване на правата, 
ползите и задълженията, произтичащи 
от политиката на Съюза в областта на 
конкуренцията.

Изменение 13

Предложение за регламент
Съображение 23

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23) Пред МСП стоят общи 
предизвикателства, които не засягат 
големите предприятия в същата степен 
— получаване на финансиране, 
намиране на квалифицирана работна 
сила, намаляване на административната 
тежест, възприемане на творчеството и 
иновациите, достъп до пазари и 
насърчаване на дейностите по 
интернационализиране. Програмата 
следва да отстрани тези видове пазарна 
неефективност по пропорционален 
начин, като същевременно не наруши 
неоправдано конкуренцията на 
вътрешния пазар.

(23) Пред МСП стоят общи 
предизвикателства, които не засягат 
големите предприятия в същата степен 
— получаване на финансиране, 
намиране на квалифицирана работна 
сила, намаляване на административната 
тежест, възприемане на творчеството и 
иновациите, достъп до пазари и 
насърчаване на дейностите по 
интернационализиране. Следва да се 
обърне специално внимание на МСП в 
региони с ограничения, като например 
планинските и най-отдалечените 
региони, където МСП са 
единственият източник на 
икономическа дейност и заетост. 
Програмата следва да отстрани тези 
видове пазарна неефективност по 
пропорционален начин, като 
същевременно не наруши неоправдано 
конкуренцията на вътрешния пазар.

Изменение 14

Предложение за регламент
Съображение 24
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(24) Много от проблемите, свързани с 
конкурентоспособността на Съюза, се 
отнасят до трудностите на МСП при 
получаването на достъп до 
финансиране, тъй като за тях 
доказването на тяхната 
кредитоспособност е нелека задача и 
разполагат с недостатъчно обезпечение. 
Допълнителни предизвикателства за 
финансирането произтичат от 
необходимостта МСП да останат 
конкурентоспособни, като участват 
активно например в дейности по 
цифровизация, интернационализация и 
иновации и повишават квалификацията 
на работната си ръка. Ограниченият 
достъп до финансиране оказва 
отрицателно въздействие върху 
създаването, растежа и коефициентите 
на оцеляване на предприятията, както и 
върху готовността на новите 
предприемачи да поемат жизнеспособни 
предприятия при наследяването им.

(24) Много от проблемите, свързани с 
конкурентоспособността на Съюза, се 
отнасят до трудностите на МСП при 
получаването на достъп до 
финансиране, тъй като за тях 
доказването на тяхната 
кредитоспособност е нелека задача и 
разполагат с недостатъчно обезпечение. 
Допълнителни предизвикателства за 
финансирането произтичат от 
необходимостта МСП да останат 
конкурентоспособни, като участват 
активно например в дейности по 
цифровизация, интернационализация и 
иновации и повишават квалификацията 
на работната си ръка. Ограниченият 
достъп до финансиране оказва 
отрицателно въздействие върху 
създаването, растежа и коефициентите 
на оцеляване на предприятията и върху 
местната икономика, както и върху 
готовността на новите предприемачи да 
поемат жизнеспособни предприятия при 
наследяването им.

Изменение 15

Предложение за регламент
Съображение 27

Текст, предложен от Комисията Изменение

(27) Програмата следва да осигурява 
ефективна подкрепа за малките и 
средните предприятия през целия им 
жизнен цикъл. Тя следва да се основава 
на уникалните знания и експертния 
опит, натрупани във връзка с малките и 
средните предприятия и промишлените 
сектори, и на дълъг опит в работата с 
европейски, национални и регионални 
заинтересовани страни. Тази подкрепа 
следва да се основава на успешния опит 
на мрежата „Enterprise Europe“ в 
качеството ѝ на система за „обслужване 
на едно гише“ за подобряване на 

(27) Програмата следва да осигурява 
ефективна подкрепа за малките и 
средните предприятия през целия им 
жизнен цикъл, без дискриминация, 
основана на пола, и с акцент върху 
насърчаването на младите хора от 
селските райони да осъществяват 
предприемаческа дейност и по този 
начин да се предотвратява 
обезлюдяването на селските райони. 
Тя следва да се основава на уникалните 
знания и експертния опит, натрупани 
във връзка с малките и средните 
предприятия и промишлените сектори, и 



AD\1174021BG.docx 13/47 PE623.920v02-00

BG

конкурентоспособността на МСП и за 
развиване на дейността им в рамките на 
единния пазар и извън него. Планира се 
мрежата да продължи да предоставя 
услуги от името на други програми на 
Съюза, по-специално за програмата 
„Хоризонт 2020“, като се използват 
финансовите ресурси на тези програми. 
Също така схемата за наставничество на 
нови предприемачи следва да продължи 
да бъде инструментът, който дава 
възможност на нови или кандидат 
предприемачи да придобият стопански 
опит чрез установяването на връзка с 
подходящ опитен предприемач от друга 
държава, като по този начин се даде 
възможност за укрепване на 
предприемаческите таланти. 
Програмата следва да продължава да се 
стреми да се разраства и да разширява 
географския си обхват и по този начин 
да предлага на предприемачите по-
широк набор от възможности за 
установяване на подходящ контакт, 
допълвайки други инициативи на 
Съюза, когато е уместно.

на дълъг опит в работата с европейски, 
национални и регионални 
заинтересовани страни. Тази подкрепа 
следва да се основава на успешния опит 
на мрежата „Enterprise Europe“ в 
качеството ѝ на система за „обслужване 
на едно гише“ за подобряване на 
конкурентоспособността на МСП и за 
развиване на дейността им в рамките на 
единния пазар и извън него. Планира се 
мрежата да продължи да предоставя 
услуги от името на други програми на 
Съюза, по-специално за програмата 
„Хоризонт 2020“, като се използват 
финансовите ресурси на тези програми. 
Също така схемата за наставничество на 
нови предприемачи следва да продължи 
да бъде инструментът, който дава 
възможност на нови или кандидат 
предприемачи да придобият стопански 
опит чрез установяването на връзка с 
подходящ опитен предприемач от друга 
държава, като по този начин се даде 
възможност за укрепване на 
предприемаческите таланти. 
Програмата следва да продължава да се 
стреми да се разраства и да разширява 
географския си обхват и по този начин 
да предлага на предприемачите по-
широк набор от възможности за 
установяване на подходящ контакт, 
допълвайки други инициативи на 
Съюза, когато е уместно.

Изменение 16

Предложение за регламент
Съображение 28

Текст, предложен от Комисията Изменение

(28) Клъстерите са стратегически 
инструмент за подпомагане на 
конкурентоспособността и 
разширяването на дейността на МСП, 
тъй като предлагат благоприятна бизнес 
среда. Следва да се постигне критична 
маса по отношение на инициативите за 

(28) Клъстерите са стратегически 
инструмент за подпомагане на 
конкурентоспособността и 
разширяването на дейността на МСП, 
тъй като предлагат благоприятна бизнес 
среда. Следва да се постигне критична 
маса по отношение на инициативите за 
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съвместни клъстери, за да се ускори 
растежът на МСП. Чрез свързване на 
специализирани екосистеми клъстерите 
създават нови бизнес възможности за 
МСП и ги интегрират по-добре в 
европейските и международните 
стратегически вериги за създаване на 
стойност. Следва да бъде оказана 
подкрепа за разработването на 
транснационални стратегии за 
партньорство и за осъществяването на 
съвместни дейности, подкрепяни от 
Европейската платформа за 
сътрудничество между клъстери. 
Устойчивите партньорства следва да 
бъдат насърчавани с продължаване на 
финансирането при постигане на 
междинните цели по отношение на 
изпълнението и участието. Директното 
подпомагане на МСП следва да се 
осъществява чрез клъстерни 
организации за следните видове 
дейности: въвеждане на модерни 
технологии, нови бизнес модели, 
решения за ниски въглеродни емисии и 
ефективно използване на ресурсите, 
творчество и дизайн, усъвършенстване 
на уменията, привличане на таланти, 
ускоряване на предприемачеството и 
интернационализация. Следва да се 
осъществи връзка с други 
специализирани участници за подкрепа 
на МСП, за да се улесни промишленият 
преход и прилагането на стратегии за 
интелигентна специализация. Така 
програмата следва да допринася за 
растежа и изграждане на връзки със 
центровете за (цифрови) иновации на 
Съюза и инвестициите, направени в 
рамките на политиката на сближаване и 
програма „Хоризонт Европа“. Могат 
също така да бъдат проучени 
евентуалните полезни взаимодействия с 
програмата „Еразъм“.

съвместни клъстери, за да се ускори 
растежът на МСП. Чрез свързване на 
специализирани екосистеми клъстерите 
създават нови бизнес възможности за 
МСП и ги интегрират по-добре в 
европейските и международните 
стратегически вериги за създаване на 
стойност. Следва да бъде оказана 
подкрепа за разработването на 
транснационални стратегии за 
партньорство и за осъществяването на 
съвместни дейности, подкрепяни от 
Европейската платформа за 
сътрудничество между клъстери. 
Устойчивите партньорства следва да 
бъдат насърчавани с продължаване на 
финансирането при постигане на 
междинните цели по отношение на 
изпълнението и участието. Директното 
подпомагане на МСП следва да се 
осъществява чрез клъстерни 
организации за следните видове 
дейности: въвеждане на модерни 
технологии, нови бизнес модели, 
решения за ниски въглеродни емисии и 
ефективно използване на ресурсите, 
творчество и дизайн, усъвършенстване 
на уменията, привличане на таланти, 
ускоряване на предприемачеството и 
интернационализация. Следва да се 
осъществи връзка с други 
специализирани участници за подкрепа 
на МСП, за да се улесни промишленият 
преход и прилагането на стратегии за 
интелигентна специализация. Така 
програмата следва да допринася за 
растежа и изграждане на връзки със 
центровете за (цифрови) иновации на 
Съюза и инвестициите, направени в 
рамките на политиката на сближаване, 
програма „Еразъм“ и програма 
„Хоризонт Европа“. Могат също така да 
бъдат проучени евентуалните полезни 
взаимодействия с програмата „Еразъм“.

Изменение 17

Предложение за регламент



AD\1174021BG.docx 15/47 PE623.920v02-00

BG

Съображение 44

Текст, предложен от Комисията Изменение

(44) Необходимо е високо равнище на 
опазване на здравето по веригата за 
доставки на храни, за да може 
вътрешния пазар да работи ефективно. 
Наличието на безопасна и устойчива 
верига за доставки на храни е 
необходимост за обществото и за 
вътрешния пазар. Трансграничните 
здравни кризи и свързаните с храни 
кризи нарушават функционирането на 
вътрешния пазар чрез ограничаване на 
движението на хора и стоки и спиране 
на производството.

(44) Необходимо е високо равнище на 
опазване на здравето по веригата за 
доставки на селскостопански 
продукти и храни, за да може 
вътрешният пазар да работи 
ефективно. Наличието на безопасна и 
устойчива верига за доставки на 
селскостопански продукти и храни е 
необходимост за обществото и за 
вътрешния пазар. Трансграничните 
здравни кризи и свързаните с храни 
кризи нарушават функционирането на 
вътрешния пазар чрез ограничаване на 
движението на хора и стоки и спиране 
на производството. За да се 
предотвратят трансгранични 
здравни кризи и кризи, свързани с 
храните, програмата следва да 
подпомага конкретни действия, като 
например установяване на спешни 
мерки в случай на кризисни ситуации 
и непредвидени събития, засягащи 
здравето на животните и 
растенията, създаване на механизъм 
за пряк достъп до резерва на Съюза 
при кризи, за да се реагира по-бързо, 
ефективно и ефикасно при такива 
извънредни ситуации. Следователно 
предотвратяването на нови и 
неизвестни вредители и болести 
следва да бъде основен приоритет.

Изменение 18

Предложение за регламент
Съображение 45

Текст, предложен от Комисията Изменение

(45) Общата цел на правото на Съюза 
в областта на хранителната верига е да 
съдейства за постигане на високо 
равнище на опазване на здравето на 
хората, животните и растенията по 

(45) Общата цел на правото на Съюза 
в областта на хранителната верига е да 
съдейства за постигане на високо 
равнище на опазване на здравето на 
хората, животните и растенията по 
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цялата хранителна верига, да 
подпомогне постигането на по-хуманно 
отношение към животните, да 
допринесе за високо равнище на защита 
и информация за потребителите и 
високо равнище на опазване на околната 
среда, включително опазването на 
биологичното разнообразие, 
едновременно с подобряване на 
устойчивостта на европейското 
производство на храни и фуражи, 
повишаване на стандартите за качество 
в целия Съюз, засилването на 
конкурентоспособността на 
хранителната и фуражната 
промишленост на Съюза и 
благоприятстване създаването на 
работни места.

цялата хранителна верига, да осигури 
доставка на хранителни продукти на 
разумни цени, да подпомогне 
постигането на по-хуманно отношение 
към животните, да гарантира 
справедливи доходи за 
селскостопанската общност, да 
стабилизира пазарите и да допринесе 
за високо равнище на защита и 
информация за потребителите и високо 
равнище на опазване на околната среда, 
включително опазването на 
биологичното разнообразие, 
едновременно с подобряване на 
устойчивостта на европейското 
производство на храни и фуражи, 
намаляване на разхищението на 
храни, повишаване на стандартите за 
качество в целия Съюз, засилването на 
конкурентоспособността на 
хранителната и фуражната 
промишленост на Съюза и 
благоприятстване създаването на 
работни места.

Изменение 19

Предложение за регламент
Съображение 46

Текст, предложен от Комисията Изменение

(46) Предвид специфичния характер 
на действията, отнасящи се до високо 
равнище на опазване на здравето на 
хората, животните и растенията по 
хранителната верига, е необходимо в 
настоящия регламент да бъдат 
предвидени специални критерии за 
допустимост по отношение на 
предоставянето на безвъзмездни 
средства и използването на обществени 
поръчки. По-специално, чрез дерогация 
от Регламент (ЕС, Евратом) на 
Европейския парламент и на Съвета61 
(Финансовия регламент), като 
изключение от принципа за забрана за 
отпускане със задна дата, разходите за 

(46) Предвид специфичния характер 
на действията, отнасящи се до високо 
равнище на опазване на здравето на 
хората, животните и растенията по 
хранителната верига, е необходимо в 
настоящия регламент да бъдат 
предвидени специални критерии за 
допустимост по отношение на 
предоставянето на безвъзмездни 
средства и използването на обществени 
поръчки. По-специално, чрез дерогация 
от Регламент (ЕС, Евратом) на 
Европейския парламент и на Съвета61 
(Финансовия регламент), като 
изключение от принципа за забрана за 
отпускане със задна дата, разходите за 
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спешни мерки, поради неотложния им и 
непредвидим характер, следва да бъдат 
допустими и да включват също така 
разходите, извършени в резултат на 
съмнение за поява на болест или 
вредител, при условие че тази поява 
впоследствие бъде потвърдена и 
съобщена на Комисията. Поемането на 
съответните бюджетни задължения и 
плащането на допустимите разходи 
следва да се правят от Комисията след 
подписване на правните задължения и 
след оценяване на заявленията за 
плащане, представени от държавите 
членки. Допустими следва да бъдат и 
разходите за мерки за защита, 
предприети в случай на директна 
заплаха за здравния статус на Съюза 
вследствие на появата или развитието на 
територията на трета държава, държава 
членка или отвъдморски страни и 
територии на някои болести по 
животните и зоонози, както и разходите 
за мерки за защита или други 
подходящи действия, предприети в 
подкрепа на фитосанитарното състояние 
в Съюза.

спешни мерки, поради неотложния им и 
непредвидим характер, следва да бъдат 
допустими и да включват също така 
разходите, извършени в резултат на 
съмнение за поява на болест или 
вредител, при условие че тази поява 
впоследствие бъде потвърдена и 
съобщена на Комисията. Поемането на 
съответните бюджетни задължения и 
плащането на допустимите разходи 
следва да се правят от Комисията след 
подписване на правните задължения и 
след оценяване на заявленията за 
плащане, представени от държавите 
членки. Когато извънредни ситуации в 
сферата на здравето на хората, 
животните и растенията по 
хранителната верига могат да бъдат 
проследени до специфични практики 
на Съюза, следва да се предприемат 
мерки за коригиране на тези 
практики. Допустими следва да бъдат и 
разходите за мерки за превенция и 
защита, предприети в случай на 
директна заплаха за здравния статус на 
Съюза вследствие на появата или 
развитието на територията на трета 
държава, държава членка или 
отвъдморски страни и територии на 
някои болести по животните и зоонози, 
както и разходите за мерки за защита 
или други подходящи действия, 
предприети в подкрепа на 
фитосанитарното състояние в Съюза.

_________________ _________________
61 [да се добави] 61 [да се добави]

Изменение 20

Предложение за регламент
Съображение 47

Текст, предложен от Комисията Изменение

(47) Официалният контрол, 
извършван от държавите-членки, е 
основен инструмент за верификация и 

(47) Предвид нарастващата 
глобализация на веригата за доставка 
на селскостопански продукти и 



PE623.920v02-00 18/47 AD\1174021BG.docx

BG

мониторинг на въвеждането, спазването 
и прилагането на съответните 
изисквания на Съюза. Ефективността и 
ефикасността на системите за 
официален контрол са от жизненоважно 
значение за поддържане на висока 
степен на безопасност за хората, 
животните и растенията по цялата 
хранителна верига, като същевременно 
се гарантира висока степен на опазване 
на околната среда и на хуманно 
отношение към животните. За такива 
мерки по контрол следва да се 
осигурява финансова подкрепа от 
Съюза. По-специално следва да се 
осигури финансов принос за 
референтните лаборатории на Съюза, за 
да им се оказва помощ във връзка с 
разходите, произтичащи от 
изпълнението на одобрените от 
Комисията работни програми. Освен 
това, тъй като ефективността на 
официалния контрол зависи и от това 
органите, осъществяващи контрола, да 
разполагат с добре обучени служители, 
добре запознати с правото на Съюза, 
Съюзът следва да може да участва във 
финансирането на тяхното обучение и 
на съответните програми за обмен, 
организирани от компетентните органи.

храни, официалният контрол, 
извършван от държавите-членки, е 
основен инструмент за верификация и 
мониторинг на въвеждането, спазването 
и прилагането на съответните 
изисквания на Съюза, особено що се 
отнася до вносни селскостопански и 
хранителни продукти. Ефективността 
и ефикасността на системите за 
официален контрол са от жизненоважно 
значение за поддържане на висока 
степен на безопасност за хората, 
животните и растенията по цялата 
хранителна верига, като същевременно 
се гарантира висока степен на опазване 
на околната среда и на хуманно 
отношение към животните. За такива 
мерки по контрол следва да се 
осигурява финансова подкрепа от 
Съюза. По-специално следва да се 
осигури финансов принос за 
референтните лаборатории на Съюза, за 
да им се оказва помощ във връзка с 
разходите, произтичащи от 
изпълнението на одобрените от 
Комисията работни програми. Освен 
това, тъй като ефективността на 
официалния контрол зависи и от това 
органите, осъществяващи контрола, да 
разполагат с добре обучени служители, 
добре запознати с правото на Съюза, 
Съюзът следва да може да участва във 
финансирането на тяхното обучение и 
на съответните програми за обмен, 
организирани от компетентните органи.

Изменение 21

Предложение за регламент
Съображение 70

Текст, предложен от Комисията Изменение

(70) И накрая, свързаните с 
хранителната верига действия, като 
например ветеринарни и фитосанитарни 
мерки в случай на кризи, свързани със 
здравето на животните и растенията, 

(70) И накрая, свързаните с 
хранителната верига действия, като 
например ветеринарни и фитосанитарни 
мерки в случай на кризи, свързани със 
здравето на животните и растенията, 
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може да бъдат допълнени с пазарно 
ориентирани интервенции по 
програмите за общата селскостопанска 
политика на Съюза, създадени с 
Регламент (ЕС) [...] на Европейския 
парламент и на Съвета78.

може да бъдат допълнени с пазарно 
ориентирани интервенции по 
програмите за общата селскостопанска 
политика на Съюза, създадени с 
Регламент (ЕС) [...] на Европейския 
парламент и на Съвета78, само когато 
са строго необходими и в най-голям 
интерес за сектора.

__________________ __________________
78 COM(2018) 393 final. 78 COM(2018) 393 final.

Изменение 22

Предложение за регламент
Съображение 76

Текст, предложен от Комисията Изменение

(76) Списъкът на болестите по 
животните и зоонозите, във връзка с 
които е допустимо финансиране по 
линия на спешните мерки и по 
програмите за ликвидиране, контрол 
и надзор, следва да се определи въз 
основа на болестите по животните, 
посочени в част I, глава 2 от Регламент 
(ЕС) 2016/429 на Европейския 
парламент и на Съвета81, Регламент 
(ЕО) № 2160/2003 на Европейския 
парламент и на Съвета82 и Регламент 
(ЕО) № 999/2001 на Европейския 
парламент и на Съвета83.

(76) Въз основа на болестите по 
животните, посочени в част I, глава 2 от 
Регламент (ЕС) 2016/429 на 
Европейския парламент и на Съвета81, 
Регламент (ЕО) № 2160/2003 на 
Европейския парламент и на Съвета82 и 
Регламент (ЕО) № 999/2001 на 
Европейския парламент и на Съвета83 
следва да се определи списък на 
болестите по животните и 
зоонозите, във връзка с които е 
допустимо финансиране по линия на 
спешните мерки и по програмите за 
ликвидиране, контрол и надзор. 

_________________ _________________
81 Регламент (ЕС) 2016/429 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
9 март 2016 г. за заразните болести по 
животните и за изменение и отмяна на 
определени актове в областта на 
здравеопазването на животните 
(Законодателство за здравеопазването 
на животните) (ОВ L 84, 31.3.2016 г., 
стр. 1).

81 Регламент (ЕС) 2016/429 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
9 март 2016 г. за заразните болести по 
животните и за изменение и отмяна на 
определени актове в областта на 
здравеопазването на животните 
(Законодателство за здравеопазването 
на животните) (ОВ L 84, 31.3.2016 г., 
стр. 1).

82 Регламент (ЕО) № 2160/2003 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
17 ноември 2003 г. относно контрола на 
салмонела и други специфични агенти, 

82 Регламент (ЕО) № 2160/2003 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
17 ноември 2003 г. относно контрола на 
салмонела и други специфични агенти, 



PE623.920v02-00 20/47 AD\1174021BG.docx

BG

причиняващи зоонози, които присъстват 
в хранителната верига (ОВ L 325, 
12.12.2003 г., стр. 1);

причиняващи зоонози, които присъстват 
в хранителната верига (ОВ L 325, 
12.12.2003 г., стр. 1);

83 Регламент (ЕО) № 999/2001 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
22 май 2001 г. относно определяне на 
правила за превенция, контрол и 
ликвидиране на някои трансмисивни 
спонгиформни енцефалопатии (ОВ L 
147, 31.5.2001 г., стр. 1).

83 Регламент (ЕО) № 999/2001 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
22 май 2001 г. относно определяне на 
правила за превенция, контрол и 
ликвидиране на някои трансмисивни 
спонгиформни енцефалопатии (ОВ L 
147, 31.5.2001 г., стр. 1).

Изменение 23

Предложение за регламент
Съображение 77 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(77а) Важно е да се имат предвид 
въздействието на екстремните 
климатични явления в различните 
държави членки за 
разпространението на вредители и 
болести по животните и 
въздействието на изменението на 
климата в държавите членки, водещи 
до все по-широк спектър от 
потенциални заплахи, които не 
трябва да се разглеждат като 
отклонение от нормата, а да бъдат 
приети като реалност на европейско 
равнище.

Изменение 24

Предложение за регламент
Съображение 85 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(85a) Трябва да се гарантира, че не се 
представят предложения, които 
водят до нови ненужни 
бюрократични мерки за оценяване на 
общите цели. Трябва да избягваме 
например да изискваме от държавите 
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членки да отчитат успешно 
изпълнените национални 
ветеринарни и фитосанитарни 
програми или да разработват 
показател за тази цел. Тези цифри не 
отразяват точно успеха на 
стратегията на дадена държава 
членка за превенция на заболяванията 
или нейното съответствие със 
стратегиите на равнището на ЕС и 
по този начин биха предоставили 
неверни данни.

Изменение 25

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

С настоящия регламент се създава 
програма за подобряване на 
функционирането на вътрешния пазар 
и конкурентоспособността на 
предприятията, включително 
микропредприятията и малките и 
средните предприятия, и рамка за 
финансиране на разработването, 
изготвянето и разпространението на 
европейска статистика по смисъла на 
член 13 от Регламент (ЕО) № 223/2009 
(„програмата“).

С настоящия регламент се създава 
програмата за единния пазар с цел 
укрепване на вътрешния пазар и 
подобряване на функционирането му в 
областите на конкурентоспособността 
на предприятията, по-специално 
микропредприятията, малките и 
средните предприятия, веригата за 
доставка на селскостопански 
продукти и храни и рамката за 
финансиране на разработването, 
изготвянето и разпространението на 
европейска статистика („програмата“).

Изменение 26

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 

a) подобряване на 
функционирането на вътрешния пазар, 
насърчаване на териториалното 
сближаване и особено защита и 
увеличаване на възможностите на 
гражданите, потребителите и 
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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;

предприятията, по-специално 
микропредприятията и малките и 
средните предприятия (МСП), чрез 
подкрепа на устойчивостта им, 
прилагане на правото на Съюза, 
гарантиране на еднакви условия на 
конкуренция, улесняване на достъпа до 
пазара, определяне на стандарти и 
опазване и укрепване на здравето на 
хората, животните и растенията и 
хуманното отношение към животните, 
както и опазване на околната среда; 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;

Изменение 27

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) предоставяне на 
висококачествена, съпоставима и 
надеждна статистика за Европа, която 
да е в основата на разработването, 
мониторинга и оценката на всички 
политики на Съюза и да помага на 
изготвящите политиките, 
предприятията, академичните среди, 
гражданите и медиите да вземат 
решения въз основа на подходяща 
информация и да участват активно в 
демократичния процес.

б) предоставяне на най-нова 
висококачествена, съпоставима и 
надеждна статистика за Европа, 
хармонизирана между всички 
държави членки и техните 
съответни национални и регионални 
статистически органи, която да е в 
основата на разработването, 
мониторинга и оценката на всички 
политики на Съюза и да помага на 
изготвящите политиките, 
предприятията, академичните среди, 
професионалните съюзи, гражданите и 
медиите да вземат решения въз основа 
на подходяща информация и да участват 
активно в демократичния процес.

Изменение 28

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – буква a
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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, улесняване на 
предотвратяването и премахването на 
пречки, включително пречки от 
географско естество в най-
отдалечените региони, 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, мерки за 
предотвратяване на измамите и 
отклоненията от данъчно облагане, 
свободното движение на капитали, 
финансовите услуги и конкуренцията, 
включително разработването на 
механизми за управление;

Изменение 29

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) подобряване на 
конкурентоспособността на 
предприятията със специален акцент 
върху МСП и постигане на 
допълняемост чрез осигуряване на 
мерки за предоставяне на различни 
форми на подкрепа за МСП, 
подобряване на достъпа до пазари, 
включително интернационализацията на 
МСП, създаване на благоприятна бизнес 
среда за МСП, подобряване на 
конкурентоспособността на секторите, 
модернизация на промишлеността и 
насърчаване на предприемачеството;

б) подобряване на 
конкурентоспособността на 
предприятията със специален акцент 
върху МСП и постигане на 
допълняемост чрез осигуряване на 
мерки за предоставяне на различни 
форми на подкрепа за МСП, 
подобряване на достъпа до пазари, 
включително интернационализацията на 
МСП, създаване на благоприятна бизнес 
среда за МСП, подобряване на 
конкурентоспособността на секторите, 
модернизация на промишлеността и 
насърчаване на прозрачността на 
пазарите и предприемачеството, като 
се поставя акцент върху 
предприемачеството сред жените и 



PE623.920v02-00 24/47 AD\1174021BG.docx

BG

младите хора от селските райони, за 
да им се даде възможност да останат 
в тези райони и да се предотврати 
обезлюдяването им; 

Изменение 30

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – буква в – подточка ii

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) подкрепят развитието на 
висококачествени международни 
стандарти за финансово отчитане и 
одит, улесняват интегрирането им в 
правото на Съюза и насърчават 
иновациите и развитието на най-добри 
практики в областта на корпоративното 
отчитане;

ii) подкрепят развитието на 
висококачествени международни 
стандарти за финансово отчитане и 
одит, улесняват интегрирането им в 
правото на Съюза и насърчават 
иновациите и развитието на най-добри 
практики в областта на корпоративното 
отчитане и прозрачността;

Изменение 31

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – буква г – подточка i

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) предоставяне на възможности, 
подкрепа и информация на 
потребителите, предприятията и 
гражданското общество; осигуряване на 
високо равнище на защита на 
потребителите, устойчиво потребление 
и безопасност на продуктите, по-
специално чрез подкрепа на 
компетентните правоприлагащи органи 
и представителните организации на 
потребителите и действия за 
сътрудничество; гарантиране на достъпа 
на всички потребители до правна 
защита; предоставяне на подходяща 
информация за пазарите и 
потребителите;

i) предоставяне на възможности, 
подкрепа и информация на 
потребителите, предприятията, 
професионалните съюзи и 
гражданското общество чрез достъпни 
правителствени уебсайтове, 
например; осигуряване на високо 
равнище на защита на потребителите, 
устойчиво потребление и безопасност 
на продуктите, по-специално чрез 
подкрепа на компетентните 
правоприлагащи органи и 
представителните организации на 
потребителите и действия за 
сътрудничество между държавите 
членки и на международно равнище, 
както и обмен на добри практики и 
информация с цел защита на 
европейските продукти на вътрешния 
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пазар срещу всякаква нелоялна 
външна конкуренция, гарантиране на 
достъпа на всички потребители до 
арбитраж и правна защита; 
предоставяне на подходяща 
информация за пазарите, потребителите 
и методите за разрешаване на 
конфликти;

Изменение 32

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – буква г – подточка ii

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) засилване на участието на 
потребителите, другите крайни 
ползватели на финансови услуги и 
гражданското общество в изготвянето 
на политиките; насърчаване на по-
доброто разбиране на финансовия 
сектор;

ii) засилване на участието на 
потребителите, другите крайни 
ползватели на финансови услуги, 
професионалните съюзи и 
гражданското общество в изготвянето 
на политиките; насърчаване на по-
доброто разбиране на финансовия 
сектор;

Изменение 33

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 високо равнище 
на опазване на здравето на хората, 
животните и растенията по цялата 
верига за доставка на 
селскостопански продукти и храни и в 
свързаните области, включително чрез 
предотвратяване и ликвидиране на 
болести и вредители, както и чрез 
спешни мерки в случай на 
широкомащабни кризисни ситуации и 
непредвидими събития, засягащи 
здравето на животните или 
растенията, и оказване на подкрепа за 
по-хуманното отношение към 
животните, както и за устойчиво 
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производство и потребление на 
агрохрани на достъпни цени, като по 
този начин се намаляват 
хранителните отпадъци, повишава се 
осведомеността на потребителите и 
се използват предимствата на 
кръговата икономика; по този начин 
се поставя акцент върху 
стимулирането на научните 
изследвания, иновациите и обмена на 
най-добри практики между 
заинтересованите страни в 
посочените по-горе области;

Изменение 34

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – буква д а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

да) спомагане за създаването на 
благоприятна среда за стартиране на 
нови МСП в необлагодетелствани 
региони, например планинските или 
най-отдалечените региони, като се 
гарантира, че 10% от наличния 
финансов ресурс се разпределят за 
тях.

Изменение 35

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – буква е

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) изготвяне и съобщаване на 
висококачествена статистика за Европа 
своевременно, безпристрастно и по 
разходноефективен начин чрез засилени 
партньорства в рамките на 
Европейската статистическа система, 
посочена в член 4 от Регламент (ЕО) 
№ 223/2009, и с всички съответни 
външни страни, като се използват 
множество източници на данни, 

е) изготвяне и съобщаване на 
висококачествена статистика за Европа 
своевременно, безпристрастно и по 
разходноефективен начин чрез засилени 
партньорства в рамките на 
Европейската статистическа система, 
посочена в член 4 от Регламент (ЕО) 
№ 223/2009, и с всички съответни 
външни страни, въз основа на 
ефективно сътрудничество със 
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усъвършенствани методи за анализ на 
данни, интелигентни системи и цифрови 
технологии.

статистическите органи в 
държавите членки, като се използват 
множество източници на данни, 
усъвършенствани методи за анализ на 
данни, интелигентни системи и цифрови 
технологии и като се обединяват 
ресурсите, за да се получи надеждна и 
възможно най-актуална информация.

Изменение 36

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Финансовият пакет за 
изпълнението на програмата за периода 
2021—2027 г. е 4 088 580 000 евро по 
текущи цени.

1. Финансовият пакет за 
изпълнението на програмата за периода 
2021—2027 г. е 4 608 580 000 евро по 
текущи цени.

Изменение 37

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) 1 680 000 000 евро за целта, 
посочена в член 3, параграф 2, буква д);

в) 2 200 000 000 евро за целта, 
посочена в член 3, параграф 2, буква д);

Изменение 38

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 5 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5а. Следва да се въведе специален 
механизъм за пряк достъп на 
хранителната верига до резерва на 
Комисията при кризи при 
настъпването на извънредни 
ситуации с големи мащаби, с цел 
гарантиране на финансиране за 
мерките, определени в член 3, 
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параграф 2, буква д).

Изменение 39

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Ресурсите, отпуснати на 
държавите членки в режим на споделено 
управление, могат да бъдат прехвърляни 
към програмата по искане от тяхна 
страна. Комисията изпълнява тези 
ресурси пряко в съответствие с член 62, 
параграф 1, буква а) от Финансовия 
регламент или непряко — в 
съответствие с буква в) от посочения 
член и параграф. Когато е възможно, 
тези ресурси се използват в полза на 
съответната държава членка.

6. Ресурсите, отпуснати на 
държавите членки в режим на споделено 
управление, могат да бъдат прехвърляни 
към програмата по искане от тяхна 
страна единствено в случаи на 
неизпълнение на поетите 
ангажименти. Останалите 
съвместно управлявани програми не 
следва при никакви обстоятелства да 
бъдат излагани на опасност чрез 
съкращаване на техния бюджет. 
Комисията изпълнява тези ресурси 
пряко в съответствие с член 62, 
параграф 1, буква а) от Финансовия 
регламент или непряко — в 
съответствие с буква в) от посочения 
член и параграф. Когато е възможно, 
тези ресурси се използват в полза на 
съответната държава членка.

Изменение 40

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – буква г – подточка i а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iа) цели да гарантира 
хармонизирането на европейското 
законодателство и неговото спазване;

Изменение 41

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Програмата може да предоставя 
финансиране чрез всяка една от 
формите, предвидени във Финансовия 
регламент, по-специално безвъзмездни 
средства, награди, обществени поръчки. 
Тя може да предоставя също така 
финансиране под формата на финансови 
инструменти в рамките на операции за 
смесено финансиране.

2. Програмата може да предоставя 
финансиране чрез всяка една от 
формите, предвидени във Финансовия 
регламент, по-специално безвъзмездни 
средства, награди, обществени поръчки. 
Тя може да предоставя също така 
финансиране под формата на финансови 
инструменти в рамките на операции за 
смесено финансиране, като предлага 
достъп до множество програми за 
финансиране.

Изменение 42

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Безвъзмездните средства по Програмата 
се отпускат и управляват в съответствие 
с дял VІІІ от Финансовия регламент.

Безвъзмездните средства по Програмата 
се отпускат и управляват в съответствие 
с дял VІІІ от Финансовия регламент. 
Комисията публикува приетите 
работни програми за всяка от 
специфичните цели, посочени в 
член 2, параграф 2, в които се 
определя размерът на безвъзмездните 
средства, които ще бъдат 
отпуснати.

Обосновка

Това е установена практика в управлението на програми на ЕС.

Изменение 43

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, 

a) създаване на подходящи условия 
за увеличаване на възможностите на 
всички участници на вътрешния пазар, 
включително предприятията, 
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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;

професионалните съюзи, 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;

Изменение 44

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) осигуряване на механизми за 
гражданите, потребителите, крайните 
ползватели, представителите на 
гражданското общество и 
предприятията от Съюза да допринасят 
за политическите дискусии, политиките 
и процеса на вземане на решения, по-
специално чрез подпомагане на 
функционирането на представителните 
организации на национално равнище и 
на равнището на Съюза;

б) осигуряване на механизми за 
гражданите, работниците, 
потребителите, крайните ползватели, 
представителите на гражданското 
общество и предприятията от Съюза да 
допринасят за политическите дискусии, 
политиките и процеса на вземане на 
решения, по-специално чрез 
подпомагане на функционирането на 
представителните организации на 
национално равнище и на равнището на 
Съюза;

Изменение 45

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 3 – буква в a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) премахване на пазарните 
пречки, административната тежест 
и разходите, свързани с островния 
характер и отдалечеността от 
европейския пазар в най-
отдалечените региони, и създаване на 
благоприятна бизнес среда за МСП, за 
да могат те да се възползват от 
вътрешния пазар;
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Изменение 46

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 3 – буква е

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) насърчаване на 
предприемаческата бизнес среда и 
предприемаческата култура, 
включително чрез схемата за 
наставничество на нови предприемачи и 
подпомагане на новосъздадените 
предприятия, устойчивостта на 
предприятията и разширяването на 
дейността на предприятията.

е) насърчаване на 
предприемаческата бизнес среда и 
предприемаческата култура, по-
специално сред жените и младите 
хора, в частност младите хора в 
селските райони, включително чрез 
схемата за наставничество на нови 
предприемачи и подпомагане на 
новосъздадените предприятия, 
устойчивостта на предприятията и 
разширяването на дейността на 
предприятията и създаването на нови 
услуги; фокусиране върху развитието 
на бизнес инициативи, като например 
„Млади предприятия“, в 
университетска среда и признаване на 
тази концепция на европейско 
равнище.

Изменение 47

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2 – буква а – подточка i

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) държава членка или отвъдморска 
страна или територия, свързана с нея;

i) държава членка, отвъдморска 
страна или територия, свързана с нея, 
или най-отдалечен регион;

Изменение 48

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 7 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) националните статистически 
институти и другите национални 
органи, посочени в член 5, параграф 2 

a) националните статистически 
институти и техните регионални 
партньори, когато има такива, 
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от Регламент (ЕО) № 223/2009; другите национални органи, посочени в 
член 5, параграф 2 от Регламент (ЕО) 
№ 223/2009;

Изменение 49

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1 – буква з

Текст, предложен от Комисията Изменение

з) за действия, с които се постига 
специфичната цел, посочена в член 3, 
параграф 2, буква е) от настоящия 
регламент — националните 
статистически институти и другите 
национални органи, посочени в член 5, 
параграф 2 от Регламент (ЕО) 
№ 223/2009.

з) за действия, с които се постига 
специфичната цел, посочена в член 3, 
параграф 2, буква е) от настоящия 
регламент — националните и 
регионалните статистически институти 
и другите национални органи, посочени 
в член 5, параграф 2 от Регламент (ЕО) 
№ 223/2009.

Изменение 50

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Посочените в приложение I 
работни програми за изпълнение на 
специфичната цел, посочена в член 3, 
параграф 2, буква д), се приемат от 
Комисията чрез актове за 
изпълнение. Тези актове за 
изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 21, 
параграф 2.

2. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 20 за 
допълване на настоящия регламент 
чрез приемане на работни програми в 
съответствие със специфичната цел, 
посочена в член 3, параграф 2, буква д), 
определена в приложението.

Изменение 51

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Комисията осъществява 2. Комисията осъществява 
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информационни и комуникационни 
дейности по отношение на програмата и 
нейните действия и резултати. 
Финансовите ресурси, отпуснати на 
програмата, допринасят също така за 
институционалната комуникация на 
политическите приоритети на Съюза, 
доколкото те са свързани с целите, 
посочени в член 3.

информационни и комуникационни 
дейности по отношение на програмата, 
за да повиши осведомеността 
относно ресурсите, предоставени чрез 
финансовите инструменти на 
настоящия регламент, както и 
относно нейните действия и резултати 
сред потребителите, гражданите, 
предприятията, по-специално във 
веригата за доставка на 
селскостопански продукти и храни. 
Финансовите ресурси, отпуснати на 
програмата, допринасят също така за 
институционалната комуникация на 
политическите приоритети на Съюза, 
доколкото те са свързани с целите, 
посочени в член 3.

Изменение 52

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Комисията (Евростат) изпълнява 
информационните и комуникационните 
дейности, свързани с постигането на 
специфичната цел, посочена в член 3, 
параграф 2, буква е), и своите действия 
и резултати, когато се отнасят за 
разработването, изготвянето и 
разпространението на европейска 
статистика, в съответствие със 
статистическите принципи, установени 
в Регламент (ЕО) № 223/2009.

3. Комисията (Евростат) изпълнява 
информационните и комуникационните 
дейности, свързани с постигането на 
специфичната цел, посочена в член 3, 
параграф 2, буква е), и своите действия 
и резултати, когато се отнасят за 
хармонизирането на проучваните 
въпроси, разработването, изготвянето и 
разпространението на европейска 
статистика, в съответствие със 
статистическите принципи, установени 
в Регламент (ЕО) № 223/2009.

Изменение 53

Предложение за регламент
Приложение I – параграф 1 – точка 1 – подточка 1.2 – буква a

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) мерки за ликвидиране на 
карантинни вредители от значение за 

a) мерки за превенция, 
ограничаване и/или ликвидиране на 
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Съюза, предприети от компетентния 
орган на дадена държава членка в 
съответствие с член 16 от Регламент 
(ЕС) 2016/2031 на Европейския 
парламент и на Съвета105 или с мерките 
на Съюза, приети в съответствие с 
член 28, параграф 1 от същия регламент;

карантинни вредители от значение за 
Съюза, предприети от компетентния 
орган на дадена държава членка в 
съответствие с член 16 от Регламент 
(ЕС) 2016/2031 на Европейския 
парламент и на Съвета105 или с мерките 
на Съюза, приети в съответствие с 
член 28, параграф 1 от същия регламент;

_________________ _________________
105 Регламент (EС) 2016/2031 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
26 октомври 2016 г. за защитните мерки 
срещу вредителите по растенията, за 
изменение на регламенти (EС) 
№ 228/2013, (EС) № 652/2014 и (EС) 
№ 1143/2014 на Европейския парламент 
и на Съвета и за отмяна на директиви 
69/464/EИО, 74/647/ EИО, 93/85/ EИО, 
98/57/EО, 2000/29/EО, 2006/91/EО и 
2007/33/EО на Съвета (ОВ L 317, 
23.11.2016., стр. 4).

105 Регламент (EС) 2016/2031 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
26 октомври 2016 г. за защитните мерки 
срещу вредителите по растенията, за 
изменение на регламенти (EС) 
№ 228/2013, (EС) № 652/2014 и (EС) 
№ 1143/2014 на Европейския парламент 
и на Съвета и за отмяна на директиви 
69/464/EИО, 74/647/ EИО, 93/85/ EИО, 
98/57/EО, 2000/29/EО, 2006/91/EО и 
2007/33/EО на Съвета (ОВ L 317, 
23.11.2016., стр. 4).

Обосновка

От съществено значение е да се гарантира допустимостта на мерките за превенция 
и за ограничаване при същите условия като тези за мерките за ликвидиране.

Изменение 54

Предложение за регламент
Приложение I – параграф 1 – точка 1 – подточка 1.2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) мерки за ликвидиране на 
вредители, невключени в списък на 
карантинни вредители от значение за 
Съюза, които са предприети от 
компетентния орган на дадена държава 
членка в съответствие с член 29 от 
Регламент (ЕС) 2016/2031 и които могат 
да бъдат счетени за вредители от 
значение за Съюза в съответствие с 
критериите по посочения член или по 
член 30, параграф 1 от същия регламент;

б) мерки за превенция, 
ограничаване и/или ликвидиране на 
вредители, невключени в списък на 
карантинни вредители от значение за 
Съюза, които са предприети от 
компетентния орган на дадена държава 
членка в съответствие с член 29 от 
Регламент (ЕС) 2016/2031 и които могат 
да бъдат счетени за вредители от 
значение за Съюза в съответствие с 
критериите по посочения член или по 
член 30, параграф 1 от същия регламент;
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Обосновка

От съществено значение е да се гарантира допустимостта на мерките за превенция 
и за ограничаване при същите условия като тези за мерките за ликвидиране.

Изменение 55

Предложение за регламент
Приложение I – параграф 1 – точка 1 – подточка 1.2 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) допълнителни защитни мерки, 
предприети срещу разпространението 
на вредител, срещу който има приети 
мерки на равнището на Съюза съгласно 
член 28, параграф 1 и член 30, параграф 
1 от Регламент (ЕС) 2016/2031, 
различни от мерките за ликвидиране, 
посочени в буква а) от настоящата 
точка, и мерките за ограничаване, 
посочени в буква б) от настоящата 
точка, когато тези мерки са от 
съществено значение за защитата на 
Съюза срещу по-нататъшно 
разпространение на вредителя.

в) допълнителни защитни мерки, 
предприети срещу разпространението 
на вредител, срещу който има приети 
мерки на равнището на Съюза съгласно 
член 28, параграф 1 и член 30, параграф 
1 от Регламент (ЕС) 2016/2031, 
различни от мерките, посочени в букви 
а) и б) от настоящата точка, когато тези 
мерки са от съществено значение за 
защитата на Съюза срещу по-нататъшно 
разпространение на вредителя, като 
при необходимост се ограничава 
свободното движение на 
превозвачите в съседните държави 
членки.

Изменение 56

Предложение за регламент
Приложение I – параграф 1 – точка 1 – подточка 1.2 – буква в а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) мерки за ликвидиране на 
внезапно появили се вредители, дори 
ако те не се разглеждат като 
карантинни вредители от значение за 
Съюза, а като резултат от 
екстремни климатични явления или 
изменение на климата в съответната 
държава членка;
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Изменение 57

Предложение за регламент
Приложение I – параграф 1 – точка 1 – подточка 1.3 – подточка 1.3.4 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1.3.4а. В случай на риск от възникване 
на епидемии при животните и/или на 
вредни организми, следва да се 
засилят значително проверките и 
наблюдението на цялата територия 
на Съюза и/или по външните му 
граници.

Изменение 58

Предложение за регламент
Приложение I – параграф 1 – точка 1 – подточка 1.3 – подточка 1.3.4 б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1.3.4б. Мерки за наблюдение на 
появата на известни, както и на 
неизвестни понастоящем вредители 
и болести. 

Изменение 59

Предложение за регламент
Приложение І – параграф 1 – точка 2 – подточка 2.1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2.1. Годишните и многогодишните 
ветеринарни и фитосанитарни програми 
за ликвидиране, контрол и надзор на 
болестите по животните и зоонозите, 
включени в приложение III, и на 
вредители по растенията трябва да се 
изпълняват в съответствие с 
разпоредбите, предвидени в съответното 
право на Съюза.

2.1. Годишните и многогодишните 
ветеринарни и фитосанитарни програми 
за превенция, ликвидиране, контрол и 
надзор на болестите по животните и 
зоонозите, включени в приложение III, и 
на вредители по растенията трябва да се 
изпълняват в съответствие с 
разпоредбите, предвидени в съответното 
право на Съюза.
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Изменение 60

Предложение за регламент
Приложение 1 – параграф 1 – точка 2 – подточка 2.1 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Тези програми следва да отразяват 
новите реалности, причинени от 
изменението на климата, и тяхното 
разнообразие на европейско равнище; 
те следва също така да помагат за 
предотвратяване на намаляването на 
европейското биологично 
разнообразие.

Изменение 61

Предложение за регламент
Приложение I – параграф 1 – точка 2 – подточка 2.3 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) мерки за ликвидиране на 
карантинни вредители от значение за 
Съюза, предприети от компетентния 
орган на дадена държава членка в 
съответствие с член 17 от Регламент 
(ЕС) 2016/2031 или с мерките на Съюза, 
приети в съответствие с член 28, 
параграф 1 от същия регламент;

в) мерки за превенция, за 
ограничаване и/или за ликвидиране на 
карантинни вредители от значение за 
Съюза, предприети от компетентния 
орган на дадена държава членка в 
съответствие с член 17 от Регламент 
(ЕС) 2016/2031 или с мерките на Съюза, 
приети в съответствие с член 28, 
параграф 1 от същия регламент;

Обосновка

От съществено значение е да се гарантира допустимостта на мерките за превенция 
и за ограничаване при същите условия като тези за мерките за ликвидиране.

Изменение 62

Предложение за регламент
Приложение I – параграф 1 – точка 2 – подточка 2.3 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) мерки за ликвидиране на 
вредители, невключени в списък на 

г) мерки за превенция, 
ограничаване и/или ликвидиране на 
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карантинни вредители от значение за 
Съюза, които са предприети от 
компетентния орган на дадена държава 
членка в съответствие с член 29 от 
Регламент (ЕС) 2016/2031 и които могат 
да бъдат счетени за вредители от 
значение за Съюза в съответствие с 
критериите по посочения член или по 
член 30, параграф 1 от същия регламент;

вредители, невключени в списък на 
карантинни вредители от значение за 
Съюза, които са предприети от 
компетентния орган на дадена държава 
членка в съответствие с член 29 от 
Регламент (ЕС) 2016/2031 и които могат 
да бъдат счетени за вредители от 
значение за Съюза в съответствие с 
критериите по посочения член или по 
член 30, параграф 1 от същия регламент;

Обосновка

От съществено значение е да се гарантира допустимостта на мерките за превенция 
и за ограничаване при същите условия като тези за мерките за ликвидиране.

Изменение 63

Предложение за регламент
Приложение I – параграф 1 – точка 2 – подточка 2.3 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) допълнителни защитни мерки, 
предприети срещу разпространението 
на вредител, срещу който има приети 
мерки на равнището на Съюза съгласно 
член 28, параграф 1 и член 30, параграф 
1 от Регламент (ЕС) 2016/2031, 
различни от мерките за ликвидиране, 
посочени в буква в) от настоящата 
точка, и мерките за ограничаване, 
посочени в буква г) от настоящата 
точка, когато тези мерки са от 
съществено значение за защитата на 
Съюза срещу по-нататъшно 
разпространение на вредителя;

д) допълнителни защитни мерки, 
предприети срещу разпространението 
на вредител, срещу който има приети 
мерки на равнището на Съюза съгласно 
член 28, параграф 1 и член 30, 
параграф 1 от Регламент (ЕС) 
2016/2031, различни от мерките, 
посочени в букви в) и г) от настоящата 
точка, когато тези мерки са от 
съществено значение за защитата на 
Съюза срещу по-нататъшно 
разпространение на вредителя;

Обосновка

Това е техническо изменение, целящо постигането на съгласуваност на текста с 
измененията, насочени към гарантиране на допустимостта на мерките за превенция 
и за ограничаване при същите условия като тези за мерките за ликвидиране.



AD\1174021BG.docx 39/47 PE623.920v02-00

BG

Изменение 64

Предложение за регламент
Приложение I – параграф 1 – точка 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Дейностите в подкрепа на по-
хуманното отношение към животните.

3. Дейностите в подкрепа на по-
хуманното отношение към животните, 
включително мерки за гарантиране на 
спазването на стандартите за 
хуманно отношение към животните 
и проследимост, включително по 
време на транспортирането на 
животни.

Изменение 65

Предложение за регламент
Приложение I – параграф 1 – точка 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Дейностите в подкрепа на 
устойчивото производство и 
потребление на храни.

7. Дейностите в подкрепа на 
агроекологичното производство, 
устойчивото потребление на храни, 
което не причинява вреди на 
околната среда и биологичното 
разнообразие, и насърчаване на 
преките продажби и късите вериги на 
доставки.

Изменение 66

Предложение за регламент
Приложение І – параграф 1 – точка 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

11. Необходимата техническа и 
научна работа, включително проучвания 
и координационни дейности, с цел да се 
осигури правилното прилагане на 
законодателството в областта, свързана 
със специфичната цел, посочена в член 
3, параграф 2, буква д), и адаптирането 
му спрямо развитието на науката, 

11. Необходимата техническа и 
научна работа, включително проучвания 
и координационни дейности, 
необходими за осигуряване на 
превенция на появата на нови и 
непознати вредители и заболявания, 
както и за осигуряване на правилното 
прилагане на законодателството в 
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технологиите и обществото. областта, свързана със специфичната 
цел, посочена в член 3, параграф 2, 
буква д), и адаптирането му спрямо 
развитието на науката, технологиите и 
обществото.

Изменение 67

Предложение за регламент
Приложение І – параграф 1 – точка 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

14. Подкрепата за инициативи на 
Съюза и на държавите членки за 
информиране и повишаване на 
осведомеността с цел да се гарантира 
по-добро, отговарящо на изискванията и 
устойчиво производство и потребление 
на храни, включително дейностите за 
предотвратяване на разхищението на 
храни и измамите с храни, в рамките на 
прилагането на правилата в областта на 
специфичната цел, посочена в член 3, 
параграф 2, буква д).

14. Подкрепата за инициативи на 
Съюза и на държавите членки за 
информиране и повишаване на 
осведомеността с цел да се гарантира 
по-добро, отговарящо на изискванията и 
устойчиво производство и потребление 
на храни, включително дейностите за 
предотвратяване на разхищението на 
храни, които допринасят за 
развитието на кръговата икономика, 
и дейностите за предотвратяване на 
измамите с храни, в рамките на 
прилагането на правилата в областта на 
специфичната цел, посочена в член 3, 
параграф 2, буква д).

Изменение 68

Предложение за регламент
Приложение I – параграф 1 - алинея -1 (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Взаимодействието между 
различните европейски програми и 
фондове и програмата за единния 
пазар трябва да се гарантира във все 
по-голяма степен.

Изменение 69

Предложение за регламент
Приложение II – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

За изпълнението на политиките на 
Съюза е необходима висококачествена, 
съпоставима и надеждна статистическа 
информация за икономическото, 
социалното, териториалното и 
екологичното положение в Съюза. 
Освен това европейската статистика 
позволява на европейските граждани да 
разбират демократичния процес и да 
участват в него, както и в обсъждането 
на настоящето и бъдещето на Съюза.

За изпълнението на политиките на 
Съюза е необходима висококачествена, 
актуализирана, съпоставима и 
надеждна статистическа информация за 
икономическото, социалното, 
териториалното и екологичното 
положение в Съюза. Освен това 
европейската статистика позволява на 
европейските граждани да разбират 
демократичния процес и да участват в 
него, както и в обсъждането на 
настоящето и бъдещето на Съюза.

Изменение 70

Предложение за регламент
Приложение II – тире 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

– мониторинг на напредъка по 
целите за устойчиво развитие (ЦУР);

– мониторинг на напредъка по 
целите за устойчиво развитие (ЦУР) и 
Парижкото споразумение за 
климата;

Изменение 71

Предложение за регламент
Приложение II – тире 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

– предоставяне на актуални и 
значими данни за нуждите на общата 
селскостопанска политика, общата 
политика в областта на рибарството и 
политиките, свързани с околната среда, 
безопасността на храните и хуманното 
отношение към животните.

– предоставяне на актуални и 
значими данни за нуждите на общата 
селскостопанска политика 
(включително информация от Органа 
за наблюдение на пазара на мляко, 
която трябва да се предоставя по-
бързо), общата политика в областта на 
рибарството и политиките, свързани с 
околната среда, безопасността на 
храните и хуманното отношение към 
животните.
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Изменение 72

Предложение за регламент
Приложение II – тире 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

– предоставяне на актуални и 
изчерпателни статистически показатели 
за регионите, включително най-
отдалечените региони на Съюза, и за 
градовете и селските райони с цел 
мониторинг и оценяване на 
ефективността на политиките за 
териториално развитие, както и с цел 
оценяване на териториалното 
въздействие на секторните политики;

– предоставяне на актуални и 
изчерпателни статистически показатели 
за регионите, за най-отдалечените 
региони на Съюза и за градовете и 
селските райони с цел мониторинг и 
оценяване на ефективността на 
политиките за териториално развитие, 
както и с цел оценяване на 
териториалното въздействие на 
секторните политики;

Изменение 73

Предложение за регламент
Приложение ІII

Текст, предложен от Комисията Изменение

Списък на болести по животните и 
зоонози

заличава се

(1) африканска чума по конете
(2) африканска чума по свинете
(3) антракс
(4) инфлуенца по птиците 
(високопатогенна)
(5) инфлуенца по птиците 
(нископатогенна)
(6) кампилобактериоза
(7) класическа чума по свинете
(8) шап
(9) заразна плевропневмония по 
козите
(10) сап
(11) инфекция с вирус на болестта 
син език (серотипове 1—24)
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(12) инфекция с Brucella abortus, B. 
melitensis и B. suis
(13) инфекция с вируса на 
епизоотичната хеморагична болест
(14) инфекция с вируса на заразния 
нодуларен дерматит
(15) инфекция с Mycoplasma 
mycoides, подвид mycoides SC (заразна 
плевропневмония по говедата)
(16) инфекция с комплекс 
Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. 
caprae и M. tuberculosis)
(17) инфекция с вируса на 
нюкасълската болест
(18) инфекция с вируса на чумата 
по дребните преживни животни
(19) инфекция с вируса на бяс
(20) инфекция с вируса на треската 
от долината Рифт
(21) инфекция с вируси на чумата 
по говедата
(22) инфекция със серотипове на 
зоонозна салмонела
(23) инфекция с Echinococcus spp
(24) листериоза
(25) шарка по овцете и шарка по 
козите
(26) трансмисивни спонгиформни 
енцефалопатии
(27) трихинелоза
(28) венецуелски енцефаломиелит 
по конете
(29) веротоксигенна Е. коли 
(Ешерихиа коли)

Изменение 74

Предложение за регламент
Приложение ІII a (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

ПРИЛОЖЕНИЕ IIIа
Списък на болести по животните и 
зоонози
Списъкът на болести по животните 
и зоонози обхваща:
a) списъка на болестите, установен 
съгласно глава 2 на част I от 
Регламент 2016/429; 
б) салмонела, зоонози и агенти, 
причиняващи зоонози, обхванати от 
Регламент (ЕО) № 2160/2003 и от 
Директива 2003/99/ЕО;
в) трансмисивни спонгиформни 
енцефалопатии.

Обосновка

Това изменение цели да се вземе предвид преразглеждането на списъка на болестите, 
изготвен съгласно Регламент 2016/429 и който може да бъде актуализиран от 
Европейската комисия, за да обхване салмонела, зоонози и агенти, причиняващи 
зоонози.

Изменение 75

Предложение за регламент
Приложение IV а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ПРИЛОЖЕНИЕ IVа
Цели, определени в член 3, параграф 2, 
буква д)
1) Брой успешно изпълнени 
национални ветеринарни и 
фитосанитарни програми.
2) Брой успешно овладени извънредни 
ситуации във връзка с вредители;
3) Брой успешно овладени извънредни 
ситуации във връзка с болести;
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Изменение 76

Предложение за регламент
Приложение ІV б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ПРИЛОЖЕНИЕ IVа
Цели, определени в член 3, параграф 2, 
буква г), подточки i) и ii)
1. Индекс за положението на 
потребителите.
2. Намаляване на броя на сигналите в 
системата за бърз обмен на 
информация;
3. Брой на документи за изразяване на 
позиция и отговори от бенефициери в 
рамките на публични консултации в 
областта на финансовите услуги.
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