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Изменение  364 

Юлия Реда, Индрек Таранд 

 

Предложение за резолюция 

Заглавие 2 

 

Предложение за резолюция Изменение 

2. ПО-ДОБЪР ДОСТЪП ОНЛАЙН ЗА 

ПОТРЕБИТЕЛИТЕ И 

ПРЕДПРИЯТИЯТА В ЦЯЛА ЕВРОПА 

2. ПО-ДОБЪР ДОСТЪП ЗА 

ПОТРЕБИТЕЛИТЕ И 

ПРЕДПРИЯТИЯТА В ЦЯЛА ЕВРОПА 

ДО ЦИФРОВИЯ ЕДИНЕН ПАЗАР 

Or. en 

 

Изменение  365 

Серхио Гутиерес Прието, Хосе Бланко Лопес, Соледад Кабесон Руис 

 

Предложение за резолюция 

Параграф -7а (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 -7a. посочва, че електронната 

търговия ежегодно генерира обем от 

500 милиарда евро в Европейския 

съюз; отбелязва, че сигурността на 

мрежите и доверието на 

потребителите са крайъгълните 

камъни на цифровия единен пазар, и 

настоятелно призовава за напредък в 

постигането на истинска 

трансгранична електронна търговия; 

Or. es 

 

Изменение  366 

Вики Форд, Даниел Далтон, Ханс-Олаф Хенкел, Ема Маккларкин 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 7 
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Предложение за резолюция Изменение 

7. приветства инициативата на 

Комисията за подобряване на 

правната защита на потребителите 

по отношение на нематериалното 

цифрово съдържание; посочва, че 

макар потребителите, които купуват 

материално цифрово съдържание, да са 

защитени от законите за защита на 

потребителите, правата на 

потребителите при покупка на 

нематериално цифрово съдържание 

остават до голяма степен 

нерегулирани; изразява съгласие, че 

потребителите следва да се ползват от 

сравнимо равнище на защита, 

независимо от това дали купуват 

цифрово съдържание онлайн или 

офлайн; 

7. счита, че тези подобрения трябва 

да бъдат насочени към конкретни 

нужди и да бъдат пропорционални; 

посочва, че макар потребителите, които 

купуват материално цифрово 

съдържание, да са защитени от законите 

за защита на потребителите, би могло да 

има по-голяма яснота по отношение 

на правата, свързани с покупка на 

нематериално цифрово съдържание в 

много държави членки; изразява 

съгласие, че потребителите следва да се 

ползват от сравнимо равнище на 

защита, независимо дали купуват 

цифрово съдържание онлайн или 

офлайн; предлага, че когато е 

възможно, във всякакви нови 

предложения относно правата на 

потребителите следва да се 

използват съществуващите 

определения, с особено внимание към 

определението на „цифрово 

съдържание“ в член 2, параграф 11 от 

Директива 2011/83/ЕС относно 

правата на потребителите; предлага, 

като ръководен принцип, ако даден 

потребител използва цифрова стока 

или съдържание по начин, равностоен 

на материална стока, тогава тази 

цифрова стока или съдържание следва 

да се придружава от равностойни 

потребителски права; все пак 

предлага, че е важно да се обърне 

внимание на правата, свързани с 

качеството на цифровите стоки, а не 

услугата, предоставяща тази стока, 

на основание, че предоставянето на 

услугата се разглежда в различен 

регулаторен контекст; 

Or. en 

 

Изменение  367 

Юлия Реда, Индрек Таранд 
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Предложение за резолюция 

Параграф 7 

 

Предложение за резолюция Изменение 

7. приветства инициативата на 

Комисията за подобряване на правната 

защита на потребителите по отношение 

на нематериалното цифрово 

съдържание; посочва, че макар 

потребителите, които купуват 

материално цифрово съдържание, да 

са защитени от законите за защита на 

потребителите, правата на 

потребителите при покупка на 

нематериално цифрово съдържание 

остават до голяма степен нерегулирани; 

изразява съгласие, че потребителите 

следва да се ползват от сравнимо 

равнище на защита, независимо от това 

дали купуват цифрово съдържание 

онлайн или офлайн; 

7. приветства инициативата на 

Комисията за подобряване на правната 

защита на потребителите по отношение 

на цифровото съдържание; посочва, че 

макар потребителите, които купуват 

съдържание на материален носител, 

да са защитени от законите за защита на 

потребителите, правата на 

потребителите при покупка на цифрово 

съдържание онлайн остават до голяма 

степен нерегулирани; счита, че това се 

дължи на неправилното 

класифициране на цифровото 

съдържание като услуги поради 

прекомерно широкото определение на 

услугите на информационното 

общество в Директива 98/48/EО; 
изразява съгласие, че потребителите 

следва да се ползват от сравнимо 

равнище на защита, независимо от това 

дали купуват съдържание онлайн или 

офлайн; затова препоръчва 

определението на услуги в Директива 

98/48/EО да се стесни, така че да 

изключва цифровото съдържание, 

предоставяно по искане на крайния 

ползвател, заплащано от крайните 

ползватели за лична употреба и 

получено като цифрови файлове; 

Or. en 

 

Изменение  368 

Дита Харанзова, Ула Тьорнес, Маритйе Схаке 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 7 

 

Предложение за резолюция Изменение 

7. приветства инициативата на 7. приветства инициативата на 
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Комисията за подобряване на правната 

защита на потребителите по отношение 

на нематериалното цифрово 

съдържание; посочва, че макар 

потребителите, които купуват 

материално цифрово съдържание, да са 

защитени от законите за защита на 

потребителите, правата на 

потребителите при покупка на 

нематериално цифрово съдържание 

остават до голяма степен нерегулирани; 

изразява съгласие, че потребителите 

следва да се ползват от сравнимо 

равнище на защита, независимо от 

това дали купуват цифрово съдържание 

онлайн или офлайн; 

Комисията за подобряване на правната 

защита на потребителите по отношение 

на нематериалното цифрово 

съдържание, която следва внимателно 

да анализира различията между 

цифрови стоки и услуги и материални 

стоки и понякога сложната среда, в 

която те функционират; посочва, че 

макар потребителите, които купуват 

материално цифрово съдържание, да са 

защитени от законите за защита на 

потребителите, правата на 

потребителите при покупка на 

нематериално цифрово съдържание 

остават до голяма степен нерегулирани; 

изразява съгласие, че потребителите 

следва да се ползват от сравнимо 

равнище на защита, независимо дали 

купуват цифрово съдържание онлайн 

или офлайн; 

Or. en 

 

Изменение  369 

Филип Жювен, Илдико Гал-Пелц, Свен Шулце, Карлуш Куелю, Хена Виркунен, 

Сабине Ферхайен, Марк Жуло 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 7 

 

Предложение за резолюция Изменение 

7. приветства инициативата на 

Комисията за подобряване на 

правната защита на потребителите 

по отношение на нематериалното 

цифрово съдържание; посочва, че 

макар потребителите, които купуват 

материално цифрово съдържание, да са 

защитени от законите за защита на 

потребителите, правата на 

потребителите при покупка на 

нематериално цифрово съдържание 

остават до голяма степен нерегулирани; 

изразява съгласие, че потребителите 

следва да се ползват от сравнимо 

равнище на защита, независимо от 

7. посочва, че макар потребителите, 

които купуват истинско материално 

цифрово съдържание, стоки и услуги да 

са защитени от законите за защита на 

потребителите, правата на 

потребителите при покупка на 

нематериално цифрово съдържание 

остават до голяма степен нерегулирани; 

изразява съгласие, че потребителите 

следва да се ползват от същото 

равнище на защита, независимо дали 

купуват цифрово съдържание, стоки и 

услуги онлайн или офлайн; призовава 

Комисията и държавите членки да 

приемат необходимите мерки срещу 
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това дали купуват цифрово съдържание 

онлайн или офлайн; 
продажбите на незаконно 

съдържание и стоки онлайн; 

Or. en 

 

Изменение  370 

Ева Каили, Миапетра Кумпула-Натри 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 7 

 

Предложение за резолюция Изменение 

7. приветства инициативата на 

Комисията за подобряване на правната 

защита на потребителите по отношение 

на нематериалното цифрово 

съдържание; посочва, че макар 

потребителите, които купуват 

материално цифрово съдържание, да са 

защитени от законите за защита на 

потребителите, правата на 

потребителите при покупка на 

нематериално цифрово съдържание 

остават до голяма степен нерегулирани; 

изразява съгласие, че потребителите 

следва да се ползват от сравнимо 

равнище на защита, независимо от това 

дали купуват цифрово съдържание 

онлайн или офлайн; 

7. приветства инициативата на 

Комисията за подобряване на правната 

защита на потребителите по отношение 

на нематериалното цифрово 

съдържание; посочва, че макар 

потребителите, които купуват истинско 

материално цифрово съдържание и 

стоки, да са защитени от законите за 

защита на потребителите, правата на 

потребителите при покупка на 

нематериално цифрово съдържание 

остават до голяма степен нерегулирани; 

изразява съгласие, че потребителите 

следва да се ползват от същото 

равнище на защита, независимо от това 

дали купуват цифрово съдържание и 

стоки онлайн или офлайн; поради това 

призовава Комисията и държавите 

членки да предприемат действия 

срещу разпространението на 

незаконно съдържание и стоки 

онлайн, тъй като то все още 

представлява голяма пречка за 

създаването на устойчив и сигурен 

цифров пазар за потребителите и 

предприятията; 

Or. en 

 

Изменение  371 

Бенд Бендсен 

 



 

PE569.785v01-00 8/188 AM\1076127BG.doc 

BG 

Предложение за резолюция 

Параграф 7 

 

Предложение за резолюция Изменение 

7. приветства инициативата на 

Комисията за подобряване на правната 

защита на потребителите по отношение 

на нематериалното цифрово 

съдържание; посочва, че макар 

потребителите, които купуват 

материално цифрово съдържание, да са 

защитени от законите за защита на 

потребителите, правата на 

потребителите при покупка на 

нематериално цифрово съдържание 

остават до голяма степен нерегулирани; 

изразява съгласие, че потребителите 

следва да се ползват от сравнимо 

равнище на защита, независимо от това 

дали купуват цифрово съдържание 

онлайн или офлайн; 

7. приветства инициативата на 

Комисията за подобряване на правната 

защита на потребителите по отношение 

на нематериалното цифрово 

съдържание; посочва, че макар 

потребителите, които купуват 

материално цифрово съдържание, да са 

защитени само частично от законите за 

защита на потребителите, правата на 

потребителите при покупка на 

нематериално цифрово съдържание 

остават до голяма степен нерегулирани; 

изразява съгласие, че потребителите 

следва да се ползват от подходящо и 

валидно за бъдещето равнище на 

защита, независимо от това дали 

купуват цифрово съдържание онлайн 

или офлайн; 

Or. en 

 

Изменение  372 

Клеър Муди, Джуд Къртън-Дарлинг, Тереза Грифин 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 7 

 

Предложение за резолюция Изменение 

7. приветства инициативата на 

Комисията за подобряване на правната 

защита на потребителите по отношение 

на нематериалното цифрово 

съдържание; посочва, че макар 

потребителите, които купуват 

материално цифрово съдържание, да са 

защитени от законите за защита на 

потребителите, правата на 

потребителите при покупка на 

нематериално цифрово съдържание 

остават до голяма степен нерегулирани; 

изразява съгласие, че потребителите 

7. приветства инициативата на 

Комисията за подобряване на правната 

защита на потребителите по отношение 

на нематериалното цифрово 

съдържание; посочва, че макар 

потребителите, които купуват 

материално цифрово съдържание, да са 

защитени от законите за защита на 

потребителите, правата на 

потребителите при покупка на 

нематериално цифрово съдържание 

остават до голяма степен нерегулирани; 

изразява съгласие, че потребителите 
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следва да се ползват от сравнимо 

равнище на защита, независимо от това 

дали купуват цифрово съдържание 

онлайн или офлайн; 

следва да се ползват от сравнимо 

равнище на защита, независимо от това 

дали купуват цифрово съдържание; 

Or. en 

 

Изменение  373 

Барбара Капел 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 7 

 

Предложение за резолюция Изменение 

7. приветства инициативата на 

Комисията за подобряване на правната 

защита на потребителите по отношение 

на нематериалното цифрово 

съдържание; посочва, че макар 

потребителите, които купуват 

материално цифрово съдържание, да са 

защитени от законите за защита на 

потребителите, правата на 

потребителите при покупка на 

нематериално цифрово съдържание 

остават до голяма степен нерегулирани; 

изразява съгласие, че потребителите 

следва да се ползват от сравнимо 

равнище на защита, независимо от това 

дали купуват цифрово съдържание 

онлайн или офлайн; 

7. приветства инициативата на 

Комисията за подобряване на правната 

защита на потребителите по отношение 

на нематериалното цифрово 

съдържание; посочва, че макар 

потребителите, които купуват 

материално цифрово съдържание, да са 

защитени от законите за защита на 

потребителите, правата на 

потребителите при покупка на 

нематериално цифрово съдържание 

остават до голяма степен нерегулирани; 

изразява съгласие, че потребителите 

следва да се ползват от сравнимо 

равнище на защита, независимо от това 

дали купуват цифрово съдържание 

онлайн или офлайн; в допълнение 

посочва, че това сравнимо равнище на 

защита на потребителите трябва да 

надхвърля областта на електронната 

търговия и чрез холистичен подход да 

бъде въведено на единния пазар; 

обръща внимание по-специално на 

проблемите на предприятията, 

които предлагат и/или ползват тези 

услуги, като проблема с блокирането 

на географски принцип и проблемите 

при правилното приспадане и 

заплащане на ставките по ДДС при 

трансграничен оборот; 

Or. de 
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Изменение  374 

Антонио Лопес-Истурис Уайт, Сантяго Фисас Айшела 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 7 

 

Предложение за резолюция Изменение 

7. приветства инициативата на 

Комисията за подобряване на правната 

защита на потребителите по отношение 

на нематериалното цифрово 

съдържание; посочва, че макар 

потребителите, които купуват 

материално цифрово съдържание, да са 

защитени от законите за защита на 

потребителите, правата на 

потребителите при покупка на 

нематериално цифрово съдържание 

остават до голяма степен нерегулирани; 

изразява съгласие, че потребителите 

следва да се ползват от сравнимо 

равнище на защита, независимо от това 

дали купуват цифрово съдържание 

онлайн или офлайн; 

7. приветства инициативата на 

Комисията за подобряване на правната 

защита на потребителите по отношение 

на нематериалното цифрово 

съдържание; посочва, че макар 

потребителите, които купуват 

материално цифрово съдържание, да са 

защитени от законите за защита на 

потребителите, правата на 

потребителите при покупка на 

нематериално цифрово съдържание 

остават до голяма степен нерегулирани; 

изразява съгласие, че потребителите 

следва да се ползват от сравнимо 

равнище на защита, независимо от това 

дали купуват цифрово съдържание 

онлайн или офлайн; освен това 

подчертава, че това сравнимо 

равнище трябва да надхвърля сектора 

на електронната търговия и да бъде 

включено в един цялостен подход за 

цифровия пазар; 

Or. en 

 

Изменение  375 

Ангелика Ниблер 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 7 

 

Предложение за резолюция Изменение 

7. приветства инициативата на 

Комисията за подобряване на правната 

защита на потребителите по отношение 

на нематериалното цифрово 

7. приветства инициативата на 

Комисията за подобряване на правната 

защита на потребителите по отношение 

на нематериалното цифрово 
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съдържание; посочва, че макар 

потребителите, които купуват 

материално цифрово съдържание, да са 

защитени от законите за защита на 

потребителите, правата на 

потребителите при покупка на 

нематериално цифрово съдържание 

остават до голяма степен нерегулирани; 

изразява съгласие, че потребителите 

следва да се ползват от сравнимо 

равнище на защита, независимо от това 

дали купуват цифрово съдържание 

онлайн или офлайн; 

съдържание; посочва, че макар 

потребителите, които купуват 

материално цифрово съдържание, да са 

защитени от законите за защита на 

потребителите, правата на 

потребителите при покупка на 

нематериално цифрово съдържание 

остават до голяма степен нерегулирани; 

изразява съгласие, че потребителите 

следва да се ползват от сравнимо 

равнище на защита, независимо от това 

дали купуват цифрово съдържание 

онлайн или офлайн, като все пак 

трябва да се зачитат определени 

лицензи; 

Or. de 

 

Изменение  376 

Олга Сехналова 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 7 

 

Предложение за резолюция Изменение 

7. приветства инициативата на 

Комисията за подобряване на правната 

защита на потребителите по отношение 

на нематериалното цифрово 

съдържание; посочва, че макар 

потребителите, които купуват 

материално цифрово съдържание, да са 

защитени от законите за защита на 

потребителите, правата на 

потребителите при покупка на 

нематериално цифрово съдържание 

остават до голяма степен нерегулирани; 

изразява съгласие, че потребителите 

следва да се ползват от сравнимо 

равнище на защита, независимо от това 

дали купуват цифрово съдържание 

онлайн или офлайн; 

7. приветства инициативата на 

Комисията за подобряване на правната 

защита на потребителите по отношение 

на нематериалното цифрово 

съдържание; посочва, че макар 

потребителите, които купуват 

материално цифрово съдържание, да са 

защитени от законите за защита на 

потребителите, правата на 

потребителите при покупка на 

нематериално цифрово съдържание 

остават до голяма степен нерегулирани, 

особено по отношение на правата на 

гаранция, дефектно съдържание и 

конкретни несправедливи условия в 

цифровите услуги; изразява съгласие, 

че потребителите следва да се ползват 

от сравнимо равнище на защита, 

независимо от това дали купуват 

цифрово съдържание онлайн или 
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офлайн; 

Or. en 

 

Изменение  377 

Ан Сандер, Франсоаз Гростет, Антонио Таяни 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 7 

 

Предложение за резолюция Изменение 

7. приветства инициативата на 

Комисията за подобряване на правната 

защита на потребителите по отношение 

на нематериалното цифрово 

съдържание; посочва, че макар 

потребителите, които купуват 

материално цифрово съдържание, да са 

защитени от законите за защита на 

потребителите, правата на 

потребителите при покупка на 

нематериално цифрово съдържание 

остават до голяма степен нерегулирани; 

изразява съгласие, че потребителите 

следва да се ползват от сравнимо 

равнище на защита, независимо от това 

дали купуват цифрово съдържание 

онлайн или офлайн; 

7. приветства инициативата на 

Комисията за подобряване на правната 

защита на потребителите по отношение 

на нематериалното цифрово 

съдържание; посочва, че макар 

потребителите, които купуват 

материално цифрово съдържание, да са 

защитени от законите за защита на 

потребителите, правата на 

потребителите при покупка на 

нематериално цифрово съдържание 

остават до голяма степен нерегулирани; 

изразява съгласие, че потребителите 

следва да се ползват от сравнимо 

равнище на защита, независимо от 

доставчика на услугите и начина, по 

който те се предоставят, както и 

независимо от това дали купуват 

цифрово съдържание онлайн или 

офлайн; 

Or. en 

 

Изменение  378 

Хена Виркунен, Филип Жювен, Кришианис Каринш, Михал Бони, Дирдре Клун, 

Свен Шулце, Сабине Ферхайен 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 7 

 

Предложение за резолюция Изменение 

7. приветства инициативата на 7. приветства инициативата на 
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Комисията за подобряване на правната 

защита на потребителите по отношение 

на нематериалното цифрово 

съдържание; посочва, че макар 

потребителите, които купуват 

материално цифрово съдържание, да са 

защитени от законите за защита на 

потребителите, правата на 

потребителите при покупка на 

нематериално цифрово съдържание 

остават до голяма степен нерегулирани; 

изразява съгласие, че потребителите 

следва да се ползват от сравнимо 

равнище на защита, независимо от това 

дали купуват цифрово съдържание 

онлайн или офлайн; 

Комисията за подобряване на правната 

защита на потребителите по отношение 

на нематериалното цифрово 

съдържание; посочва, че макар 

потребителите, които купуват 

материално цифрово съдържание, да са 

защитени от законите за защита на 

потребителите, правата на 

потребителите при покупка на 

нематериално цифрово съдържание 

остават до голяма степен нерегулирани; 

изразява съгласие, че потребителите 

следва да се ползват от сравнимо 

равнище на защита, независимо от това 

дали купуват цифрово съдържание 

онлайн или офлайн и дали купуват 

материални или нематериални 

стоки, продукти или съдържание; 

Or. en 

 

Изменение  379 

Херберт Ройл 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 7 

 

Предложение за резолюция Изменение 

7. приветства инициативата на 

Комисията за подобряване на правната 

защита на потребителите по отношение 

на нематериалното цифрово 

съдържание; посочва, че макар 

потребителите, които купуват 

материално цифрово съдържание, да са 

защитени от законите за защита на 

потребителите, правата на 

потребителите при покупка на 

нематериално цифрово съдържание 

остават до голяма степен нерегулирани; 

изразява съгласие, че потребителите 

следва да се ползват от сравнимо 

равнище на защита, независимо от това 

дали купуват цифрово съдържание 

онлайн или офлайн; 

7. приветства инициативата на 

Комисията за подобряване на правната 

защита на потребителите по отношение 

на нематериалното цифрово 

съдържание; посочва, че макар 

потребителите, които купуват 

материално цифрово съдържание, да са 

защитени от законите за защита на 

потребителите, правата на 

потребителите при покупка на 

нематериално цифрово съдържание 

остават до голяма степен нерегулирани; 

изразява съгласие, че потребителите 

следва да се ползват от сравнимо 

равнище на защита, независимо от това 

дали купуват цифрово съдържание 

онлайн или офлайн, или придобиват 

материални или нематериални 
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стоки; 

Or. de 

 

Изменение  380 

Алдо Патричело 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 7 

 

Предложение за резолюция Изменение 

7. приветства инициативата на 

Комисията за подобряване на правната 

защита на потребителите по отношение 

на нематериалното цифрово 

съдържание; посочва, че макар 

потребителите, които купуват 

материално цифрово съдържание, да са 

защитени от законите за защита на 

потребителите, правата на 

потребителите при покупка на 

нематериално цифрово съдържание 

остават до голяма степен нерегулирани; 

изразява съгласие, че потребителите 

следва да се ползват от сравнимо 

равнище на защита, независимо от това 

дали купуват цифрово съдържание 

онлайн или офлайн; 

7. приветства инициативата на 

Комисията за подобряване на правната 

защита на потребителите по отношение 

на нематериалното цифрово 

съдържание; посочва, че макар 

потребителите, които купуват 

материално цифрово съдържание, да са 

защитени от законите за защита на 

потребителите, правата на 

потребителите при покупка на 

нематериално цифрово съдържание 

остават до голяма степен нерегулирани; 

изразява съгласие, че потребителите 

следва да се ползват от сравнимо 

равнище на защита, независимо от това 

дали купуват цифрово съдържание 

онлайн или офлайн; защитата на 

безопасността на правата на 

потребителите в действителност 

представлява приоритет на всички 

политики на ЕС; 

Or. it 

 

Изменение  381 

Кристиан Елер 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 7 

 

Предложение за резолюция Изменение 

7. приветства инициативата на 7. приветства инициативата на 
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Комисията за подобряване на правната 

защита на потребителите по отношение 

на нематериалното цифрово 

съдържание; посочва, че макар 

потребителите, които купуват 

материално цифрово съдържание, да са 

защитени от законите за защита на 

потребителите, правата на 

потребителите при покупка на 

нематериално цифрово съдържание 

остават до голяма степен нерегулирани; 

изразява съгласие, че потребителите 

следва да се ползват от сравнимо 

равнище на защита, независимо от това 

дали купуват цифрово съдържание 

онлайн или офлайн; 

Комисията за подобряване на правната 

защита на потребителите по отношение 

на нематериалното цифрово 

съдържание; посочва, че макар 

потребителите, които купуват 

материално цифрово съдържание и 

стоки, да са защитени от законите за 

защита на потребителите, правата на 

потребителите при покупка на 

нематериално цифрово съдържание 

остават до голяма степен нерегулирани; 

изразява съгласие, че потребителите 

следва да се ползват от сравнимо 

равнище на защита, независимо от това 

дали купуват цифрово съдържание 

онлайн или офлайн; 

Or. en 

 

Изменение  382 

Емилиян Павел 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 7 

 

Предложение за резолюция Изменение 

7. приветства инициативата на 

Комисията за подобряване на правната 

защита на потребителите по отношение 

на нематериалното цифрово 

съдържание; посочва, че макар 

потребителите, които купуват 

материално цифрово съдържание, да са 

защитени от законите за защита на 

потребителите, правата на 

потребителите при покупка на 

нематериално цифрово съдържание 

остават до голяма степен нерегулирани; 

изразява съгласие, че потребителите 

следва да се ползват от сравнимо 

равнище на защита, независимо от това 

дали купуват цифрово съдържание 

онлайн или офлайн; 

7. приветства инициативата на 

Комисията за подобряване на правната 

защита на потребителите по отношение 

на нематериалното цифрово 

съдържание; посочва, че макар 

потребителите, които купуват 

материално цифрово съдържание и 

стоки, да са защитени от законите за 

защита на потребителите, правата на 

потребителите при покупка на 

нематериално цифрово съдържание 

остават до голяма степен нерегулирани; 

изразява съгласие, че потребителите 

следва да се ползват от сравнимо 

равнище на защита, независимо от това 

дали купуват цифрово съдържание 

онлайн или офлайн; 

Or. en 
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Изменение  383 

Кришианис Каринш 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 7 

 

Предложение за резолюция Изменение 

7. приветства инициативата на 

Комисията за подобряване на правната 

защита на потребителите по отношение 

на нематериалното цифрово 

съдържание; посочва, че макар 

потребителите, които купуват 

материално цифрово съдържание, да са 

защитени от законите за защита на 

потребителите, правата на 

потребителите при покупка на 

нематериално цифрово съдържание 

остават до голяма степен нерегулирани; 

изразява съгласие, че потребителите 

следва да се ползват от сравнимо 

равнище на защита, независимо от това 

дали купуват цифрово съдържание 

онлайн или офлайн; 

7. приветства инициативата на 

Комисията за подобряване на правната 

защита на потребителите по отношение 

на нематериалното цифрово 

съдържание; посочва, че макар 

потребителите, които купуват 

материално цифрово съдържание, да са 

защитени от законите за защита на 

потребителите, правата на 

потребителите при покупка на 

нематериално цифрово съдържание 

остават до голяма степен нерегулирани 

и понякога много неясни; изразява 

съгласие, че потребителите следва да се 

ползват от сравнимо равнище на 

защита, независимо от това дали 

купуват цифрово съдържание онлайн 

или офлайн; 

Or. en 

 

Изменение  384 

Филип Жювен, Ева Паунова, Илдико Гал-Пелц, Свен Шулце, Карлуш Куелю, 

Емил Радев, Хена Виркунен, Сабине Ферхайен, Паскал Аримон 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 7a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 7a. подчертава, че потребителите 

следва да бъдат в центъра на 

цифровия единен пазар и призовава за 

адаптиране на настоящата 

регулаторна рамка за защита за 

потребителите към ерата на 

цифровите технологии; 
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Or. en 

 

Изменение  385 

Юлия Реда, Индрек Таранд 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 7a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 7a. счита, че настоящите 

достижения на правото в областта 

на правата на потребителите следва 

да се актуализират, когато е 

целесъобразно, с оглед на развитието 

на електронната търговия и 

закупуването на материални стоки 

онлайн, независимо дали на 

национално равнище или при 

трансгранична покупка; 

Or. en 

 

Изменение  386 

Марко Дзуло, Давид Борели, Дарио Тамбурано 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 7а (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 7а. отбелязва, че при липса на 

подходяща единна правна рамка на 

европейско равнище, националните 

правила посрещат възникващите 

проблеми в цифровия пазар по 

различен начин, с риск да позволят 

възникването на потенциално опасни 

ситуации за правата на гражданите 

и предприятията, както и на 

конфликти между законите за 

данъчното облагане и труда; 

Or. it 
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Изменение  387 

Филип Жювен, Илдико Гал-Пелц, Свен Шулце, Карлуш Куелю, Хена Виркунен, 

Паскал Аримон, Емил Радев 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 7б (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 7б. приветства предприетите през 

последните години важни стъпки 

относно онлайн решаването на 

спорове и подчертава, че други 

области на електронната търговия 

все още трябва да бъдат разгледани, 

за да се гарантира равнопоставеност 

и да се спомогне за ускоряване на 

европейската електронна търговия; 

Or. en 

 

Изменение  388 

Марлене Мици 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 7a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 7a. отново заявява, че електронната 

търговия предоставя по-голям избор 

на потребителите, особено за 

гражданите в селските райони, 

отдалечените и периферните райони, 

които в противен случай не могат да 

имат достъп до широк избор от 

стоки, но напомня, че доверието на 

потребителите и сигурността 

онлайн са основни аспекти за 

увеличаване на ангажираността и 

оправомощаването на 

потребителите в цифровия единен 

пазар; 

Or. en 
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Изменение  389 

Барбара Капел 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 7a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 7а. изисква добре функциониращият 

цифров единен пазар да даде 

възможност на крайните 

потребители да могат да разчитат 

на съгласувани стандарти за защита, 

а на предприятията да предлага 

сигурността, че има справедлива и 

надеждна регулаторна рамка, 

предвиждаща сходни правила за 

сходни услуги и продукти; 

Or. de 

 

Изменение  390 

Адина-Йоана Вълян, Антонио Таяни, Пилар дел Кастильо Вера, Хена Виркунен 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 7a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 7a. подчертава, че в един реално 

функциониращ цифров единен пазар 

потребителите трябва да разчитат 

на съгласувани стандарти за защита, 

а предприятията – на справедлива 

регулаторна система, която 

гарантира едни и същи правила за 

едни и същи услуги; 

Or. en 

 

Изменение  391 

Антонио Лопес-Истурис Уайт, Пилар дел Кастильо Вера, Сантяго Фисас Айшела 
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Предложение за резолюция 

Параграф 7a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 7a. подчертава, че в един добре 

функциониращ цифров единен пазар 

крайните потребители трябва да 

разчитат на съгласувани стандарти 

за защита, а предприятията – на 

справедлива регулаторна рамка, 

която гарантира едни и същи правила 

за едни и същи услуги; 

Or. en 

 

Изменение  392 

Филип Жювен, Илдико Гал-Пелц, Свен Шулце, Ружа Графиня фон Тун унд 

Хоенщайн, Емил Радев, Михал Бони, Сабине Ферхайен, Хена Виркунен 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 7д (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 7д. счита, че по-добрата защита на 

потребителите трябва да бъде 

балансирана с потребностите и 

капацитета на бизнеса, по-специално 

малките и средните предприятия; 

правата и задълженията на 

потребителите и предприятията 

вървят ръка за ръка и трябва да са в 

справедливо равновесие и за двете 

страни; 

Or. en 

 

Изменение  393 

Вики Форд, Ханс-Олаф Хенкел 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 7a (нов) 
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Предложение за резолюция Изменение 

 7a. отбелязва констатациите на 

доклада на Генералната дирекция за 

парламентарни изследвания 

„Договорно право и цифровият единен 

пазар: Към ново законодателство на 

ЕС в областта на онлайн 

продажбите на потребителите?“, 

публикуван през септември 2015 г., 

който гласи, че „договорите за 

продажби онлайн в рамките на ЕС в 

никакъв случай не са нормативна 

празнина. Като се има предвид, че 

няма правен инструмент, който да 

обръща конкретно внимание на 

проблемите, произтичащи от тези 

договори, те са обхванати от 

съществуващи правни инструменти 

както на равнище ЕС, така и на 

равнище държави членки. По-

специално правата на информация на 

потребителите и правото на 

прекратяване по желание (период на 

размисъл) са уредени в Директивата 

относно правата на потребителите; 

отговорността на продавача за 

несъответствие на продавания 

предмет, както и гаранциите, са 

уредени в Директивата относно 

продажбата на потребителски 

стоки; законосъобразността на 

условията с дребен шрифт в договора 

за продажба попада в приложното 

поле на Директивата относно 

неравноправните клаузи; и 

Директивата относно електронната 

търговия осигурява правната рамка за 

онлайн сделките с потребителски 

стоки. Освен това Директивата 

относно нелоялните търговски 

практики защитава потребителите 

от недобросъвестните търговци, 

включително действащите в 

цифровата среда.“ 

Or. en 
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Изменение  394 

Кора ван Нювенхойзен, Филип Де Бакер, Павел Теличка 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 7a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 7a. счита, че трансграничната 

електронна търговия и цифровата 

икономика могат да процъфтяват 

само ако бъдат преодолени успешно и 

бариерите пред нецифровата 

търговия във вътрешния пазар, като 

например правилата за етикетиране 

или гаранционните условия; 

Or. en 

 

Изменение  395 

Анна Мария Кораца Билд, Теодорос Загоракис, Ева Паунова, Филип Жювен, 

Роберта Мецола, Антонио Лопес-Истурис Уайт, Кристиан Силвиу Бушой, Михай 

Туркану 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 7a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 7a. подчертава значението на 

надеждната информация и 

прозрачността, тъй като 

потребителите трябва да имат 

възможност да сравняват не само 

цените, но и качеството и 

устойчивостта на стоките и 

услугите онлайн; 

Or. en 

 

Изменение  396 

Марко Дзуло, Давид Борели, Дарио Тамбурано 
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Предложение за резолюция 

Параграф 7б (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 7б. счита за целесъобразно 

Комисията да направи оценка дали 

действащите правила за 

конкуренцията са достатъчни за 

справяне с възникващите 

предизвикателства на бързо 

променящия се дигитален пазар, по-

специално с цел избягване на 

евентуални злоупотреби от страна 

на оператори с господстващо 

положение за сметка на по-малките 

оператори или ограничаване на 

самата конкуренция в ущърб на 

гражданите; 

Or. it 

 

Изменение  397 

Филип Жювен, Илдико Гал-Пелц, Свен Шулце, Карлуш Куелю, Хена Виркунен, 

Паскал Аримон, Емил Радев 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 7в (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 7в. счита, че премахването на 

бариерите пред трансграничното 

развитие на електронната търговия е 

от първостепенно значение; това се 

отнася по-специално за 

приложимите при продажбата на 

стоки и услуги правила за 

трансгранични доставки на колетни 

пратки и за ДДС, които поради 

своята фрагментарност и липса на 

прозрачност възпрепятстват 

трансграничната електронна 

търговия; 

Or. en 
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Изменение  398 

Филип Жювен, Илдико Гал-Пелц, Свен Шулце, Констанс Льо Грип, Михал Бони, 

Хена Виркунен, Марк Жуло 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 7г (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 7г. счита, че изграждането на 

наистина приобщаващ цифров единен 

пазар изисква оперативна 

съвместимост на системите, 

използване на общи стандарти и 

прилагане на едни и същи правила 

онлайн и офлайн; 

Or. en 

 

Изменение  399 

Кая Калас, Михаел Тойрер, Дита Харанзова, Кора ван Нювенхойзен, Фредрик 

Федерлей, Ангелика Млинар, Павел Теличка, Михал Бони, Филип Де Бакер, Хуан 

Карлос Хираута Видал, Антанас Гуога, Ула Тьорнес, Маритйе Схаке, Мартен 

Хелвег Петерсен 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 7a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 7a. подчертава колко е важно 

потребителите да бъдат 

информирани за използването на 

техните данни, по-специално в случая 

на безплатните услуги; 

Or. en 

 

Изменение  400 

Серхио Гутиерес Прието, Соледад Кабесон Руис 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 7б (нов) 
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Предложение за резолюция Изменение 

 7б. отбелязва, че укрепването на 

доверието на потребителите в 

пазаруването онлайн е от ключово 

значение и че основните причини за 

недоверието са: липсата на сигурност 

на плащането, колебанията, свързани 

с евентуалното връщане на стоките 

и продуктите, местоположението и 

наличността; призовава Комисията 

да предприеме конкретни мерки за 

коригиране на причините за 

недоверието; 

Or. es 

Изменение  401 

Ружа Графиня фон Тун унд Хоенщайн 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 7a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 7a. счита, че регламентът изглежда 

най-подходящият правен инструмент 

за гарантиране на пълно 

хармонизиране на правилата за 

онлайн покупките на продукти с 

цифрово съдържание при сделки 

между търговци и потребители; 

Or. en 

 

Изменение  402 

Марго Паркър 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 8 

 

Предложение за резолюция Изменение 

8. счита, че най-подходящият и 

пропорционален подход е пълното 

заличава се 
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хармонизиране на правната рамка, 

уреждаща онлайн продажбите, 

независимо дали те са трансгранични 

или вътрешни продажби, като 

същевременно се запази 

съгласуваността между правилата за 

онлайн и офлайн продажби по 

отношение на правните средства за 

защита; 

Or. en 

 

Изменение  403 

Едуар Мартен 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 8 

 

Предложение за резолюция Изменение 

8. счита, че най-подходящият и 

пропорционален подход е пълното 

хармонизиране на правната рамка, 

уреждаща онлайн продажбите, 

независимо дали те са трансгранични 

или вътрешни продажби, като 

същевременно се запази 

съгласуваността между правилата за 

онлайн и офлайн продажби по 

отношение на правните средства за 

защита; 

заличава се 

Or. fr 

 

Изменение  404 

Хена Виркунен, Филип Жювен, Кришианис Каринш, Михал Бони, Дирдре Клун, 

Свен Шулце 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 8 

 

Предложение за резолюция Изменение 

8. счита, че най-подходящият и 

пропорционален подход е пълното 

8. подчертава, че разработването на 

правилата и правната рамка относно 
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хармонизиране на правната рамка, 

уреждаща онлайн продажбите, 

независимо дали те са трансгранични 

или вътрешни продажби, като 

същевременно се запази 

съгласуваността между правилата за 

онлайн и офлайн продажби по 

отношение на правните средства за 

защита; 

онлайн продажбите следва да се 

извършва по технологично неутрален 

начин, който позволява на 

потребителите и предприятията да 

избират подходящата технология за 

всяка цел; приветства усилията за 

стимулиране на електронната 

търговия, независимо дали става 

въпрос за трансгранични или вътрешни 

продажби; 

Or. en 

 

Изменение  405 

Виржини Розиер 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 8 

 

Предложение за резолюция Изменение 

8. счита, че най-подходящият и 

пропорционален подход е пълното 

хармонизиране на правната рамка, 

уреждаща онлайн продажбите, 

независимо дали те са трансгранични 

или вътрешни продажби, като 

същевременно се запази 

съгласуваността между правилата за 

онлайн и офлайн продажби по 

отношение на правните средства за 

защита; 

8. счита, че най-подходящият подход за 

ефективна защита на 

потребителите е пълното 

хармонизиране на правната рамка, 

уреждаща онлайн продажбите, 

независимо дали те са трансгранични 

или вътрешни продажби; 

Or. fr 

 

Изменение  406 

Вики Форд 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 8 

 

Предложение за резолюция Изменение 

8. счита, че най-подходящият и 

пропорционален подход е пълното 

8. счита, че най-подходящият и 

пропорционален подход е подходящо 
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хармонизиране на правната рамка, 

уреждаща онлайн продажбите, 

независимо дали те са трансгранични 

или вътрешни продажби, като 

същевременно се запази 

съгласуваността между правилата за 

онлайн и офлайн продажби по 

отношение на правните средства за 

защита; 

равнище на хармонизиране на ключови 

права на потребителите, уреждащи 
онлайн продажбите, независимо дали те 

са трансгранични или вътрешни 

продажби, като същевременно се 

избягва надпревара за достигане на 

най-ниски равнища в регулаторно 

отношение и се запази съгласуваността 

между правилата за онлайн и офлайн 

продажби по отношение на правните 

средства за защита; отбелязва при все 

това, че съществуват дългогодишни 

практики на държавите членки в 

областта на средствата за защита, 

вредите и давностните срокове, и 

затова предлага, че потребителите 

не следва да имат по-малко права в 

тези области, отколкото имат на 

собствения си традиционен пазар; 

счита, че голяма част от това би 

могло да се постигне чрез 

целенасочени изменения в 

съществуващото законодателство за 

защита на потребителите, 

включително Директивата относно 

правата на потребителите и 

Директивата относно продажбата 

на потребителски стоки и 

свързаните с тях гаранции; 

Or. en 

 

Изменение  407 

Ангелика Ниблер 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 8 

 

Предложение за резолюция Изменение 

8. счита, че най-подходящият и 

пропорционален подход е пълното 

хармонизиране на правната рамка, 

уреждаща онлайн продажбите, 

независимо дали те са трансгранични 

или вътрешни продажби, като 

същевременно се запази 

8. счита, че най-подходящият и 

пропорционален подход е 

хармонизирането на правната рамка, 

уреждаща онлайн продажбите, 

независимо дали те са трансгранични 

или вътрешни продажби, като 

същевременно се запази 
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съгласуваността между правилата за 

онлайн и офлайн продажби по 

отношение на правните средства за 

защита; 

съгласуваността между правилата за 

онлайн и офлайн продажби по 

отношение на правните средства за 

защита; 

Or. de 

 

Изменение  408 

Юлия Реда, Индрек Таранд 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 8 

 

Предложение за резолюция Изменение 

8. счита, че най-подходящият и 

пропорционален подход е пълното 

хармонизиране на правната рамка, 

уреждаща онлайн продажбите, 

независимо дали те са трансгранични 

или вътрешни продажби, като 

същевременно се запази 

съгласуваността между правилата за 

онлайн и офлайн продажби по 

отношение на правните средства за 

защита; 

8. счита, че най-подходящият и 

пропорционален подход е 

хармонизиране на правната рамка, 

уреждаща онлайн продажбите, 

независимо дали те са трансгранични 

или вътрешни продажби, като 

същевременно се запази 

съгласуваността между правилата за 

онлайн и офлайн продажби по 

отношение на правните средства за 

защита; 

Or. en 

 

Изменение  409 

Денис де Йонг, Иржи Мащалка 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 8 

 

Предложение за резолюция Изменение 

8. счита, че най-подходящият и 

пропорционален подход е пълното 

хармонизиране на правната рамка, 

уреждаща онлайн продажбите, 

независимо дали те са трансгранични 

или вътрешни продажби, като 

същевременно се запази 

съгласуваността между правилата за 

8. счита, че най-подходящият и 

пропорционален подход е минимално 

хармонизиране на най-важните 

правила, уреждащи онлайн 

продажбите, независимо дали те са 

трансгранични или вътрешни продажби, 

като същевременно се запази 

съгласуваността между правилата за 
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онлайн и офлайн продажби по 

отношение на правните средства за 

защита; 

онлайн и офлайн продажби по 

отношение на правните средства за 

защита; 

Or. en 

 

Изменение  410 

Катрин Стайлър, Марлене Мици, Тереза Грифин, Клеър Муди 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 8 

 

Предложение за резолюция Изменение 

8. счита, че най-подходящият и 

пропорционален подход е пълното 

хармонизиране на правната рамка, 

уреждаща онлайн продажбите, 

независимо дали те са трансгранични 

или вътрешни продажби, като 

същевременно се запази 

съгласуваността между правилата за 

онлайн и офлайн продажби по 

отношение на правните средства за 

защита; 

8. счита, че най-подходящият и 

пропорционален подход е по-

нататъшното хармонизиране на 

правната рамка, уреждаща онлайн 

продажбите на цифрово съдържание, 

независимо дали те са в материален 

или нематериален формат и 

независимо дали те са трансгранични 

или вътрешни продажби, като 

същевременно се запази 

съгласуваността между правилата за 

онлайн и офлайн продажби по 

отношение на правните средства за 

защита, за да се отстранят всички 

пропуски в законодателството и да се 

подобрят условията за 

функционирането на вътрешния 

пазар; 

Or. en 

 

Изменение  411 

Ружа Графиня фон Тун унд Хоенщайн, Евелин Гебхарт 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 8 

 

Предложение за резолюция Изменение 

8. счита, че най-подходящият и 

пропорционален подход е пълното 

8. счита, че най-подходящият и 

пропорционален подход е 
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хармонизиране на правната рамка, 

уреждаща онлайн продажбите, 

независимо дали те са трансгранични 

или вътрешни продажби, като 

същевременно се запази 

съгласуваността между правилата за 

онлайн и офлайн продажби по 

отношение на правните средства за 

защита; 

хармонизиране на правната рамка, 

уреждаща доставките на материални 

стоки, независимо дали те са 

трансгранични или вътрешни сделки, 

като същевременно се запази 

съгласуваността между правилата за 

онлайн и офлайн продажби; счита, че 

действие на ЕС по този въпрос следва 

да се предприеме през 2016 г. и да бъде 

допълващо с мерките REFIT относно 

потребителското право, по-

специално Директива 1999/44/EО 

относно някои аспекти на 

продажбата на потребителски стоки 

и свързаните с тях гаранции; 

Or. en 

 

Изменение  412 

Джанлука Буонано 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 8 

 

Предложение за резолюция Изменение 

8. счита, че най-подходящият и 

пропорционален подход е пълното 

хармонизиране на правната рамка, 

уреждаща онлайн продажбите, 

независимо дали те са трансгранични 

или вътрешни продажби, като 

същевременно се запази 

съгласуваността между правилата за 

онлайн и офлайн продажби по 

отношение на правните средства за 

защита; 

8. счита, че най-подходящият и 

пропорционален подход е 

хармонизирането на правната рамка, 

уреждаща трансграничните онлайн 

продажби, като същевременно се запази 

съгласуваността между правилата за 

онлайн и офлайн продажби по 

отношение на правните средства за 

защита; 

Or. it 

 

Изменение  413 

Евелин Гебхарт, Марлене Мици, Марк Тарабела, Серхио Гутиерес Прието, Лиса 

Яконсари 
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Предложение за резолюция 

Параграф 8 

 

Предложение за резолюция Изменение 

8. счита, че най-подходящият и 

пропорционален подход е пълното 

хармонизиране на правната рамка, 

уреждаща онлайн продажбите, 

независимо дали те са трансгранични 

или вътрешни продажби, като 

същевременно се запази 

съгласуваността между правилата за 

онлайн и офлайн продажби по 

отношение на правните средства за 

защита; 

8. счита, че най-подходящият и 

пропорционален подход е 

хармонизиране на правната рамка, 

уреждаща B2C покупките на цифрово 

съдържание, независимо дали то е на 

материален носител или в 

нематериален формат, по-специално 

правилата за съответствие, 

средствата за защита в случай на 

несъответствие, прекратяване и 

изменение на B2C договорите за 

цифрово съдържание, независимо дали 
те са трансгранични или вътрешни 

продажби, за да се отстранят 

пропуските в законодателството и да 

се подобрят условията за 

функционирането на вътрешния 

пазар; 

Or. en 

 

Изменение  414 

Филип Жювен, Илдико Гал-Пелц, Свен Шулце, Емил Радев 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 8 

 

Предложение за резолюция Изменение 

8. счита, че най-подходящият и 

пропорционален подход е пълното 

хармонизиране на правната рамка, 

уреждаща онлайн продажбите, 

независимо дали те са трансгранични 

или вътрешни продажби, като 

същевременно се запази 

съгласуваността между правилата за 

онлайн и офлайн продажби по 

отношение на правните средства за 

защита; 

8. счита, че най-подходящият и 

пропорционален подход е пълното 

хармонизиране на правната рамка, 

уреждаща доставките на цифрово 

съдържание, независимо дали те са 

трансгранични или вътрешни сделки, 

като същевременно се запази 

съгласуваността между правилата за 

онлайн и офлайн продажби; 

Or. en 
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Изменение  415 

Ева Каили, Миапетра Кумпула-Натри 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 8 

 

Предложение за резолюция Изменение 

8. счита, че най-подходящият и 

пропорционален подход е пълното 

хармонизиране на правната рамка, 

уреждаща онлайн продажбите, 

независимо дали те са трансгранични 

или вътрешни продажби, като 

същевременно се запази 

съгласуваността между правилата за 

онлайн и офлайн продажби по 

отношение на правните средства за 

защита; 

8. счита, че най-подходящият и 

пропорционален подход е пълното 

хармонизиране на правната рамка с цел 

защита на потребителите в 

интернет икономиката, 

включително правилата, уреждащи 
онлайн продажбите, независимо дали те 

са трансгранични или вътрешни 

продажби, като същевременно се запази 

съгласуваността между правилата за 

онлайн и офлайн продажби по 

отношение на правните средства за 

защита; подчертава, че тези правила 

трябва да са пропорционални и да не 

налагат неразумни разходи на 

предприятията; 

Or. en 

 

Изменение  416 

Иван Щефанец 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 8 

 

Предложение за резолюция Изменение 

8. счита, че най-подходящият и 

пропорционален подход е пълното 

хармонизиране на правната рамка, 

уреждаща онлайн продажбите, 

независимо дали те са трансгранични 

или вътрешни продажби, като 

същевременно се запази 

съгласуваността между правилата за 

онлайн и офлайн продажби по 

отношение на правните средства за 

8. счита, че най-подходящият подход е 

пълното хармонизиране на правната 

рамка с цел защита на 

потребителите в интернет 

икономиката, включително на 

правилата, уреждащи онлайн 

продажбите, независимо дали те са 

трансгранични или вътрешни продажби, 

като същевременно се запази 

съгласуваността между правилата за 
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защита; онлайн и офлайн продажби по 

отношение на правните средства за 

защита; подчертава, че тези правила 

трябва да са пропорционални и да не 

налагат неразумни разходи на 

предприятията; 

Or. en 

 

Изменение  417 

Марко Дзуло, Давид Борели, Дарио Тамбурано 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 8 

 

Предложение за резолюция Изменение 

8. счита, че най-подходящият и 

пропорционален подход е пълното 

хармонизиране на правната рамка, 

уреждаща онлайн продажбите, 

независимо дали те са трансгранични 

или вътрешни продажби, като 

същевременно се запази 

съгласуваността между правилата за 

онлайн и офлайн продажби по 

отношение на правните средства за 

защита; 

8. счита, че подходът, който най-добре 

може да защитава очакванията на 

предприятия и граждани, е пълното 

хармонизиране на правната рамка, 

уреждаща онлайн продажбите, 

независимо дали те са трансгранични 

или вътрешни продажби, като 

същевременно се запази 

съгласуваността между правилата за 

онлайн и офлайн продажби по 

отношение на правните средства за 

защита; също така призовава за по-

голяма съгласуваност, най-вече по 

отношение на данъчното облагане, 

липсата на което, от една страна, 

позволява на големите предприятия 

да се възползват от различията в 

правилата, за да избягват облагането 

и да плащат данъци, които често са 

незначителни в сравнение с 

реализираните печалби, а от друга 

страна подтиква националните 

органи към увеличаване на данъчната 

тежест върху по-лесните за 

контролиране оператори, като 

например малките или семейните 

предприятия; 

Or. it 
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Изменение  418 

Барбара Капел 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 8 

 

Предложение за резолюция Изменение 

8. счита, че най-подходящият и 

пропорционален подход е пълното 

хармонизиране на правната рамка, 

уреждаща онлайн продажбите, 

независимо дали те са трансгранични 

или вътрешни продажби, като 

същевременно се запази 

съгласуваността между правилата за 

онлайн и офлайн продажби по 

отношение на правните средства за 

защита; 

8. счита, че най-подходящият и 

пропорционален подход е пълното 

хармонизиране на правната рамка, 

уреждаща онлайн продажбите, 

независимо дали те са трансгранични 

или вътрешни продажби, като 

същевременно се запази 

съгласуваността между правилата за 

онлайн и офлайн продажби по 

отношение на правните средства за 

защита; признава, че хармонизираният 

подход е ефективен само тогава, 

когато е налице съответствие между 

ефективна защита на крайните 

потребители и сведени до минимум 

пропорционални разходи за 

предприятията; във връзка с това 

посочва проблемите при заплащането 

и приспадането на ставките по ДДС 

за цифрови продукти и услуги; 

Or. de 

 

Изменение  419 

Сабине Ферхайен 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 8 

 

Предложение за резолюция Изменение 

8. счита, че най-подходящият и 

пропорционален подход е пълното 

хармонизиране на правната рамка, 

уреждаща онлайн продажбите, 

независимо дали те са трансгранични 

или вътрешни продажби, като 

8. счита, че най-подходящият и 

пропорционален подход е пълното 

хармонизиране на правната рамка, 

уреждаща онлайн продажбите, 

независимо дали те са трансгранични 

или вътрешни продажби, като 
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същевременно се запази 

съгласуваността между правилата за 

онлайн и офлайн продажби по 

отношение на правните средства за 

защита; 

същевременно се запази 

съгласуваността между правилата за 

онлайн и офлайн продажби по 

отношение на правната рамка и 

правните средства за защита; 

Or. en 

 

Изменение  420 

Робер Рошфор 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 8 

 

Предложение за резолюция Изменение 

8. счита, че най-подходящият и 

пропорционален подход е пълното 

хармонизиране на правната рамка, 

уреждаща онлайн продажбите, 

независимо дали те са трансгранични 

или вътрешни продажби, като 

същевременно се запази 

съгласуваността между правилата за 

онлайн и офлайн продажби по 

отношение на правните средства за 

защита; 

8. счита, че най-подходящият и 

пропорционален подход е пълното 

хармонизиране на правната рамка, 

уреждаща онлайн продажбите, 

независимо дали те са трансгранични 

или вътрешни продажби, като 

същевременно се запази 

съгласуваността между правилата за 

онлайн и офлайн продажби; 

Or. fr 

 

Изменение  421 

Дита Харанзова, Ула Тьорнес 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 8 

 

Предложение за резолюция Изменение 

8. счита, че най-подходящият и 

пропорционален подход е пълното 

хармонизиране на правната рамка, 

уреждаща онлайн продажбите, 

независимо дали те са трансгранични 

или вътрешни продажби, като 

същевременно се запази 

8. счита, че най-подходящият и 

пропорционален подход е пълното 

хармонизиране на правната рамка, 

уреждаща онлайн продажбите, 

независимо дали те са трансгранични 

или вътрешни продажби; 
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съгласуваността между правилата за 

онлайн и офлайн продажби по 

отношение на правните средства за 

защита; 

Or. en 

 

Изменение  422 

Олга Сехналова 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 8 

 

Предложение за резолюция Изменение 

8. счита, че най-подходящият и 

пропорционален подход е пълното 

хармонизиране на правната рамка, 

уреждаща онлайн продажбите, 

независимо дали те са трансгранични 

или вътрешни продажби, като 

същевременно се запази 

съгласуваността между правилата за 

онлайн и офлайн продажби по 

отношение на правните средства за 

защита; 

8. счита, че най-подходящият и 

пропорционален подход е пълното 

хармонизиране на правната рамка, 

уреждаща онлайн продажбите, 

независимо дали те са трансгранични 

или вътрешни продажби, като 

същевременно се запази 

съгласуваността между правилата за 

онлайн и офлайн продажби по 

отношение на правните средства за 

защита, и при условие че се цели 

постигането на най-високото 

равнище на защита на 

потребителите; 

Or. en 

 

Изменение  423 

Мария Грапини 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 8 

 

Предложение за резолюция Изменение 

8. счита, че най-подходящият и 

пропорционален подход е пълното 

хармонизиране на правната рамка, 

уреждаща онлайн продажбите, 

независимо дали те са трансгранични 

8. счита, че най-подходящият и 

пропорционален подход е пълното 

хармонизиране на правната рамка, 

уреждаща онлайн продажбите, 

независимо дали те са трансгранични 
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или вътрешни продажби, като 

същевременно се запази 

съгласуваността между правилата за 

онлайн и офлайн продажби по 

отношение на правните средства за 

защита; 

или вътрешни продажби, като 

същевременно се запази 

съгласуваността между правилата за 

онлайн и офлайн продажби по 

отношение на правните средства за 

защита; счита, че тази мярка би 

довела до равнопоставено третиране 

на вътрешния пазар; 

Or. en 

 

Изменение  424 

Ружа Графиня фон Тун унд Хоенщайн, Илдико Гал-Пелц, Анна Мария Кораца 

Билд 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 8a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 8a. счита, че премахването на 

бариерите пред трансграничното 

развитие на електронната търговия е 

от изключително значение поради 

факта, че поради своята 

фрагментарност и липса на 

прозрачност приложимите при 

продажбата на стоки и услуги 

правила за трансгранични доставки 

на колетни пратки и за ДДС 

възпрепятстват трансграничната 

електронна търговия; счита, че 

трябва да се гарантира оперативна 

съвместимост на системите и 

използване на общи стандарти, за да 

се изгради истински приобщаващ 

цифров единен пазар; 

Or. en 

 

Изменение  425 

Анна Мария Кораца Билд, Роберта Мецола, Теодорос Загоракис, Антонио Лопес-

Истурис Уайт, Кристиан Силвиу Бушой, Михай Туркану 
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Предложение за резолюция 

Параграф 8a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 8a. предлага Комисията да въведе 

„тест за електронната търговия“ за 

предложенията в областта на 

вътрешния пазар, за да се гарантира 

че те не създават допълнителни 

пречки или фрагментиране на 

търговията офлайн и онлайн; 

Or. en 

 

Изменение  426 

Евелин Гебхарт, Миапетра Кумпула-Натри, Емилиян Павел, Марлене Мици, 

Серхио Гутиерес Прието, Марк Тарабела, Лиса Яконсари 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 8б (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 8б. обръща внимание на 

необходимостта да се приспособят 

правата върху интелектуалната 

собственост, когато отново се 

регулират B2C онлайн продажбите на 

продукти с цифрово съдържание; 

подчертава, че продуктите с цифрово 

съдържание, доставяни на 

потребителя, не трябва да са 

обременени с никакви права на трета 

страна; 

Or. en 

 

Изменение  427 

Евелин Гебхарт, Серхио Гутиерес Прието, Марк Тарабела, Мария Грапини, 

Емилиян Павел, Лиса Яконсари 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 8в (нов) 
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Предложение за резолюция Изменение 

 8в. подчертава необходимостта да се 

определи отговорността на 

продавача на цифрови продукти и 

услуги в B2C договорите за 

недоставяне или непредоставяне на 

достъп до продукта или услугата с 

цифрово съдържание и за липсата на 

съответствие; посочва 

задължението на продавача да носи 

тежестта на доказване по 

отношение на съответствието на 

продукта или услугата с цифрово 

съдържание; 

Or. en 

 

Изменение  428 

Евелин Гебхарт, Серхио Гутиерес Прието, Марк Тарабела, Люси Андерсън, Олга 

Сехналова, Лиса Яконсари 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 8г (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 8г. обръща внимание на 

необходимостта от равностойни 

правни средства за защита за 

нематериалните цифрови стоки и 

услуги, които се предлагат на 

потребителите привидно безплатно; 

Or. en 

 

Изменение  429 

Марко Дзуло, Давид Борели, Дарио Тамбурано 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 8а (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 
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 8а. отбелязва, че най-големите 

трудности при трансграничната 

търговия, особено в цифровия сектор, 

се дължат на несигурността по 

отношение на приложимото 

национално право към конкретните 

операции; напомня на Комисията, че 

е необходимо да се постигне баланс 

между нуждата от сигурност и 

простота за предприятията 

производители и дистрибутори, от 

една страна, и купуващите 

потребители, от друга страна, както 

и че поради това евентуалното 

прилагане на принципа, според който 

се изисква позоваване върху правилата 

на държавата на произход, не трябва 

да предизвиква нарушаване на 

гарантираната защита на 

потребителите; 

Or. it 

 

Изменение  430 

Евелин Гебхарт, Емилиян Павел, Серхио Гутиерес Прието, Марк Тарабела, Лиса 

Яконсари 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 8a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 8a. изразява загриженост относно 

намерението да се създаде отделен 

правен инструмент за онлайн 

продажбите на материални стоки, 

тъй като подобен инструмент 

неминуемо би създал нежелано 

несъответствие между 

приложимото законодателство за 

покупките офлайн и онлайн, и счита, 

че тези въпроси следва да се решат в 

рамките на програмата REFIT; 

Or. en 
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Изменение  431 

Филип Жювен, Свен Шулце 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 8a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 8a. счита, че съществува 

необходимост от допълнително 

подобряване и хармонизиране на 

правилата за защита за 

потребителите както за онлайн, 

така и за офлайн покупките на 

материални стоки, и счита, че това 

трябва да бъде направено заедно; 

потребителите следва да имат 

еднакви права и средства за защита, 

независимо дали закупуват тези 

стоки онлайн или офлайн; 

Or. en 

 

Изменение  432 

Евелин Гебхарт, Марлене Мици, Емилиян Павел, Олга Сехналова, Серхио 

Гутиерес Прието, Марк Тарабела 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 8д (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 8д. загрижен е, че прилагането на 

законодателство, приложимо за B2C 

договорите за онлайн продажби, 

което би дало приоритет на 

националното законодателство на 

мястото на седалището или 

мястото на пребиваване на продавача 

(принципа за държава на произхода), 

не е в съответствие с член 6 от 

регламент „Рим І“; 

Or. en 
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Изменение  433 

Ружа Графиня фон Тун унд Хоенщайн 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 9 

 

Предложение за резолюция Изменение 

9. счита, че съществува риск 

предложенията на Комисията да 

доведат до нарастващо 

несъответствие между 

приложимите правни стандарти за 

офлайн и онлайн покупки; 

заличава се 

Or. en 

 

Изменение  434 

Дита Харанзова, Ула Тьорнес, Маритйе Схаке 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 9 

 

Предложение за резолюция Изменение 

9. счита, че съществува риск 

предложенията на Комисията да 

доведат до нарастващо 

несъответствие между 

приложимите правни стандарти за 

офлайн и онлайн покупки; 

9. приветства ангажиментите на 

Комисията да приеме силно 

предложение относно договорите за 

цифрови стоки и услуги, обхващащо 

както материалните, така и 

нематериалните стоки и услуги, 

продавани онлайн; подчертава 

необходимостта от приемане на ясни 

и разбираеми правила, които лесно 

могат да бъдат прилагани както от 

потребителите, така и от 

предприятията; 

Or. en 

 

Изменение  435 

Юлия Реда, Индрек Таранд 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 9 
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Предложение за резолюция Изменение 

9. счита, че съществува риск 

предложенията на Комисията да 

доведат до нарастващо 

несъответствие между 

приложимите правни стандарти за 

офлайн и онлайн покупки; 

9. счита, че правните стандарти за 

покупките офлайн и онлайн следва да 

гарантират, че потребителите имат 

същото високо равнище на защита; 

Or. en 

 

Изменение  436 

Робер Рошфор 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 9 

 

Предложение за резолюция Изменение 

9. счита, че съществува риск 

предложенията на Комисията да 

доведат до нарастващо несъответствие 

между приложимите правни стандарти 

за офлайн и онлайн покупки; 

9. настоява в предстоящите 

предложения на Комисията да се 

избегне рискът от нарастващо 

несъответствие между приложимите 

правни стандарти за офлайн и онлайн 

покупки; 

Or. fr 

 

Изменение  437 

Карлуш Куелю 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 9 

 

Предложение за резолюция Изменение 

9. счита, че съществува риск 

предложенията на Комисията да 

доведат до нарастващо 

несъответствие между приложимите 

правни стандарти за офлайн и онлайн 

покупки; 

9. счита, че не следва да има решения, 

които водят до несъответствия 
между приложимите правни стандарти 

за офлайн и онлайн покупки; 

Or. pt 
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Изменение  438 

Андреас Шваб, Илдико Гал-Пелц, Биргит Колин-Ланген, Аксел Фос, Ева 

Паунова, Филип Жювен, Отмар Карас, Инесе Вайдере, Ламберт ван Нистелрой 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 9 

 

Предложение за резолюция Изменение 

9. счита, че съществува риск 

предложенията на Комисията да доведат 

до нарастващо несъответствие между 

приложимите правни стандарти за 

офлайн и онлайн покупки; 

9. счита, че съществува риск 

предложенията на Комисията да доведат 

до нарастващо несъответствие между 

приложимите правни стандарти за 

офлайн и онлайн покупки, както и за 

движими стоки и цифрово 

съдържание; посочва, че Комисията 

планира за 2016 г. преглед за 

пригодност и резултатност на 

регулаторната рамка (REFIT) на 

всички достижения на правото на ЕС 

в областта на защитата на 

потребителите; във връзка с това 

призовава Комисията още веднъж да 

премисли дали планираните от нея 

предложения не следва да се 

разглеждат едновременно с прегледа 

REFIT; 

Or. de 

 

Изменение  439 

Хена Виркунен, Филип Жювен, Кришианис Каринш, Михал Бони, Дирдре Клун, 

Свен Шулце, Сабине Ферхайен 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 9 

 

Предложение за резолюция Изменение 

9. счита, че съществува риск 

предложенията на Комисията да доведат 

до нарастващо несъответствие между 

приложимите правни стандарти за 

офлайн и онлайн покупки; 

9. счита, че съществува риск 

предложенията на Комисията да доведат 

до нарастващо несъответствие между 

приложимите правни стандарти за 

офлайн и онлайн покупки; счита, че 

продажбите онлайн и офлайн следва 
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да се третират еднакво и че рамката 

за защита на потребителите следва 

да се актуализира за ерата на 

цифровите технологии, за да се 

гарантират равнопоставени условия 

за потребителите и предприятията; 

Or. en 

 

Изменение  440 

Марко Дзуло, Давид Борели, Дарио Тамбурано 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 9 

 

Предложение за резолюция Изменение 

9. счита, че съществува риск 

предложенията на Комисията да доведат 

до нарастващо несъответствие между 

приложимите правни стандарти за 

офлайн и онлайн покупки; 

9. счита, че съществува риск 

предложенията на Комисията да доведат 

до нарастващо несъответствие между 

приложимите правни стандарти за 

офлайн и онлайн покупки, където 

всъщност е необходимо, включително 

и във възприятието на 

потребителите, възможно най-

голямо уеднаквяване на тези две 

форми на търговия; 

Or. it 

 

Изменение  441 

Евелин Гебхарт, Серхио Гутиерес Прието, Марк Тарабела 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 9 

 

Предложение за резолюция Изменение 

9. счита, че съществува риск 

предложенията на Комисията да доведат 

до нарастващо несъответствие между 

приложимите правни стандарти за 

офлайн и онлайн покупки; 

9. счита, че съществува риск 

предложенията на Комисията за 

законодателство за продажбите на 

потребителите да доведат до 

нарастващо несъответствие между 

приложимите правни стандарти за 

офлайн и онлайн покупки на 
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потребителите; 

Or. en 

 

Изменение  442 

Олга Сехналова 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 9 

 

Предложение за резолюция Изменение 

9. счита, че съществува риск 

предложенията на Комисията да доведат 

до нарастващо несъответствие между 

приложимите правни стандарти за 

офлайн и онлайн покупки; 

9. счита, че съществува риск 

предложенията на Комисията да доведат 

до нарастващо несъответствие между 

приложимите правни стандарти за 

офлайн и онлайн покупки, което е в 

противоречие с функционирането на 

вътрешния пазар; 

Or. en 

 

Изменение  443 

Анна Мария Кораца Билд, Филип Жювен, Ева Паунова, Кристиан Силвиу Бушой, 

Михай Туркану 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 9a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 9а. подчертава, че цифровите 

продукти, като например 

електронните книги, следва да 

подлежат на същата ставка на ДДС 

като еквивалентния продукт във 

физически формат, за да се избегне 

дискриминация в единния пазар; 

Or. en 

 

Изменение  444 

Ружа Графиня фон Тун унд Хоенщайн 
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Предложение за резолюция 

Параграф 10 

 

Предложение за резолюция Изменение 

10. изразява съжаление поради 

непрецизния характер на 

предложението на Комисията по 

отношение на законодателна мярка 

за по-широкообхватно 

законодателство за онлайн 

продажбите, което освен 

материалните стоки да обхваща и 

продуктите с цифрово съдържание; 

заличава се 

Or. en 

 

Изменение  445 

Дита Харанзова, Маритйе Схаке 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 10 

 

Предложение за резолюция Изменение 

10. изразява съжаление поради 

непрецизния характер на 

предложението на Комисията по 

отношение на законодателна мярка 
за по-широкообхватно законодателство 

за онлайн продажбите, което освен 

материалните стоки да обхваща и 

продуктите с цифрово съдържание; 

10. изисква в предстоящото 

предложение на Комисията за по-

широкообхватно законодателство за 

онлайн продажбите, обхващащо 

материалните стоки и продуктите с 

цифрово съдържание, да се отчитат 

слабостите на общото европейско 

право за продажбите; 

Or. en 

Изменение  446 

Робер Рошфор 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 10 

 

Предложение за резолюция Изменение 

10. изразява съжаление поради 10. очаква предложенията на 
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непрецизния характер на 

предложението на Комисията по 

отношение на законодателна мярка за 

по-широкообхватно законодателство за 

онлайн продажбите, което освен 

материалните стоки да обхваща и 

продуктите с цифрово съдържание; 

Комисията по отношение на 

законодателна мярка за по-

широкообхватно законодателство за 

онлайн продажбите, което освен 

материалните стоки да обхваща и 

продуктите с цифрово съдържание; 

Or. fr 

 

Изменение  447 

Вики Форд, Даниел Далтон, Ема Маккларкин 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 10 

 

Предложение за резолюция Изменение 

10. изразява съжаление поради 

непрецизния характер на 

предложението на Комисията по 

отношение на законодателна мярка за 

по-широкообхватно законодателство за 

онлайн продажбите, което освен 

материалните стоки да обхваща и 

продуктите с цифрово съдържание; 

10. изразява съжаление поради 

непрецизния характер на 

предложението на Комисията по 

отношение на законодателна мярка за 

по-широкообхватно законодателство за 

онлайн продажбите, което освен 

материалните стоки да обхваща и 

продуктите с цифрово съдържание; 

предлага, че Комисията следва да 

подходи поотделно към правата на 

потребителите за цифровото 

съдържание и онлайн покупките на 

материални стоки, тъй като те 

представляват отделни 

предизвикателства, отчитайки 

необходимостта да се гарантира 

регулаторна сигурност за 

предприятията и потребителите 

преди REFIT на достиженията на 

правото в областта на защитата на 

потребителите през 2016 г.; 

Or. en 

 

Изменение  448 

Марко Дзуло, Давид Борели, Дарио Тамбурано 
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Предложение за резолюция 

Параграф 10 

 

Предложение за резолюция Изменение 

10. изразява съжаление поради 

непрецизния характер на 

предложението на Комисията по 

отношение на законодателна мярка за 

по-широкообхватно законодателство за 

онлайн продажбите, което освен 

материалните стоки да обхваща и 

продуктите с цифрово съдържание; 

10. изразява съжаление поради 

непрецизния характер на 

предложението на Комисията по 

отношение на законодателна мярка за 

по-широкообхватно законодателство за 

онлайн продажбите, което освен 

материалните стоки да обхваща и 

продуктите с цифрово съдържание; най-

вече тези материални стоки остават 

неблагоприятно засегнати от 

прилагането на различните 

национални стандарти, като 

специфичните технически 

изисквания, които задължават 

производителите и дистрибуторите 

да адаптират продуктите и 

опаковките, в случай че желаят да 

продават зад граница, с неизбежно 

увеличение на разходите, особено за 

МСП; 

Or. it 

 

Изменение  449 

Евелин Гебхарт, Серхио Гутиерес Прието, Марк Тарабела, Емилиян Павел, 

Мария Грапини 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 10 

 

Предложение за резолюция Изменение 

10. изразява съжаление поради 

непрецизния характер на 

предложението на Комисията по 

отношение на законодателна мярка за 

по-широкообхватно законодателство за 

онлайн продажбите, което освен 

материалните стоки да обхваща и 

продуктите с цифрово съдържание; 

10. изразява съжаление поради 

непрецизния характер на 

предложението на Комисията по 

отношение на законодателна мярка за 

по-широкообхватно законодателство за 

онлайн продажбите на потребители, 

което освен материалните стоки да 

обхваща и нематериалните цифрови 

стоки; 



 

AM\1076127BG.doc 51/188 PE569.785v01-00 

 BG 

Or. en 

 

Изменение  450 

Юлия Реда, Индрек Таранд 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 10 

 

Предложение за резолюция Изменение 

10. изразява съжаление поради 

непрецизния характер на 

предложението на Комисията по 

отношение на законодателна мярка за 

по-широкообхватно законодателство за 

онлайн продажбите, което освен 

материалните стоки да обхваща и 

продуктите с цифрово съдържание; 

10. изразява съжаление поради 

непрецизния характер на 

предложението на Комисията по 

отношение на законодателна мярка за 

по-широкообхватно законодателство за 

онлайн продажбите, което освен 

материалните стоки да обхваща и 

цифровото съдържание; 

Or. en 

 

Изменение  451 

Вики Форд, Ханс-Олаф Хенкел, Даниел Далтон, Ема Маккларкин 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 10a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 10a. отбелязва, че рисковете за 

сигурността на потребителите най-

често се намаляват чрез ръководено 

от доставчиците предоставяне на 

обновявания на софтуер или програми 

за коригиране на грешките (patches) и 

затова насърчава по-доброто 

поддържане от доставчиците на 

свързани със сигурността 

обновявания или „patches“; 

Or. en 
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Изменение  452 

Вики Форд, Ханс-Олаф Хенкел, Даниел Далтон, Евжен Тошеновски, Ема 

Маккларкин 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 10б (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 10б. счита, че адаптираният към 

бъдещето подход на Директивата за 

електронната търговия е повишил 

доверието и яснотата по отношение 

на отговорността на 

заинтересованите страни, 

действащи на онлайн пазарите, и 

предполага, че повторното отваряне 

на директивата би могло да крие риск 

от дестабилизиране на това доверие; 

Or. en 

 

Изменение  453 

Робер Рошфор 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 11 

 

Предложение за резолюция Изменение 

11. изразява скептицизъм по 

отношение на правното естество на 

образците на договори за онлайн 

продажби на материални стоки при 

липсата на нормативна уредба; 

заличава се 

Or. fr 

 

Изменение  454 

Даниел Далтон, Ема Маккларкин 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 11 
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Предложение за резолюция Изменение 

11. изразява скептицизъм по 

отношение на правното естество на 

образците на договори за онлайн 

продажби на материални стоки при 

липсата на нормативна уредба; 

заличава се 

Or. en 

 

Изменение  455 

Вики Форд, Ханс-Олаф Хенкел, Ема Маккларкин 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 11 

 

Предложение за резолюция Изменение 

11. изразява скептицизъм по 

отношение на правното естество на 

образците на договори за онлайн 

продажби на материални стоки при 

липсата на нормативна уредба; 

заличава се 

Or. en 

 

Изменение  456 

Дита Харанзова, Антанас Гуога 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 11 

 

Предложение за резолюция Изменение 

11. изразява скептицизъм по 

отношение на правното естество на 

образците на договори за онлайн 

продажби на материални стоки при 

липсата на нормативна уредба; 

заличава се 

Or. en 
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Изменение  457 

Филип Жювен, Свен Шулце, Илдико Гал-Пелц, Паскал Аримон 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 11 

 

Предложение за резолюция Изменение 

11. изразява скептицизъм по 

отношение на правното естество на 

образците на договори за онлайн 

продажби на материални стоки при 

липсата на нормативна уредба; 

заличава се 

Or. en 

 

Изменение  458 

Ружа Графиня фон Тун унд Хоенщайн, Филип Жювен 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 11 

 

Предложение за резолюция Изменение 

11. изразява скептицизъм по 

отношение на правното естество на 

образците на договори за онлайн 

продажби на материални стоки при 

липсата на нормативна уредба; 

заличава се 

Or. en 

 

Изменение  459 

Хена Виркунен, Филип Жювен, Кришианис Каринш, Михал Бони, Дирдре Клун, 

Свен Шулце 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 11 

 

Предложение за резолюция Изменение 

11. изразява скептицизъм по 

отношение на правното естество на 
образците на договори за онлайн 

продажби на материални стоки при 

11. счита, че образците на договори за 

онлайн продажби на материални стоки 

биха могли да бъдат един от 

инструментите за разпространение 
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липсата на нормативна уредба; на добри практики; 

Or. en 

 

Изменение  460 

Юлия Реда, Индрек Таранд 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 11 

 

Предложение за резолюция Изменение 

11. изразява скептицизъм по отношение 

на правното естество на образците на 

договори за онлайн продажби на 

материални стоки при липсата на 

нормативна уредба; 

11. изразява скептицизъм по отношение 

на правното естество на образците на 

договори за онлайн продажби при 

липсата на нормативна уредба; 

Or. en 

 

Изменение  461 

Евелин Гебхарт, Серхио Гутиерес Прието, Марк Тарабела, Мария Грапини 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 11 

 

Предложение за резолюция Изменение 

11. изразява скептицизъм по отношение 

на правното естество на образците на 

договори за онлайн продажби на 

материални стоки при липсата на 

нормативна уредба; 

11. изразява скептицизъм по отношение 

на правното естество на образците на 

договори за онлайн продажби на 

материални стоки на потребителите 

при липсата на нормативна уредба; 

Or. en 

 

Изменение  462 

Даниел Далтон, Ема Маккларкин 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 11a (нов) 
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Предложение за резолюция Изменение 

 11a. счита, че образците на договори и 

инструментите за отзиви онлайн са 

реалистични и целенасочени мерки, 

които могат да осигурят доверието 

на потребителите в цифровите 

стоки; 

Or. en 

 

Изменение  463 

Серхио Гутиерес Прието, Хонас Фернандес, Инмакулада Родригес-Пинеро 

Фернандес, Хосе Бланко Лопес, Айдер Гардиасабал Рубиал, Соледад Кабесон Руис 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 11а (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 11a. призовава Комисията да 

представи законодателна 

инициатива относно 

трансграничните договори, така че да 

се стимулират мерките за 

намаляване на административната 

тежест за предприятията и 

потребителите в сделки, 

осъществявани в рамките на единния 

пазар; тази инициатива следва по-

специално да намали тежестите и 

пречките, произтичащи от 

наличието на различни системи на 

ДДС, за потребителите и 

предприятията, за да се изгради един 

истински цифров единен пазар; 

Or. es 

 

Изменение  464 

Джанлука Буонано 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 12 
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Предложение за резолюция Изменение 

12. отправя искане за стратегия за 

„активни потребители“, за да се 

прецени по-конкретно дали в онлайн 

пространството е улеснена смяната 

на доставчика от потребителя и 

дали са необходими действия, за да се 

улесни смяната на доставчика от 

потребителя с цел да се насърчи 

конкуренцията на онлайн пазарите; 

заличава се 

Or. it 

 

Изменение  465 

Робер Рошфор, Дита Харанзова 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 12 

 

Предложение за резолюция Изменение 

12. отправя искане за стратегия за 

„активни потребители“, за да се прецени 

по-конкретно дали в онлайн 

пространството е улеснена смяната на 

доставчика от потребителя и дали са 

необходими действия, за да се улесни 

смяната на доставчика от потребителя с 

цел да се насърчи конкуренцията на 

онлайн пазарите; 

12. отправя искане за стратегия за 

„активни потребители“, за да се прецени 

по-конкретно дали в онлайн 

пространството е улеснена смяната на 

доставчика от потребителя и дали са 

необходими действия, за да бъде тя по-

достъпна и да се улесни смяната на 

доставчика от потребителя с цел да се 

насърчи конкуренцията на онлайн 

пазарите; 

Or. en 

 

Изменение  466 

Юлия Реда, Индрек Таранд 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 12 

 

Предложение за резолюция Изменение 

12. отправя искане за стратегия за 12. отправя искане за стратегия за 
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„активни потребители“, за да се прецени 

по-конкретно дали в онлайн 

пространството е улеснена смяната на 

доставчика от потребителя и дали са 

необходими действия, за да се улесни 

смяната на доставчика от потребителя с 

цел да се насърчи конкуренцията на 

онлайн пазарите; 

„активни потребители“, за да се прецени 

по-конкретно дали в онлайн 

пространството е улеснена смяната на 

доставчика от потребителя и дали са 

необходими действия, за да се улесни 

смяната на доставчика от потребителя с 

цел да се насърчи конкуренцията на 

онлайн пазарите, особено по 

отношение на необходимостта от 

отворени стандарти, гарантиращи 

преносимост на данните; 

Or. en 

 

Изменение  467 

Евелин Гебхарт, Марлене Мици, Олга Сехналова, Серхио Гутиерес Прието, Марк 

Тарабела, Никола Данти, Люси Андерсън, Лиса Яконсари, Катрин Стайлър, 

Юлия Реда 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 12 

 

Предложение за резолюция Изменение 

12. отправя искане за стратегия за 

„активни потребители“, за да се прецени 

по-конкретно дали в онлайн 

пространството е улеснена смяната на 

доставчика от потребителя и дали са 

необходими действия, за да се улесни 

смяната на доставчика от потребителя с 

цел да се насърчи конкуренцията на 

онлайн пазарите; 

12. отправя искане за стратегия за 

„активни потребители“, за да се прецени 

по-конкретно дали в онлайн 

пространството е улеснена смяната на 

доставчика от потребителя и дали са 

необходими действия, за да се улесни 

смяната на доставчика от потребителя с 

цел да се насърчи конкуренцията на 

онлайн пазарите; допълнително 

посочва необходимостта да се 

осигурят достъпни услуги, свързани с 

електронната търговия, по цялата 

верига на стойността, включително 

достъпна информация, достъпни 

механизми за плащане и обслужване 

на клиентите; 

Or. en 

 

Изменение  468 

Марко Дзуло, Давид Борели, Дарио Тамбурано 
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Предложение за резолюция 

Параграф 12а (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 12а. призовава Комисията да създаде 

регулаторна рамка, в която да е ясно 

какви са правата на купувачите и 

задълженията на продавачите по 

отношение на операциите, 

извършвани на платформи, 

позволяващи на потребителите да 

играят и двете роли, и при които не 

винаги фигурата на продавача е 

еднаква с тази на професионалния 

търговец, което поставя в сянка 

редовното прилагане на свързаните 

общопризнати права на купувачите; 

Or. it 

 

Изменение  469 

Марго Паркър 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 13 

 

Предложение за резолюция Изменение 

13. призовава Комисията да проучи 

възможностите за въвеждане на 

марка за доверие на ЕС за онлайн 

продажби с цел да се създаде доверие, 

по-специално по отношение на 

трансграничните онлайн продажби; 

заличава се 

Or. en 

 

Изменение  470 

Даниел Далтон, Ема Маккларкин 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 13 
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Предложение за резолюция Изменение 

13. призовава Комисията да проучи 

възможностите за въвеждане на 

марка за доверие на ЕС за онлайн 

продажби с цел да се създаде доверие, 

по-специално по отношение на 

трансграничните онлайн продажби; 

заличава се 

Or. en 

 

Изменение  471 

Джанлука Буонано 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 13 

 

Предложение за резолюция Изменение 

13. призовава Комисията да проучи 

възможностите за въвеждане на 

марка за доверие на ЕС за онлайн 

продажби с цел да се създаде доверие, 

по-специално по отношение на 

трансграничните онлайн продажби; 

заличава се 

Or. it 

 

Изменение  472 

Дита Харанзова 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 13 

 

Предложение за резолюция Изменение 

13. призовава Комисията да проучи 

възможностите за въвеждане на 

марка за доверие на ЕС за онлайн 

продажби с цел да се създаде доверие, 

по-специално по отношение на 

трансграничните онлайн продажби; 

13. счита, че европейската марка за 

доверие ще бъде лесна за 

фалшифициране и сложна, както и 

скъпа за привеждане в действие и 

популяризиране, и че ще влезе в 

нелоялна конкуренция със 

съществуващи на пазара марки за 

доверие и така ще изкриви пазара; 
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призовава в тази връзка Комисията да 

предпочете по-прагматичен подход и 

да създаде група на заинтересованите 

страни, която ще събере 

представителни заинтересовани 

страни на доброволни начала, за да 

определи общи принципи за схеми за 

марка за доверие с цел реагиране на 

настоящата фрагментация; освен 

това призовава Комисията да работи 

с националните омбудсмани, бюрата 

за по-добър бизнес и други организации 

на потребителите за създаването на 

обща достъпна база данни за жалби 

на потребителите; 

Or. en 

 

Изменение  473 

Ружа Графиня фон Тун унд Хоенщайн 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 13 

 

Предложение за резолюция Изменение 

13. призовава Комисията да проучи 

възможностите за въвеждане на марка 

за доверие на ЕС за онлайн продажби с 

цел да се създаде доверие, по-специално 

по отношение на трансграничните 

онлайн продажби; 

13. призовава Комисията да оцени 

полезността от въвеждане на марка за 

доверие на ЕС за онлайн продажби с цел 

да се създаде доверие, по-специално по 

отношение на трансграничните онлайн 

продажби; 

Or. en 

 

Изменение  474 

Масимилиано Салини 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 13 

 

Предложение за резолюция Изменение 

13. призовава Комисията да проучи 

възможностите за въвеждане на марка 

13. призовава Комисията да проучи 

възможностите за въвеждане на 
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за доверие на ЕС за онлайн продажби 

с цел да се създаде доверие, по-

специално по отношение на 

трансграничните онлайн продажби; 

профили за самодисциплина за 

предприятията, които продават на 

европейския пазар, оценени с оглед на 

укрепването на доверието на 

потребителите; 

Or. it 

 

Изменение  475 

Биляна Борзан 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 13 

 

Предложение за резолюция Изменение 

13. призовава Комисията да проучи 

възможностите за въвеждане на марка за 

доверие на ЕС за онлайн продажби с цел 

да се създаде доверие, по-специално по 

отношение на трансграничните онлайн 

продажби; 

13. призовава Комисията да проучи 

възможностите за въвеждане на марка за 

доверие на ЕС за онлайн продажби с цел 

да се създаде доверие, по-специално по 

отношение на трансграничните онлайн 

продажби; счита, че такъв ясен знак, 

особено за търговци, които действат 

съгласно Директивата относно 

правата на потребителите, ще 

повиши информираността на 

потребителите относно техните 

права и ще допринесе за растежа на 

трансграничните онлайн продажби; 

Or. en 

 

Изменение  476 

Евелин Гебхарт,Серхио Гутиерес Прието,Марк Тарабела, Емилиян Павел, Биляна 

Борзан, Люси Андерсън, Катрин Стайлър, Лиса Яконсари 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 13 

 

Предложение за резолюция Изменение 

13. призовава Комисията да проучи 

възможностите за въвеждане на марка за 

доверие на ЕС за онлайн продажби с цел 

да се създаде доверие, по-специално по 

13. призовава Комисията да проучи 

възможностите за въвеждане на марка за 

доверие на ЕС за онлайн продажби с цел 

да се създаде доверие, по-специално по 
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отношение на трансграничните онлайн 

продажби; 

отношение на трансграничните онлайн 

продажби; посочва вече 

съществуващите схеми за марки за 

доверие в държавите членки и 

призовава Комисията да извлече добри 

практики от този опит; 

Or. en 

 

Изменение  477 

Вики Форд 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 13 

 

Предложение за резолюция Изменение 

13. призовава Комисията да проучи 

възможностите за въвеждане на марка 

за доверие на ЕС за онлайн продажби с 

цел да се създаде доверие, по-специално 

по отношение на трансграничните 

онлайн продажби; 

13. призовава Комисията да насърчи 

заинтересованите страни да проучат 
възможностите за въвеждане на 

специфични за секторите марки за 

доверие на ЕС за онлайн продажби, 

където те все още не съществуват, с 

цел да се създаде доверие, по-специално 

по отношение на трансграничните 

онлайн продажби; 

Or. en 

 

Изменение  478 

Денис де Йонг, Иржи Мащалка 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 13 

 

Предложение за резолюция Изменение 

13. призовава Комисията да проучи 

възможностите за въвеждане на 

марка за доверие на ЕС за онлайн 

продажби с цел да се създаде доверие, 

по-специално по отношение на 

трансграничните онлайн продажби; 

13. призовава Комисията да насърчи 

въвеждането на марки за доверие за 

онлайн продажби с цел да се създаде 

доверие, по-специално по отношение на 

трансграничните онлайн продажби; 

Or. en 



 

PE569.785v01-00 64/188 AM\1076127BG.doc 

BG 

 

Изменение  479 

Юлия Реда, Индрек Таранд 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 13 

 

Предложение за резолюция Изменение 

13. призовава Комисията да проучи 

възможностите за въвеждане на марка 

за доверие на ЕС за онлайн продажби с 

цел да се създаде доверие, по-специално 

по отношение на трансграничните 

онлайн продажби; 

13. призовава Комисията да проучи 

възможностите, създадени от марка за 

доверие на ЕС за онлайн продажби, с 

цел да се създаде доверие, по-специално 

по отношение на трансграничните 

онлайн продажби; 

Or. en 

 

Изменение  480 

Олга Сехналова, Евелин Гебхарт 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 13 

 

Предложение за резолюция Изменение 

13. призовава Комисията да проучи 

възможностите за въвеждане на марка за 

доверие на ЕС за онлайн продажби с цел 

да се създаде доверие, по-специално по 

отношение на трансграничните 

онлайн продажби; 

13. призовава Комисията да проучи 

възможностите за въвеждане на марка за 

доверие на ЕС за онлайн продажби с цел 

да се създаде доверие и качество; 

Or. en 

 

Изменение  481 

Ойген Фройнд 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 13 

 

Предложение за резолюция Изменение 

13. призовава Комисията да проучи 13. призовава Комисията да проучи 
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възможностите за въвеждане на марка за 

доверие на ЕС за онлайн продажби с цел 

да се създаде доверие, по-специално по 

отношение на трансграничните онлайн 

продажби; 

възможностите за въвеждане на марка за 

доверие на ЕС за онлайн продажби, с 

цел на първо място да се създаде 

доверие у клиентите, по-специално по 

отношение на трансграничните онлайн 

продажби; 

Or. de 

 

Изменение  482 

Бенд Бендсен 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 13 

 

Предложение за резолюция Изменение 

13. призовава Комисията да проучи 

възможностите за въвеждане на марка за 

доверие на ЕС за онлайн продажби с цел 

да се създаде доверие, по-специално по 

отношение на трансграничните онлайн 

продажби; 

13. призовава Комисията да проучи 

възможностите за въвеждане на марка за 

доверие на ЕС за онлайн продажби с цел 

да се създаде потребителско доверие, 

по-специално по отношение на 

трансграничните онлайн продажби; 

Or. en 

 

Изменение  483 

Сабине Ферхайен, Филип Жювен 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 13a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 13а. призовава Комисията да 

урегулира различните данъчни ставки 

за онлайн и офлайн продукти с един и 

същи характер; 

Or. en 

 

Изменение  484 

Юлия Реда, Индрек Таранд 
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Предложение за резолюция 

Параграф 13a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 13a. призовава същите 

освобождавания, които се прилагат 

към търговията офлайн, да се 

прилагат и в онлайн средата, като 

например прилагане на същите 

освобождавания от ДДС за книгите, 

отпечатани на хартия, и за 

електронните книги; 

Or. en 

 

Изменение  485 

Филип Жювен, Илдико Гал-Пелц, Свен Шулце, Паскал Аримон 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 13а (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 13a. счита, че принципът на 

подходящо информиране на 

потребителите следва да се прилага в 

областта на електронната търговия; 

прекомерната информация може да 

доведе до никаква информация изобщо 

и може да обезкуражи 

потребителите да купуват онлайн; 

затова счита, че настоящите 

разпоредби следва да се коригират с 

цел да се даде възможност на 

потребителите да вземат 

информирани решения; 

Or. en 

 

Изменение  486 

Серхио Гутиерес Прието, Соледад Кабесон Руис 
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Предложение за резолюция 

Параграф 13а (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 13a. приветства намерението на 

Комисията да създаде през 2016 г. 

онлайн платформа за разрешаване на 

спорове на равнище ЕС; тази мярка 

ще повиши доверието на 

потребителите в пазаруването 

онлайн; 

Or. es 

 

Изменение  487 

Ружа Графиня фон Тун унд Хоенщайн, Филип Жювен 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 13б (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 13б. високо оценява цялостните 

усилия на Комисията при 

подготовката на нова платформа за 

онлайн решаване на спорове и отново 

заявява необходимостта от 

допълнителни подобрения по 

отношение на техническата база за 

превод особено за по-рядко срещаните 

езикови комбинации; призовава 

Комисията да следи отблизо процеса 

на транспониране и прилагане на 

Директивата за алтернативно 

решаване на потребителски спорове 

(Директива 2013/11/ЕС) и Регламента 

за онлайн решаване на потребителски 

спорове (Регламент (ЕС) № 524/2013 

(COD)); призовава Комисията да 

засили усилията и диалога с 

държавите членки, които не са 

транспонирали навреме всички 

разпоредби на това законодателство, 

и да не отлага стартирането на 

платформата за онлайн решаване на 

спорове; 
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Or. en 

 

Изменение  488 

Джанлука Буонано 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 14 

 

Предложение за резолюция Изменение 

14. призовава за амбициозна рамка за 

прилагане на Директивата за 

услугите; насърчава Комисията да 

използва всички налични средства на 

свое разположение, за да гарантира 

пълното и правилно прилагане на 

съществуващите правила, 

включително ускорени процедури за 

нарушение при установяване на 

неправилно или недостатъчно 

прилагане на директивата; 

заличава се 

Or. it 

 

Изменение  489 

Марго Паркър 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 14 

 

Предложение за резолюция Изменение 

14. призовава за амбициозна рамка за 

прилагане на Директивата за услугите; 

насърчава Комисията да използва 

всички налични средства на свое 

разположение, за да гарантира 

пълното и правилно прилагане на 
съществуващите правила, включително 

ускорени процедури за нарушение при 

установяване на неправилно или 

недостатъчно прилагане на 

директивата; 

14. отбелязва Директивата за услугите; 

насърчава Комисията да зачита 

държавите членки, които не желаят 

да прилагат съществуващите правила; 

счита, че процедурите за нарушение 

на ЕС срещу държавите членки са 

реално нарушаване на националния 

суверенитет; 

Or. en 
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Изменение  490 

Ружа Графиня фон Тун унд Хоенщайн, Филип Жювен 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 14 

 

Предложение за резолюция Изменение 

14. призовава за амбициозна рамка за 

прилагане на Директивата за 

услугите; насърчава Комисията да 

използва всички налични средства на 

свое разположение, за да гарантира 

пълното и правилно прилагане на 

съществуващите правила, 

включително ускорени процедури за 

нарушение при установяване на 

неправилно или недостатъчно 

прилагане на директивата; 

14. призовава Комисията да установи 

всички пречки, които оказват влияние 

върху електронната търговия, като 

например пречките, свързани с 

трансграничните плащания, 

забраната за продажба на определени 

видове стоки или забраната на 

електронната търговия като форма 

на продажби, изискванията за 

установяване, т.е. ограничения върху 

регистрацията на национални 

домейни от първо ниво и други, и да 

предприеме решителни действия 

срещу тях; 

Or. en 

 

Изменение  491 

Барбара Капел 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 14 

 

Предложение за резолюция Изменение 

14. призовава за амбициозна рамка за 

прилагане на Директивата за услугите; 

насърчава Комисията да използва 

всички налични средства на свое 

разположение, за да гарантира пълното 

и правилно прилагане на 

съществуващите правила, включително 

ускорени процедури за нарушение при 

установяване на неправилно или 

недостатъчно прилагане на директивата; 

14. призовава за амбициозна рамка за 

прилагане на законодателството в 

областта на защитата на 

потребителите, особено Директивата 

за услугите, Директивата за 

нелоялните търговски практики и 

Директивата относно правата на 

потребителите; насърчава Комисията 

да използва всички налични средства на 

свое разположение, за да гарантира 

пълното и правилно прилагане на 

съществуващите правила, включително 
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ускорени процедури за нарушение при 

установяване на неправилно или 

недостатъчно прилагане на директивата; 

Or. en 

 

Изменение  492 

Филип Жювен, Андреас Шваб, Свен Шулце, Илдико Гал-Пелц, Хена Виркунен, 

Паскал Аримон, Емил Радев 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 14 

 

Предложение за резолюция Изменение 

14. призовава за амбициозна рамка за 

прилагане на Директивата за услугите; 

насърчава Комисията да използва 

всички налични средства на свое 

разположение, за да гарантира пълното 

и правилно прилагане на 

съществуващите правила, включително 

ускорени процедури за нарушение при 

установяване на неправилно или 

недостатъчно прилагане на директивата; 

14. призовава за амбициозна рамка за 

прилагане на достиженията на 

правото в областта на защитата на 

потребителите и на Директивата за 

услугите; насърчава Комисията да 

използва всички налични средства на 

свое разположение, за да гарантира 

пълното и правилно прилагане на 

съществуващите правила, включително 

ускорени процедури за нарушение при 

установяване на неправилно или 

недостатъчно прилагане на директивата; 

Or. en 

 

Изменение  493 

Евелин Гебхарт, Марк Тарабела, Катрин Стайлър 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 14 

 

Предложение за резолюция Изменение 

14. призовава за амбициозна рамка за 

прилагане на Директивата за услугите; 

насърчава Комисията да използва 

всички налични средства на свое 

разположение, за да гарантира пълното 

и правилно прилагане на 

съществуващите правила, включително 

14. призовава за амбициозна рамка за 

прилагане на Директивата за услугите; 

насърчава Комисията да използва 

всички налични средства на свое 

разположение, за да гарантира пълното 

и правилно прилагане на 

съществуващите правила; 



 

AM\1076127BG.doc 71/188 PE569.785v01-00 

 BG 

ускорени процедури за нарушение при 

установяване на неправилно или 

недостатъчно прилагане на 

директивата; 

Or. en 

 

Изменение  494 

Кая Калас, Михаел Тойрер, Кора ван Нювенхойзен, Фредрик Федерлей, Ангелика 

Млинар, Павел Теличка, Михал Бони, Филип Де Бакер, Хуан Карлос Хираута 

Видал, Антанас Гуога, Маритйе Схаке, Мартен Хелвег Петерсен 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 14 

 

Предложение за резолюция Изменение 

14. призовава за амбициозна рамка за 

прилагане на Директивата за услугите; 

насърчава Комисията да използва 

всички налични средства на свое 

разположение, за да гарантира пълното 

и правилно прилагане на 

съществуващите правила, включително 

ускорени процедури за нарушение при 

установяване на неправилно или 

недостатъчно прилагане на директивата; 

14. призовава за амбициозна рамка за 

прилагане на Директивата за услугите; 

насърчава Комисията да използва 

всички налични средства на свое 

разположение, за да гарантира пълното 

и правилно прилагане на 

съществуващите правила, включително 

разработване на насоки за изпълнение, 

за да гарантира, по-специално, 

еднаквото прилагане на принципа на 

взаимно признаване в областта на 

услугите, и ускорени процедури за 

нарушение при установяване на 

неправилно или недостатъчно прилагане 

на директивата; 

Or. en 

 

Изменение  495 

Дита Харанзова, Ула Тьорнес, Маритйе Схаке 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 14а (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 14a. счита, че Комисията трябва да е 

по-проактивна при 
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идентифицирането на сектори с 

голям потенциал за трансгранична 

търговия и цифровизация, в които би 

могъл да се прилага принципът на 

взаимно признаване; изисква от 

Комисията да изготви списък на 

десетте най-пречещи на 

конкуренцията на цифровия единен 

пазар нормативни акта във всяка 

държава членка; 

Or. en 

 

Изменение  496 

Серхио Гутиерес Прието, Соледад Кабесон Руис 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 14а (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 14a. отбелязва, че принципът на 

нулева толерантност при 

транспонирането на 

законодателството на ЕС трябва да 

бъде основен за държавите членки и 

за Европейския съюз; счита, че 

процедурите за нарушение следва 

винаги да са последната инстанция и 

че следва да бъдат прилагани едва 

след няколко опита за координация и 

коригиране; подчертава, че 

намаляването на 

продължителността на тези 

процедури е от съществено значение; 

Or. es 

 

Изменение  497 

Марлене Мици 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 14а (нов) 
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Предложение за резолюция Изменение 

 14a. признава, че ускоряването на 

развитието на електронната 

търговия е от жизненоважно 

значение за гарантиране, че 

новосъздадените предприятия, МСП, 

по-конкретно основаните на 

иновации МСП, могат да създават и 

да развиват ефективни бизнес модели 

онлайн; 

Or. en 

 

Изменение  498 

Олга Сехналова, Евелин Гебхарт 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 14а (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 14а. приветства прегледа на 

Регламента за сътрудничество в 

областта на защитата на 

потребителите, обявен от 

Комисията; счита, че разширяването 

на компетентностите на надзорните 

органи и укрепването на взаимното 

им сътрудничество е предварително 

условие за ефективното изпълнение 

на правилата за защита на 

потребителите при пазаруване 

онлайн; 

Or. en 

 

Изменение  499 

Евелин Гебхарт, Люси Андерсън, Марк Тарабела, Марлене Мици, Мария 

Грапини, Катрин Стайлър, Лиса Яконсари 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 14а (нов) 
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Предложение за резолюция Изменение 

 14a. приветства още веднъж 

инициативата на Комисията да 

преразгледа Регламента за 

сътрудничество в областта на 

защитата на потребителите; 

Or. en 

 

Изменение  500 

Евелин Гебхарт, Марлене Мици, Марк Тарабела, Миапетра Кумпула-Натри, 

Биляна Борзан, Катрин Стайлър, Лиса Яконсари 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 14б (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 14б. изразява съжаление относно 

пренебрегването от страна на 

Комисията на нелоялните и 

представляващи злоупотреба 

практики за отпускане на заеми, 

насочени към потребителите чрез 

електронна поща, текстови 

съобщения или мобилни приложения, 

докато потребителите все още 

поемат разходите, свързани с кризата 

на финансовите пазари; отбелязва, че 

поради често много високите лихвени 

проценти по такива кредити дори 

дребни суми могат бързо да се 

натрупат и да доведат до прекомерна 

задлъжнялост на потребителите; 

Or. en 

 

Изменение  501 

Евелин Гебхарт, Биляна Борзан, Марк Тарабела, Марлене Мици, Миапетра 

Кумпула-Натри, Олга Сехналова, Катрин Стайлър, Лиса Яконсари 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 14в (нов) 
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Предложение за резолюция Изменение 

 14в. призовава за въвеждането на 

насоки относно ограничаването на 

прекомерно агресивното рекламиране 

на представляващи злоупотреба 

практики за отпускане на заеми и за 

изменение на разпоредбите относно 

оценките на кредитоспособността на 

потребителите; приветства 

предстоящото преразглеждане на 

Директивата на ЕС относно 

заблуждаващата и сравнителната 

реклама; 

Or. en 

 

Изменение  502 

Евелин Гебхарт, Марк Тарабела, Серджо Гаетано Коферати, Брандо Бенифеи, 

Олга Сехналова, Емилиян Павел, Марлене Мици, Петра Камереверт, Катрин 

Стайлър, Лиса Яконсари, Юлия Реда 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 14г (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 14г. призовава Комисията да излезе с 

предложение за Европейски акт за 

достъпност, който подготвя вече 

няколко години и който би подобрил 

достъпността на стоките и услугите 

в единния пазар, включително 

цифровия единен пазар; 

Or. en 

 

Изменение  503 

Патриция Тоя, Даниел Ника, Катлен Ван Бремпт, Никола Данти, Серджо Гаетано 

Коферати, Флавио Дзанонато, Ренато Сору 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 14а (нов) 
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Предложение за резолюция Изменение 

 14a. приканва Комисията да разшири 

понятието „универсална услуга“, за 

да включи свързаността на данните 

чрез установяване на праг за 

минимална мощност на лентата, 

гарантиран за всички европейски 

граждани, в съответствие с целите 

на програмата „ЕС 2020“; 

Or. en 

 

Изменение  504 

Марите Схаке 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 14а (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 14a. призовава да се прекрати 

дискриминацията в ставките на ДДС 

между книгите на хартиен носител и 

електронните книги, както и за други 

продукти; 

Or. en 

 

Изменение  505 

Вики Форд, Ханс-Олаф Хенкел, Евжен Тошеновски 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 15 

 

Предложение за резолюция Изменение 

15. подчертава, че достъпните, 

включително във финансово отношение, 

ефективни и висококачествени услуги за 

доставки са съществена предпоставка за 

разцвета на трансграничната електронна 

търговия; подкрепя предложените 

мерки за подобряване на 

15. подчертава, че достъпните, 

включително във финансово отношение, 

ефективни и висококачествени услуги за 

доставки са съществена предпоставка за 

разцвета на трансграничната електронна 

търговия; счита, че услугите по 

доставка на колетни пратки вече 
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прозрачността на цените, 

оперативната съвместимост и 

регулаторния надзор, които следва да 

са насочени както към гладкото 

функциониране на пазарите за 

трансгранична доставка на колетни 

пратки, така и към спазване на 

съответните социални и трудови 

права, като предоставят достатъчно 

гъвкавост, за да може пазарът за 

доставки да се развива и приспособява 

към технологичните иновации; 

работят добре в някои държави 

членки; подкрепя мерките, 

предложени от сектора през 2013 г., 
които допринесоха за гладкото 

функциониране на пазара за 

трансгранична доставка на колетни 

пратки и доведоха до повече 

прозрачност на цените и оперативна 

съвместимост, предоставяйки 

достатъчно гъвкавост, за да може 

пазарът за доставки да се развива и 

приспособява към технологичните 

иновации, отчитайки факта, че 

базовата инфраструктура, 

използвана от операторите за 

доставка на колетни пратки, е от 

ключово значение за осигуряване на 

добро обслужване; твърди, че 

Комисията следва да продължи да 

работи с операторите за намиране на 

новаторски решения за подобряване 

на услугите и следва да избягва 

въвеждането на регулиране отгоре 

надолу, като например тавани на 

цените; подчертава необходимостта 

от стабилна регулаторна рамка с цел 

насърчаване на предприятията да 

инвестират в инфраструктура; 

Or. en 

 

Изменение  506 

Ружа Графиня фон Тун унд Хоенщайн, Филип Жювен 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 15 

 

Предложение за резолюция Изменение 

15. подчертава, че достъпните, 

включително във финансово 

отношение, ефективни и 

висококачествени услуги за доставки 

са съществена предпоставка за 

разцвета на трансграничната 

електронна търговия; подкрепя 

предложените мерки за подобряване 

15. отбелязва, че за миналата година 

се отчита, че само 15 % от 

потребителите са извършили 

покупка онлайн от онлайн търговец 

от друга държава – членка на ЕС, 

докато 44 % са направили това от 

местен търговец и неефективните 
услуги по доставката са една от най-
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на прозрачността на цените, 

оперативната съвместимост и 

регулаторния надзор, които следва да 

са насочени както към гладкото 

функциониране на пазарите за 

трансгранична доставка на колетни 

пратки, така и към спазване на 

съответните социални и трудови 

права, като предоставят достатъчно 

гъвкавост, за да може пазарът за 

доставки да се развива и приспособява 

към технологичните иновации; 

докладваните причини за 

отдръпването от онлайн сделки; 

Or. en 

 

Изменение  507 

Анна Мария Кораца Билд, Ева Паунова, Кристиан Силвиу Бушой, Михай 

Туркану 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 15 

 

Предложение за резолюция Изменение 

15. подчертава, че достъпните, 

включително във финансово отношение, 

ефективни и висококачествени услуги за 

доставки са съществена предпоставка за 

разцвета на трансграничната електронна 

търговия; подкрепя предложените 

мерки за подобряване на прозрачността 

на цените, оперативната съвместимост и 

регулаторния надзор, които следва да са 

насочени както към гладкото 

функциониране на пазарите за 

трансгранична доставка на колетни 

пратки, така и към спазване на 

съответните социални и трудови 

права, като предоставят достатъчно 

гъвкавост, за да може пазарът за 

доставки да се развива и приспособява 

към технологичните иновации; 

15. призовава Комисията и 

държавите членки да предприемат 

подходящи действия, за да дадат 

възможност за достъпни, 
включително във финансово отношение, 

ефективни и висококачествени услуги за 

доставки, които са съществена 

предпоставка за разцвета на 

трансграничната електронна търговия; 

подкрепя вече предложените мерки за 

подобряване на прозрачността на 

цените, оперативната съвместимост и 

регулаторния надзор, които следва да са 

насочени към гладкото функциониране 

на пазарите за трансгранична доставка 

на колетни пратки, като предоставят 

достатъчно гъвкавост, за да може 

пазарът за доставки да се развива и 

приспособява към технологичните 

иновации; подчертава, че главната 

цел трябва да бъде един напълно 

либерализиран европейски пазар за 

пощенски услуги и доставка на 
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колетни пратки, за да може 

потребителите и предприятията да 

се възползват от конкурентна среда и 

повече прозрачност; 

Or. en 

 

Изменение  508 

Дита Харанзова, Маритйе Схаке 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 15 

 

Предложение за резолюция Изменение 

15. подчертава, че достъпните, 

включително във финансово отношение, 

ефективни и висококачествени услуги за 

доставки са съществена предпоставка за 

разцвета на трансграничната електронна 

търговия; подкрепя предложените 

мерки за подобряване на прозрачността 

на цените, оперативната съвместимост и 

регулаторния надзор, които следва да са 

насочени както към гладкото 

функциониране на пазарите за 

трансгранична доставка на колетни 

пратки, така и към спазване на 

съответните социални и трудови 

права, като предоставят достатъчно 

гъвкавост, за да може пазарът за 

доставки да се развива и приспособява 

към технологичните иновации; 

15. подчертава, че достъпните, 

включително във финансово отношение, 

ефективни и висококачествени услуги за 

доставки са съществена предпоставка за 

разцвета на трансграничната електронна 

търговия и подкрепя предложените 

мерки за подобряване на прозрачността 

на цените, оперативната съвместимост и 

регулаторния надзор, които следва да са 

насочени към доброто функциониране 

на пазарите за трансгранична доставка 

на колетни пратки, като предоставят 

достатъчно гъвкавост на пазара за 

доставки да се развива и приспособява 

към технологичните иновации; счита, 

че тази реформа следва да подобри 

конкуренцията в сектора на доставка 

на колетни пратки и пощенски 

услуги; 

Or. en 

 

Изменение  509 

Едуар Мартен 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 15 

 

Предложение за резолюция Изменение 
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15. подчертава, че достъпните, 

включително във финансово отношение, 

ефективни и висококачествени услуги за 

доставки са съществена предпоставка за 

разцвета на трансграничната електронна 

търговия; подкрепя предложените 

мерки за подобряване на прозрачността 

на цените, оперативната съвместимост и 

регулаторния надзор, които следва да са 

насочени както към гладкото 

функциониране на пазарите за 

трансгранична доставка на колетни 

пратки, така и към спазване на 

съответните социални и трудови права, 

като предоставят достатъчно 

гъвкавост, за да може пазарът за 

доставки да се развива и приспособява 

към технологичните иновации; 

15. подчертава, че достъпните, 

включително във финансово отношение, 

ефективни и висококачествени услуги за 

доставки са съществена предпоставка за 

разцвета на трансграничната електронна 

търговия; подкрепя предложените 

мерки за подобряване на прозрачността 

на цените, оперативната съвместимост и 

регулаторния надзор, които следва да са 

насочени както към гладкото 

функциониране на пазарите за 

трансгранична доставка на колетни 

пратки, така и към спазване на 

съответните социални и трудови права; 

Or. fr 

 

Изменение  510 

Кора ван Нювенхойзен, Павел Теличка 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 15 

 

Предложение за резолюция Изменение 

15. подчертава, че достъпните, 

включително във финансово отношение, 

ефективни и висококачествени услуги за 

доставки са съществена предпоставка за 

разцвета на трансграничната електронна 

търговия; подкрепя предложените 

мерки за подобряване на прозрачността 

на цените, оперативната съвместимост и 

регулаторния надзор, които следва да са 

насочени както към гладкото 

функциониране на пазарите за 

трансгранична доставка на колетни 

пратки, така и към спазване на 

съответните социални и трудови 

права, като предоставят достатъчно 

гъвкавост, за да може пазарът за 

доставки да се развива и приспособява 

15. подчертава, че достъпните, 

включително във финансово отношение, 

ефективни и висококачествени услуги за 

доставки са съществена предпоставка за 

разцвета на трансграничната електронна 

търговия; подкрепя предложените 

мерки за подобряване на 

конкуренцията, прозрачността на 

цените, оперативната съвместимост и 

регулаторния надзор, които следва да са 

насочени към гладкото функциониране 

на пазарите за трансгранична доставка 

на колетни пратки, като предоставят 

достатъчно гъвкавост, за да може 

пазарът за доставки да се развива и 

приспособява към технологичните 

иновации; 
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към технологичните иновации; 

Or. en 

 

Изменение  511 

Евелин Гебхарт, Марлене Мици, Марк Тарабела, Миапетра Кумпула-Натри, Юта 

Щайнрук, Йоахим Шустер, Катрин Стайлър, Мария Жуан Родригеш, Лиса 

Яконсари 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 15 

 

Предложение за резолюция Изменение 

15. подчертава, че достъпните, 

включително във финансово отношение, 

ефективни и висококачествени услуги за 

доставки са съществена предпоставка за 

разцвета на трансграничната електронна 

търговия; подкрепя предложените 

мерки за подобряване на прозрачността 

на цените, оперативната съвместимост и 

регулаторния надзор, които следва да са 

насочени както към гладкото 

функциониране на пазарите за 

трансгранична доставка на колетни 

пратки, така и към спазване на 

съответните социални и трудови права, 

като предоставят достатъчно гъвкавост, 

за да може пазарът за доставки да се 

развива и приспособява към 

технологичните иновации; 

15. подчертава, че достъпните, 

включително във финансово отношение, 

ефективни и висококачествени услуги за 

доставки са съществена предпоставка за 

разцвета на трансграничната електронна 

търговия; подкрепя предложените 

мерки за подобряване на прозрачността 

на цените, оперативната съвместимост, 

сроковете на доставка и 

информационните схеми относно 

отговорностите в случай на загуба 

или щета, както и регулаторния 

надзор, които следва да са насочени 

както към гладкото функциониране на 

пазарите за трансгранична доставка на 

колетни пратки, така и към спазване на 

съответните социални и трудови права, 

като предоставят достатъчно гъвкавост, 

за да може пазарът за доставки да се 

развива и приспособява към 

технологичните иновации, но призовава 

Комисията и държавите членки да се 

въздържат от по-нататъшно 

дерегулиране на сектора на доставка 

на колетни пратки и пощенски услуги 

по начин, който би могъл да доведе до 

ненадеждност и несигурни условия на 

труд; 

Or. en 
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Изменение  512 

Люси Андерсън, Катрин Стайлър, Тереза Грифин, Евелин Гебхарт, Клеър Муди 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 15 

 

Предложение за резолюция Изменение 

15. подчертава, че достъпните, 

включително във финансово отношение, 

ефективни и висококачествени услуги за 

доставки са съществена предпоставка за 

разцвета на трансграничната електронна 

търговия; подкрепя предложените 

мерки за подобряване на прозрачността 

на цените, оперативната съвместимост и 

регулаторния надзор, които следва да са 

насочени както към гладкото 

функциониране на пазарите за 

трансгранична доставка на колетни 

пратки, така и към спазване на 

съответните социални и трудови права, 

като предоставят достатъчно гъвкавост, 

за да може пазарът за доставки да се 

развива и приспособява към 

технологичните иновации; 

15. подчертава, че достъпните, 

включително във финансово отношение, 

ефективни и висококачествени услуги за 

доставки са съществена предпоставка за 

разцвета на трансграничната електронна 

търговия; подкрепя предложените 

мерки за подобряване на прозрачността 

на цените, оперативната съвместимост и 

регулаторния надзор, които следва да са 

насочени както към гладкото 

функциониране на пазарите за 

трансгранична доставка на колетни 

пратки, така и към спазване на 

съответните социални и трудови права, 

като предоставят достатъчно гъвкавост, 

за да може пазарът за доставки да се 

развива и приспособява към 

технологичните иновации; признава 

важната роля на работната сила в 

сектора на доставка на колетни 

пратки и необходимостта от 

справедливи и съвместими условия на 

труд с цел развитие на стабилен и 

надежден сектор на доставките; 

Or. en 

 

Изменение  513 

Серджо Гаетано Коферати, Серхио Гутиерес Прието, Ренато Сору 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 15 

 

Предложение за резолюция Изменение 

15. подчертава, че достъпните, 

включително във финансово отношение, 

ефективни и висококачествени услуги за 

доставки са съществена предпоставка за 

15. подчертава, че достъпните, 

включително във финансово отношение, 

ефективни и висококачествени услуги за 

доставки са съществена предпоставка за 
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разцвета на трансграничната електронна 

търговия; подкрепя предложените 

мерки за подобряване на прозрачността 

на цените, оперативната съвместимост и 

регулаторния надзор, които следва да са 

насочени както към гладкото 

функциониране на пазарите за 

трансгранична доставка на колетни 

пратки, така и към спазване на 

съответните социални и трудови права, 

като предоставят достатъчно гъвкавост, 

за да може пазарът за доставки да се 

развива и приспособява към 

технологичните иновации; 

разцвета на трансграничната електронна 

търговия; подкрепя предложените 

мерки за подобряване на прозрачността 

на цените, оперативната съвместимост и 

регулаторния надзор, които следва да са 

насочени както към гладкото 

функциониране на пазарите за 

трансгранична доставка на колетни 

пратки, така и към спазване на 

съответните социални и трудови права, 

като предоставят достатъчно гъвкавост, 

за да може пазарът за доставки да се 

развива и приспособява към 

технологичните иновации; подчертава, 

че новите мерки следва да 

гарантират, че разлика в цените 

между местните и трансграничните 

доставки следва да се разрешава само 

ако е надлежно обоснована и ако 

отразява реалните разходи, направени 

от доставчиците за предоставянето 

на услугата; 

Or. en 

 

Изменение  514 

Карлуш Зориню 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 15 

 

Предложение за резолюция Изменение 

15. подчертава, че достъпните, 

включително във финансово отношение, 

ефективни и висококачествени услуги за 

доставки са съществена предпоставка за 

разцвета на трансграничната електронна 

търговия; подкрепя предложените 

мерки за подобряване на прозрачността 

на цените, оперативната съвместимост и 

регулаторния надзор, които следва да са 

насочени както към гладкото 

функциониране на пазарите за 

трансгранична доставка на колетни 

пратки, така и към спазване на 

съответните социални и трудови права, 

15. подчертава, че достъпните, 

включително във финансово отношение, 

ефективни и висококачествени услуги за 

доставки са съществена предпоставка за 

разцвета на трансграничната електронна 

търговия; подкрепя предложените 

мерки за подобряване на прозрачността 

на цените, оперативната съвместимост и 

регулаторния надзор, които следва да са 

насочени както към гладкото 

функциониране на пазарите за 

трансгранична доставка на колетни 

пратки, така и към спазване на 

съответните социални и трудови права, 
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като предоставят достатъчно гъвкавост, 

за да може пазарът за доставки да се 

развива и приспособява към 

технологичните иновации; 

като предоставят достатъчно гъвкавост, 

за да може пазарът за доставки да се 

развива и приспособява към 

технологичните иновации; отново 

посочва необходимостта да се 

гарантира доставка на достъпни 

цени в отдалечените и най-

отдалечените райони и така да се 

гарантира, че физическите бариери не 

правят разстоянието непреодолима 

трудност, като съкращаването на 

разстоянията е една от целите на 

единния цифров пазар; 

Or. pt 

Изменение  515 

Ойген Фройнд 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 15 

 

Предложение за резолюция Изменение 

15. подчертава, че достъпните, 

включително във финансово отношение, 

ефективни и висококачествени услуги за 

доставки са съществена предпоставка за 

разцвета на трансграничната електронна 

търговия; подкрепя предложените 

мерки за подобряване на прозрачността 

на цените, оперативната съвместимост и 

регулаторния надзор, които следва да са 

насочени както към гладкото 

функциониране на пазарите за 

трансгранична доставка на колетни 

пратки, така и към спазване на 

съответните социални и трудови права, 

като предоставят достатъчно гъвкавост, 

за да може пазарът за доставки да се 

развива и приспособява към 

технологичните иновации; 

15. подчертава, че достъпните, 

включително във финансово отношение, 

ефективни и висококачествени услуги за 

доставки са съществена предпоставка за 

разцвета на трансграничната електронна 

търговия; подкрепя предложените 

мерки за подобряване на прозрачността 

на цените, оперативната съвместимост 

на услугите, устройствата, 

мрежите, събирането на данни и 

регулаторния надзор, които следва да са 

насочени както към гладкото 

функциониране на пазарите за 

трансгранична доставка на колетни 

пратки, така и към спазване на 

съответните социални и трудовоправни 

стандарти, като предоставят 

достатъчно гъвкавост, за да може 

пазарът за доставки да се развива и 

приспособява към технологичните 

иновации; 

Or. de 
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Изменение  516 

Робер Рошфор 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 15 

 

Предложение за резолюция Изменение 

15. подчертава, че достъпните, 

включително във финансово 

отношение, ефективни и 

висококачествени услуги за доставки са 

съществена предпоставка за разцвета на 

трансграничната електронна търговия; 

подкрепя предложените мерки за 

подобряване на прозрачността на 

цените, оперативната съвместимост и 

регулаторния надзор, които следва да са 

насочени както към гладкото 

функциониране на пазарите за 

трансгранична доставка на колетни 

пратки, така и към спазване на 

съответните социални и трудови права, 

като предоставят достатъчно гъвкавост, 

за да може пазарът за доставки да се 

развива и приспособява към 

технологичните иновации; 

15. подчертава, че достъпните, 

ефективни и висококачествени услуги за 

доставки на атрактивна цена, с 

възможност за проследяване са 

съществена предпоставка за разцвета на 

трансграничната електронна търговия; 

подкрепя предложените мерки за 

подобряване на прозрачността на 

цените, оперативната съвместимост и 

регулаторния надзор, които следва да са 

насочени както към гладкото 

функциониране на пазарите за 

трансгранична доставка на колетни 

пратки, така и към спазване на 

съответните социални и трудови права, 

като предоставят достатъчно гъвкавост, 

за да може пазарът за доставки да се 

развива и приспособява към 

технологичните иновации и нуждите 

на потребителите на електронна 

търговия; 

Or. fr 

 

Изменение  517 

Мириам Дали, Клеър Муди 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 15 

 

Предложение за резолюция Изменение 

15. подчертава, че достъпните, 

включително във финансово отношение, 

ефективни и висококачествени услуги 

за доставки са съществена предпоставка 

за разцвета на трансграничната 

15. подчертава, че достъпните, 

включително във финансово отношение, 

ефективни, висококачествени и 

недискриминационни услуги за 

доставки са съществена предпоставка за 
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електронна търговия; подкрепя 

предложените мерки за подобряване на 

прозрачността на цените, оперативната 

съвместимост и регулаторния надзор, 

които следва да са насочени както към 

гладкото функциониране на пазарите за 

трансгранична доставка на колетни 

пратки, така и към спазване на 

съответните социални и трудови права, 

като предоставят достатъчно гъвкавост, 

за да може пазарът за доставки да се 

развива и приспособява към 

технологичните иновации; 

разцвета на трансграничната електронна 

търговия; подкрепя предложените 

мерки за подобряване на прозрачността 

на цените, оперативната съвместимост и 

регулаторния надзор, които следва да са 

насочени както към гладкото 

функциониране на пазарите за 

трансгранична доставка на колетни 

пратки, така и към спазване на 

съответните социални и трудови права, 

като предоставят достатъчно гъвкавост, 

за да може пазарът за доставки да се 

развива и приспособява към 

технологичните иновации; 

Or. en 

 

Изменение  518 

Херберт Дорфман 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 15 

 

Предложение за резолюция Изменение 

15. подчертава, че достъпните, 

включително във финансово отношение, 

ефективни и висококачествени услуги за 

доставки са съществена предпоставка за 

разцвета на трансграничната електронна 

търговия; подкрепя предложените 

мерки за подобряване на прозрачността 

на цените, оперативната съвместимост и 

регулаторния надзор, които следва да са 

насочени както към гладкото 

функциониране на пазарите за 

трансгранична доставка на колетни 

пратки, така и към спазване на 

съответните социални и трудови права, 

като предоставят достатъчно гъвкавост, 

за да може пазарът за доставки да се 

развива и приспособява към 

технологичните иновации; 

15. подчертава, че достъпните, 

включително във финансово отношение, 

ефективни и висококачествени услуги за 

доставки са съществена предпоставка за 

разцвета на трансграничната електронна 

търговия; подкрепя предложените 

мерки за подобряване на прозрачността 

на цените, оперативната съвместимост и 

регулаторния надзор, които следва да са 

насочени както към гладкото 

функциониране на пазарите за 

трансгранична доставка на колетни 

пратки, така и към спазване на 

съответните социални и трудови права, 

като предоставят достатъчно гъвкавост, 

за да може пазарът за доставки да се 

развива и приспособява към 

технологичните иновации, и които 

водят до един по-конкурентен единен 

европейски пазар на доставки на 

колетни пратки; 
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Or. en 

 

Изменение  519 

Даниел Далтон, Ема Маккларкин 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 15 

 

Предложение за резолюция Изменение 

15. подчертава, че достъпните, 

включително във финансово отношение, 

ефективни и висококачествени услуги за 

доставки са съществена предпоставка за 

разцвета на трансграничната електронна 

търговия; подкрепя предложените 

мерки за подобряване на прозрачността 

на цените, оперативната съвместимост и 

регулаторния надзор, които следва да са 

насочени както към гладкото 

функциониране на пазарите за 

трансгранична доставка на колетни 

пратки, така и към спазване на 

съответните социални и трудови права, 

като предоставят достатъчно гъвкавост, 

за да може пазарът за доставки да се 

развива и приспособява към 

технологичните иновации; 

15. подчертава, че достъпните, 

включително във финансово отношение, 

ефективни и висококачествени услуги за 

доставки са съществена предпоставка за 

разцвета на трансграничната електронна 

търговия; подкрепя предложените 

мерки за подобряване на прозрачността 

на цените, оперативната съвместимост и 

регулаторния надзор, които следва да са 

насочени както към гладкото 

функциониране на пазарите за 

трансгранична доставка на колетни 

пратки (включително насърчаване на 

трансгранични системи за 

електронно проследяване на пратки), 

така и към спазване на съответните 

социални и трудови права, като 

предоставят достатъчно гъвкавост, за да 

може пазарът за доставки да се развива 

и приспособява към технологичните 

иновации; 

Or. en 

 

Изменение  520 

Олга Сехналова 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 15 

 

Предложение за резолюция Изменение 

15. подчертава, че достъпните, 

включително във финансово отношение, 

ефективни и висококачествени услуги за 

15. подчертава, че достъпните, 

включително във финансово отношение, 

ефективни и висококачествени услуги за 
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доставки са съществена предпоставка за 

разцвета на трансграничната електронна 

търговия; подкрепя предложените 

мерки за подобряване на прозрачността 

на цените, оперативната съвместимост и 

регулаторния надзор, които следва да са 

насочени както към гладкото 

функциониране на пазарите за 

трансгранична доставка на колетни 

пратки, така и към спазване на 

съответните социални и трудови права, 

като предоставят достатъчно гъвкавост, 

за да може пазарът за доставки да се 

развива и приспособява към 

технологичните иновации; 

доставки са съществена предпоставка за 

разцвета на трансграничната електронна 

търговия и повишаване на желанието 

на потребителите да купуват 

онлайн; подкрепя предложените мерки 

за подобряване на прозрачността на 

цените, оперативната съвместимост и 

регулаторния надзор, които следва да са 

насочени както към гладкото 

функциониране на пазарите за 

трансгранична доставка на колетни 

пратки, така и към спазване на 

съответните социални и трудови права, 

като предоставят достатъчно гъвкавост, 

за да може пазарът за доставки да се 

развива и приспособява към 

технологичните иновации; 

Or. en 

 

Изменение  521 

Мария Грапини 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 15 

 

Предложение за резолюция Изменение 

15. подчертава, че достъпните, 

включително във финансово отношение, 

ефективни и висококачествени услуги за 

доставки са съществена предпоставка за 

разцвета на трансграничната електронна 

търговия; подкрепя предложените 

мерки за подобряване на прозрачността 

на цените, оперативната съвместимост и 

регулаторния надзор, които следва да са 

насочени както към гладкото 

функциониране на пазарите за 

трансгранична доставка на колетни 

пратки, така и към спазване на 

съответните социални и трудови права, 

като предоставят достатъчно гъвкавост, 

за да може пазарът за доставки да се 

развива и приспособява към 

технологичните иновации; 

15. подчертава, че достъпните, 

включително във финансово отношение, 

ефективни и висококачествени услуги за 

доставки са съществена предпоставка за 

разцвета на трансграничната електронна 

търговия; подкрепя предложените 

мерки за подобряване на прозрачността 

на цените и информацията, 

оперативната съвместимост и 

регулаторния надзор, които следва да са 

насочени както към гладкото 

функциониране на пазарите за 

трансгранична доставка на колетни 

пратки, така и към спазване на 

съответните социални и трудови права, 

като предоставят достатъчно гъвкавост, 

за да може пазарът за доставки да се 

развива и приспособява към 
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технологичните иновации; 

Or. en 

 

Изменение  522 

Серхио Гутиерес Прието, Соледад Кабесон Руис 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 15а (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 15а. отбелязва, че едно от най-

големите предизвикателства пред 

електронната търговия е 

физическата доставка до клиента; 

отбелязва и увеличаването на 

предавателните пунктове на 

електронната търговия, различни от 

предавателните пунктове в 

магазините; призовава за насърчаване 

на мрежите от предавателни 

пунктове, които позволяват на 

потребителите да получават 

колетни пратки от електронната 

търговия в жилищни кооперации или 

на обществени места чрез терминали 

или „гардероби“ за автоматизирано 

получаване на пратки и призовава за 

насърчаване на удобни предавателни 

пунктове както за доставка, така и 

за връщане, които могат да са от 

голяма полза за предприятията и за 

потребителите с оглед на по-ниските 

разходи и увеличаването на дела на 

успешните доставки; освен това 

счита, че тези мрежи ще допринесат 

за устойчивостта на околната среда 

и за създаването на нови работни 

места; 

Or. es 

 

Изменение  523 

Олга Сехналова 
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Предложение за резолюция 

Параграф 15a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 15а. призовава Комисията да оцени 

подходящо всички други възможни 

проблеми, пред които потребителите 

и предприятията, особено МСП, са 

изправени на пазара на доставки, по-

специално незадоволителни срокове 

на доставка, липса на информация 

или липса на яснота относно 

отговорността за загуби и щети; 

Or. en 

Изменение  524 

Биляна Борзан 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 15a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 15a. изразява съжаление относно 

факта, че средно едва 39 % от 

трансграничните онлайн 

потребители не получават отказ в 

даден момент от процеса по 

изпращане на поръчка; подчертава 

необходимостта от информиране 

относно възможностите за доставка 

на ранен етап от процеса по 

поръчване; подчертава факта, че само 

5 % от трансграничните доставки са 

безплатни и че при определяне на 

цената на трансграничната 

доставка, особено в гранични области, 

често не се взема под внимание 

разстоянието. 

Or. en 
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Изменение  525 

Ружа Графиня фон Тун унд Хоенщайн, Анна Мария Кораца Билд, Филип Жювен 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 15б (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 15б. недостатъците в доставките на 

колетни пратки от онлайн търговия 

биха могли да се премахнат 

единствено с по-широка перспектива 

на единен европейски пазар, 

следователно следва да се постави по-

силен акцент върху премахването на 

бариерите, които пощенските 

операторите срещат при 

трансграничните доставки; в този 

контекст припомня на Комисията, че 

нейният доклад до Европейския 

парламент относно прилагането на 

Директивата за пощенските услуги 

(Директива 2008/6/ЕО) вече е закъснял 

с 2 години; призовава Комисията 

внимателно да оцени състоянието на 

прилагането на задължението за 

предоставяне на универсална услуга и 

да изготви подходящи заключения; 

Or. en 

 

Изменение  526 

Ружа Графиня фон Тун унд Хоенщайн, Анна Мария Кораца Билд 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 15г (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 15г. призовава Комисията да докладва 

на Европейския парламент относно 

резултата от публичните 

консултации в областта на 

трансграничната доставка на 

колетни пратки, които бяха 

приключени през август 2015 г., и да 

изготви всеобхватен план за действие 
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относно доставката на пратки, 

както и да определи цели, които да 

бъдат осъществени до края на 2020 г.; 

Or. en 

 

Изменение  527 

Филип Жювен, Илдико Гал-Пелц, Свен Шулце, Сабине Ферхайен, Хена 

Виркунен, Емил Радев 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 15a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 15a. разчита, че високото равнище на 

конкуренция на пазарите за доставки 

ще бъде адаптирано към 

потребностите на потребителите и 

че то ще гарантира справедливи цени; 

Or. en 

 

Изменение  528 

Филип Де Бакер, Михаел Тойрер, Кора ван Нювенхойзен, Хуан Карлос Хираута 

Видал 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 15б (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 15б. подчертава, че засилената 

конкуренция на пазара на доставка на 

колетни пратки ще доведе до по-

ефективни, достъпни и бързи услуги; 

призовава Комисията да гарантира 

достатъчно ниво на конкуренция при 

разискванията относно 

преразглеждането на регулаторната 

рамка в областта на доставката на 

колетни пратки; 

Or. en 
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Изменение  529 

Филип Де Бакер, Михаел Тойрер, Мортен Хелвег Петерсен 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 15a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 15a. призовава Комисията да споделя 

най-добрите практики относно 

логистичните вериги, особено когато 

развитието е подкрепено със 

съществуващи европейски програми, 

така че да намали разходите и да ги 

направи по-ефективни, и да понижи 

въздействието им върху околната 

среда; 

Or. en 

 

Изменение  530 

Филип Де Бакер, Михаел Тойрер, Мортен Хелвег Петерсен 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 15в (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 15в. призовава Комисията активно да 

споделя най-добрите практики сред 

държавите членки, така че да бъдат 

създадени правилните условия за 

достатъчно гъвкав пазар на труда с 

цел подкрепяне на възможностите, 

предлагани от електронната 

търговия и свързаните услуги; 

Or. en 

 

Изменение  531 

Юлия Реда, Индрек Таранд 
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Предложение за резолюция 

Параграф 15a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 15a. подчертава, че финалният етап 

на доставка е най-трудната част от 

процеса на доставка както за 

потребителя, така и за куриера; 

възможностите, като например 

пунктове за събиране на колетни 

пратки, следва да бъдат насърчавани, 

за да се осигури гъвкавост за 

потребителя, както и с цел да се 

намали броят на пътуванията с цел 

доставка от страна на 

извършващото доставка дружество; 

Or. en 

 

Изменение  532 

Даниел Далтон, Вики Форд, Ема Маккларкин 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 15a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 15a. подчертава, че секторът на 

колетните пратки трябва да се 

приспособи към съвременния начин на 

живот и да предлага по-гъвкави и 

акцентиращи върху потребителя 

модели на доставка; 

Or. en 

 

Изменение  533 

Марко Дзуло, Давид Борели, Дарио Тамбурано 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 15а (нов) 
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 Предложение за резолюция Изменение 

 15а. подчертава, че доставката 

представлява основна грижа за 

купуващите онлайн и МСП, и 

следователно трябва да бъдат 

гарантирани възможно най-добре 

сигурни срокове и ясни системи за 

проследяване, чрез подобряване на 

тяхната ефективност и намаляване 

на разходите; с цел да се даде 

възможност за информиран избор от 

страна на потребителите, следва да 

се изясни допълнително екологичното 

и социалното въздействие на 

предлаганите услуги за доставка; 

Or. it 

 

Изменение  534 

Хосе Бланко Лопес, Айдер Гардиасабал Рубиал, Хуан Фернандо Лопес Агилар, 

Серхио Гутиерес Прието, Инмакулада Родригес-Пинеро Фернандес 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 15а (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 15a. призовава Комисията да 

разработи специфични инструменти 

за улесняване на технологичното 

приспособяване и да насърчи 

участието на малките и средните 

предприятия в областта на 

трансграничните онлайн продажби; 

Or. es 

 

Изменение  535 

Дита Харанзова, Маритйе Схаке 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 15б (нов) 
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Предложение за резолюция Изменение 

 15б. като зачита правата на 

предприятията да определят сами 

цените си, призовава Комисията да 

проучи осъществимостта и да 

извърши анализ на разходите и 

ползите от създаването на общи 

споразумения за трансгранични 

пратки (зони по цели), според които 

колетните пратки се изпращат за 

същата цена, както националните 

колетни пратки между различните 

държави членки; 

Or. en 

 

Изменение  536 

Даниел Ника, Патриция Тоя 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 15a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 15a. призовава Комисията да осигури 

табло/сравнителен показател за цени 

относно цените на доставка в ЕС и да 

определи, ако е необходимо, 

законодателните мерки за 

хармонизиране на националните 

законодателства, свързани с правата 

на потребителите в областта на 

доставката на колетни пратки; 

Or. en 

 

Изменение  537 

Дита Харанзова, Маритйе Схаке 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 15в (нов) 
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Предложение за резолюция Изменение 

 15в. призовава европейските 

регулатори на пощенски услуги да 

проверят възможността за отваряне 

на пазарите на доставки на колетни 

пратки и на пощенските пазари на 

държавите членки, за да се 

предостави възможност за 

извършване на доставки в гранични 

региони от националните оператори 

на съседни държави членки, без да 

преминават през национален 

оператор преди доставката; 

Or. en 

 

Изменение  538 

Дита Харанзова, Маритйе Схаке 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 15a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 15a. приветства създаването от 

Комисията на работна група ad-hoc в 

областта на трансганичната 

доставка на колетни пратки и в 

допълнение към това с интерес очаква 

публикуването на резултатите от 

публичната консултация по темата; 

като взема под внимание 

резултатите от дейността по 

саморегулиране, завършила през юни 

2015 г., призовава Комисията да 

предложи насоки за най-добри 

практики и ако е необходимо, 

ограничено преразглеждане на 

Директивата за пощенските услуги, 

за да се гарантира, че е подходяща за 

ерата на цифровите технологии, 

включително чрез укрепване на 

сътрудничеството между Органа на 

европейските регулатори в областта 

на електронните съобщения (ОЕРЕС) 
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и европейските регулатори на 

пощенски услуги (ЕРПУ); 

Or. en 

 

Изменение  539 

Ружа Графиня фон Тун унд Хоенщайн, Анна Мария Кораца Билд, Хена Виркунен, 

Филип Жювен 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 15в (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 15в. приветства създаването на 

съвместна работна група ad-hoc 

относно трансграничната доставка 

на колетни пратки между Органа на 

европейските регулатори в областта 

на електронните съобщения (ОЕРЕС) 

и европейските регулатори на 

пощенски услуги (ЕРПУ), която да 

анализира дали регулаторните 

преценки, извлечени от сектора на 

електронните комуникации, могат да 

бъдат приложени и за сектора на 

трансграничните доставки на 

колетни пратки; 

Or. en 

 

Изменение  540 

Вики Форд, Даниел Далтон, Ханс-Олаф Хенкел, Ема Маккларкин 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 15a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 15a. твърди, че за да се насърчи 

растежът на електронната 

търговия както в рамките на единния 

пазар, така и в рамките на трети 

държави, Митническият кодекс на 

Съюза следва да бъде прилаган по 
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начин, който не възпрепятства 

търговските потоци и който 

позволява достатъчно дълги периоди 

на преход и целенасочени мерки за 

освобождаване за всички 

икономически оператори; 

Or. en 

 

Изменение  541 

Клеър Муди, Джуд Къртън-Дарлинг, Тереза Грифин, Катрин Стайлър 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 15a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 15a. настоява, че всяка рамка на 

цифров единен пазар следва да бъде 

изградена около гарантирането на 

едни и същи права при работа за 

работниците в офлайн икономиката, 

заложени и прилагани за 

работниците в онлайн икономиката, 

като се отдаде специално внимание 

на неприкосновеността на правата 

на Съюза, работното време и 

подходящото регулиране на 

действителната и 

недействителната самостоятелна 

заетост; 

Or. en 

 

Изменение  542 

Люси Андерсън, Катрин Стайлър, Тереза Грифин, Евелин Гебхарт, Клеър Муди 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 15a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 15a. признава, че екологичните 

последици на разрастващия се пазар 

на доставка на колетни пратки и 
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необходимостта да се гарантира 

устойчивост и екологична закрила са 

приоритетни, тъй като секторът на 

електронната търговия продължава 

да се развива; 

Or. en 

 

Изменение  543 

Михал Бони 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 15a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 15a. по отношение на прозрачността 

на цените следва да се подчертае, че 

не операторът е този, който 

начислява на потребителя цената на 

доставката, а продавачът в 

интернет; тази такса често не 

отразява действителната цена, 

платена от продавача на оператора, 

натоварвайки потребителя със 

значително по-висока цена; призовава 

Комисията и държавите членки да 

предприемат действия за повишаване 

на осведомеността на 

потребителите по отношение на 

структурата на разходите за 

доставките на колетни пратки, 

което следва да има положително 

въздействие върху конкуренцията 

между продавачите в интернет и 

така да спомогне за намаляване на 

таксите за доставка; 

Or. pl 

 

Изменение  544 

Михал Бони 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 15б (нов) 
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Предложение за резолюция Изменение 

 15б. по отношение на регулаторния 

надзор подчертава, че всяка намеса, 

която улеснява развитието на 

цифровия единен пазар, следва да бъде 

балансирана по отношение на 

компетентността на Комисията да 

гарантира универсалната услуга в 

държавите членки; отбелязва, че за 

правилното функциониране на пазара 

на пощенски услуги в Европа е 

необходимо цялостно прилагане на 

съществуващите инструменти и 

разпоредби, предвидени в 

Директивата за пощенските услуги; 

Or. pl 

Изменение  545 

Жан-Люк Шафаузер, Милене Трошчински 

 

Предложение за резолюция 

Подзаглавие 2.3 

 

Предложение за резолюция Изменение 

2.3. Предотвратяване на блокирането 

на географски принцип 

заличава се 

Or. fr 

 

Изменение  546 

Алдо Патричело 

 

Предложение за резолюция 

Подзаглавие 2.3 

 

Предложение за резолюция Изменение 

2.3. Предотвратяване на блокирането на 

географски принцип 

2.3. Предотвратяване на блокирането на 

географски принцип, което не 

позволява на европейските граждани 

да използват предлаганите в други 

държави членки онлайн услуги и 
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често ги насочва към местните 

магазини; 

Or. it 

 

Изменение  547 

Джанлука Буонано 

 

Предложение за резолюция 

Подзаглавие 2.3 

 

Предложение за резолюция Изменение 

2.3. Предотвратяване на блокирането 

на географски принцип 

2.3. Намаляване на блокирането на 

географски принцип 

Or. it 

 

Изменение  548 

Сабине Ферхайен, Андреас Шваб 

 

Предложение за резолюция 

Подзаглавие 2.3 

 

Предложение за резолюция Изменение 

2.3. Предотвратяване на блокирането 

на географски принцип 

2.3.Предотвратяване на неоправданото 

блокиране на географски принцип 

Or. en 

 

Изменение  549 

Херберт Ройл 

 

Предложение за резолюция 

Подзаглавие 2.3 

 

Предложение за резолюция Изменение 

2.3. Предотвратяване на блокирането 

на географски принцип 

2.3. Предотвратяване на неоправданото 

блокиране на географски принцип 

Or. de 
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Изменение  550 

Жан-Люк Шафаузер, Милене Трошчински 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 16 

 

Предложение за резолюция Изменение 

16. счита, че са необходими 

амбициозни действия за подобряване 

на достъпа до законно цифрово 

съдържание, по-специално чрез 

прекратяване на практиките на 

блокиране на географски принцип и 

нелоялната ценова дискриминация въз 

основа на географско 

местоположение; 

заличава се 

Or. fr 

 

Изменение  551 

Вики Форд, Ханс-Олаф Хенкел, Ема Маккларкин 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 16 

 

Предложение за резолюция Изменение 

16. счита, че са необходими 

амбициозни действия за подобряване на 

достъпа до законно цифрово 

съдържание, по-специално чрез 

прекратяване на практиките на 

блокиране на географски принцип и 

нелоялната ценова дискриминация въз 

основа на географско местоположение; 

16. счита, че са необходими 

целенасочени и пропорционални 
действия за подобряване на достъпа до 

законно цифрово съдържание, по-

специално чрез прекратяване на 

неоснователните практики на 

блокиране на географски принцип, 

особено чрез осигуряване на по-голяма 

трансгранична преносимост на 

законно придобитото от 

потребителя съдържание, и 

нелоялната ценова дискриминация въз 

основа на географско местоположение, 

като същевременно се признава, че 

също както на традиционните 

пазари предприятията имат правото 

да решават дали да функционират в 
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дадена юрисдикция; отбелязва също, 

че новите правила относно 

събирането на ДДС за цифрови стоки 

са толкова тежки за дребните 

търговци, че те са спрели да търгуват 

през граница, и призовава Комисията 

и държавите членки да въведат 

минимален праг за микросубектите и 

за спешния труд, който да изпълнява 

ролята на временно решение; 

Or. en 

 

Изменение  552 

Андреас Шваб, Биргит Колин-Ланген, Аксел Фос, Филип Жювен, Отмар Карас, 

Инесе Вайдере 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 16 

 

Предложение за резолюция Изменение 

16. счита, че са необходими амбициозни 

действия за подобряване на достъпа до 

законно цифрово съдържание, по-

специално чрез прекратяване на 

практиките на блокиране на географски 

принцип и нелоялната ценова 

дискриминация въз основа на 

географско местоположение; 

16. счита, че са необходими амбициозни 

действия за подобряване на достъпа до 

законно цифрово съдържание, по-

специално чрез прекратяване на 

практиките на неоправдано блокиране 

на географски принцип и неоправдани 

ценови разлики; във връзка с това 

посочва, че правилното и цялостно 

прилагане на член 20, параграф 2 от 

Директивата за услугите, както и на 

член 8, параграф 3 от Директивата 

относно правата на потребителите е 

от основно значение; същевременно 

обаче счита, че поради все още 

съществуващото правно 

фрагментиране в държавите членки 

някои практики може да са 

оправдани; 

Or. de 

 

Изменение  553 

Херберт Ройл 
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Предложение за резолюция 

Параграф 16 

 

Предложение за резолюция Изменение 

16. счита, че са необходими амбициозни 

действия за подобряване на достъпа до 

законно цифрово съдържание, по-

специално чрез прекратяване на 

практиките на блокиране на географски 

принцип и нелоялната ценова 

дискриминация въз основа на 

географско местоположение; 

16. счита, че са необходими амбициозни 

действия за подобряване на достъпа до 

законно цифрово съдържание и 

материални и нематериални стоки, 

които могат да се придобиват 

онлайн, по-специално чрез анализиране 

и при необходимост прекратяване на 

практиките на неоправдано блокиране 

на географски принцип; същевременно 

отбелязва, че съществуват големи 

разлики по отношение на 

икономическата мощ и ценовото 

равнище между държавите – членки 

на ЕС; 

Or. de 

 

Изменение  554 

Филип Жювен, Илдико Гал-Пелц, Свен Шулце, Констанс Льо Грип, Ружа 

Графиня фон Тун унд Хоенщайн, Емил Радев, Хена Виркунен, Марк Жуло, 

Паскал Аримон 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 16 

 

Предложение за резолюция Изменение 

16. счита, че са необходими амбициозни 

действия за подобряване на достъпа до 

законно цифрово съдържание, по-

специално чрез прекратяване на 

практиките на блокиране на 

географски принцип и нелоялната 

ценова дискриминация въз основа на 

географско местоположение; 

16. счита, че са необходими амбициозни 

действия за подобряване на достъпа до 

законно цифрово съдържание и 

материални стоки и услуги, по-

специално чрез прекратяване на 

неоснователните практики на 

блокиране на географски принцип и 

нелоялната ценова дискриминация въз 

основа на географско местоположение; 

Or. en 
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Изменение  555 

Миапетра Кумпула-Натри, Карлуш Зориню, Даниел Ника 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 16 

 

Предложение за резолюция Изменение 

16. счита, че са необходими амбициозни 

действия за подобряване на достъпа до 

законно цифрово съдържание, по-

специално чрез прекратяване на 

практиките на блокиране на 

географски принцип и нелоялната 

ценова дискриминация въз основа на 

географско местоположение; 

16. счита, че са необходими амбициозни 

действия за подобряване на достъпа до 

законно цифрово съдържание, стоки и 

услуги, по-специално чрез прекратяване 

на неоснователните практики на 

блокиране на географски принцип, без 

малките предприятия да имат 

задължението да предлагат 

общоевропейски услуги, ако желаят 

да функционират на местно ниво, и 

нелоялната ценова дискриминация въз 

основа на географско местоположение; 

Or. en 

 

Изменение  556 

Виржини Розиер 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 16 

 

Предложение за резолюция Изменение 

16. счита, че са необходими амбициозни 

действия за подобряване на достъпа до 

законно цифрово съдържание, по-

специално чрез прекратяване на 

практиките на блокиране на географски 

принцип и нелоялната ценова 

дискриминация въз основа на 

географско местоположение; 

16. счита, че са необходими амбициозни 

действия за по-добро прилагане на 

принципа на недискриминация и 
подобряване на достъпа до законно 

цифрово съдържание онлайн, по-

специално чрез прекратяване на 

практиките на неоправдано блокиране 

на географски принцип; 

Or. fr 

 

Изменение  557 

Ламберт ван Нистелрой 
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Предложение за резолюция 

Параграф 16 

 

Предложение за резолюция Изменение 

16. счита, че са необходими амбициозни 

действия за подобряване на достъпа до 

законно цифрово съдържание, по-

специално чрез прекратяване на 

практиките на блокиране на 

географски принцип и нелоялната 

ценова дискриминация въз основа на 

географско местоположение; 

16. счита, че са необходими амбициозни 

действия за подобряване на достъпа до 

законно цифрово съдържание, по-

специално чрез прекратяване на 

неоснователните практики на 

блокиране на географски принцип и 

неоснователната ценова 

дискриминация въз основа на 

географско местоположение; 

Or. en 

 

Изменение  558 

Джанлука Буонано 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 16 

 

Предложение за резолюция Изменение 

16. счита, че са необходими амбициозни 

действия за подобряване на достъпа до 

законно цифрово съдържание, по-

специално чрез прекратяване на 

практиките на блокиране на географски 

принцип и нелоялната ценова 

дискриминация въз основа на 

географско местоположение; 

16. счита, че са необходими амбициозни 

действия за подобряване на достъпа до 

законно цифрово съдържание, по-

специално чрез ограничаване на 

практиките на блокиране на географски 

принцип и прекратяване на нелоялната 

ценова дискриминация въз основа на 

географско местоположение; 

Or. it 

 

Изменение  559 

Даниел Далтон 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 16 

 

Предложение за резолюция Изменение 

16. счита, че са необходими амбициозни 16. счита, че са необходими амбициозни 
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действия за подобряване на достъпа до 

законно цифрово съдържание, по-

специално чрез прекратяване на 

практиките на блокиране на 

географски принцип и нелоялната 

ценова дискриминация въз основа на 

географско местоположение; 

действия за подобряване на достъпа до 

законно цифрово съдържание, по-

специално чрез прекратяване на 

неоснователните практики на 

блокиране на географски принцип и 

нелоялната ценова дискриминация въз 

основа на географско местоположение; 

Or. en 

 

Изменение  560 

Сабине Ферхайен, Филип Жювен 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 16 

 

Предложение за резолюция Изменение 

16. счита, че са необходими амбициозни 

действия за подобряване на достъпа до 

законно цифрово съдържание, по-

специално чрез прекратяване на 

практиките на блокиране на 

географски принцип и нелоялната 

ценова дискриминация въз основа на 

географско местоположение; 

16. счита, че са необходими амбициозни 

действия за подобряване на достъпа до 

законно цифрово съдържание, по-

специално чрез прекратяване на 

неоснователните практики на 

блокиране на географски принцип и 

нелоялната ценова дискриминация въз 

основа на географско местоположение; 

Or. en 

 

Изменение  561 

Денис де Йонг, Иржи Мащалка 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 16 

 

Предложение за резолюция Изменение 

16. счита, че са необходими амбициозни 

действия за подобряване на достъпа до 

законно цифрово съдържание, по-

специално чрез прекратяване на 

практиките на блокиране на 

географски принцип и нелоялната 

ценова дискриминация въз основа на 

географско местоположение; 

16. счита, че са необходими амбициозни 

действия за подобряване на достъпа до 

законно цифрово съдържание, по-

специално чрез прекратяване на 

неоснователните практики на 

блокиране на географски принцип и 

нелоялната ценова дискриминация въз 

основа на географско местоположение; 
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Or. en 

 

Изменение  562 

Масимилиано Салини 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 16 

 

Предложение за резолюция Изменение 

16. счита, че са необходими амбициозни 

действия за подобряване на достъпа до 

законно цифрово съдържание, по-

специално чрез прекратяване на 

практиките на блокиране на географски 

принцип и нелоялната ценова 

дискриминация въз основа на 

географско местоположение; 

16. счита, че са необходими амбициозни 

действия за подобряване на достъпа до 

законно цифрово съдържание, по-

специално чрез прекратяване на 

практиките на неоснователно 

блокиране на географски принцип и 

нелоялната ценова дискриминация въз 

основа на географско местоположение; 

Or. it 

 

Изменение  563 

Хосе Бланко Лопес, Айдер Гардиасабал Рубиал, Хуан Фернандо Лопес Агилар, 

Серхио Гутиерес Прието, Инмакулада Родригес-Пинеро Фернандес 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 16 

 

Предложение за резолюция Изменение 

16. счита, че са необходими амбициозни 

действия за подобряване на достъпа до 

законно цифрово съдържание, по-

специално чрез прекратяване на 

практиките на блокиране на 

географски принцип и нелоялната 

ценова дискриминация въз основа на 

географско местоположение; 

16. счита, че са необходими амбициозни 

действия за подобряване на достъпа до 

законно цифрово съдържание, по-

специално чрез прекратяване на 

неоправданите практики на блокиране 

на географски принцип и нелоялната 

ценова дискриминация въз основа на 

географско местоположение; 

Or. es 

 

Изменение  564 

Робер Рошфор 
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Предложение за резолюция 

Параграф 16 

 

Предложение за резолюция Изменение 

16. счита, че са необходими амбициозни 

действия за подобряване на достъпа до 

законно цифрово съдържание, по-

специално чрез прекратяване на 

практиките на блокиране на 

географски принцип и нелоялната 

ценова дискриминация въз основа на 

географско местоположение; 

16. счита, че са необходими амбициозни 

действия за подобряване на достъпа до 

стоките и услугите, предлагани 

онлайн, включително чрез по-голяма 

ефективност на разпоредбите на 

Директивата относно правата на 

потребителите, чрез гарантиране, че 

разходите за доставка на стоки са 

пропорционални на действителните 

разходи за транспорт, и чрез 

прекратяване на неоправданите 

практики на блокиране на географски 

принцип и нелоялната ценова 

дискриминация въз основа на 

географско местоположение или 

националност; 

Or. fr 

 

Изменение  565 

Олга Сехналова 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 16 

 

Предложение за резолюция Изменение 

16. счита, че са необходими амбициозни 

действия за подобряване на достъпа до 

законно цифрово съдържание, по-

специално чрез прекратяване на 

практиките на блокиране на 

географски принцип и нелоялната 

ценова дискриминация въз основа на 

географско местоположение; 

16. счита, че са необходими амбициозни 

и конкретни действия за подобряване 

на достъпа както до законно цифрово 

съдържание, така и до материални 

стоки, и за налагане на забрана за 

дискриминация, по-специално чрез 

прекратяване на неоснователните 

практики на блокиране на географски 

принцип и нелоялната ценова 

дискриминация въз основа на 

географско местоположение, 

включително ценовата 

дискриминация; 
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Or. en 

 

Изменение  566 

Дита Харанзова, Кая Калас, Ула Тьорнес, Маритйе Схаке, Антанас Гуога 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 16 

 

Предложение за резолюция Изменение 

16. счита, че са необходими амбициозни 

действия за подобряване на достъпа до 

законно цифрово съдържание, по-

специално чрез прекратяване на 

практиките на блокиране на географски 

принцип и нелоялната ценова 

дискриминация въз основа на 

географско местоположение; 

16. счита, че са необходими амбициозни 

действия за подобряване на достъпа до 

законни стоки и услуги, продавани 

онлайн, по-специално чрез 

прекратяване на практиките на 

блокиране на географски принцип и 

нелоялната ценова дискриминация въз 

основа на географско местоположение; 

призовава Комисията да разследва 

практиката на ценова дискриминация 

и сегментация на пазара, а 

Комисията да противодейства на 

неетичните, несправедливи или 

незаконни бизнес практики, 

включително ценовата 

дискриминация, при която 

местоположението, езикът или 

националността се използват като 

фактори; 

Or. en 

 

Изменение  567 

Алесия Мария Моска 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 16 

 

Предложение за резолюция Изменение 

16. счита, че са необходими амбициозни 

действия за подобряване на достъпа до 

законно цифрово съдържание, по-

специално чрез прекратяване на 

практиките на блокиране на географски 

16. счита, че са необходими амбициозни 

действия за подобряване на достъпа до 

цифрово съдържание и закупуването 

на законни стоки и услуги независимо 

от различния подход, по-специално 
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принцип и нелоялната ценова 

дискриминация въз основа на 

географско местоположение; 

чрез прекратяване на практиките на 

блокиране на географски принцип и 

нелоялната ценова дискриминация въз 

основа на географско местоположение; 

Or. it 

 

Изменение  568 

Херберт Дорфман 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 16 

 

Предложение за резолюция Изменение 

16. счита, че са необходими амбициозни 

действия за подобряване на достъпа до 

законно цифрово съдържание, по-

специално чрез прекратяване на 

практиките на блокиране на географски 

принцип и нелоялната ценова 

дискриминация въз основа на 

географско местоположение; 

16. счита, че са необходими амбициозни 

действия за подобряване на достъпа до 

законно цифрово съдържание, по-

специално чрез прекратяване на 

практиките на блокиране на географски 

принцип и предлагането на 

изключителни медийни права на една 

държава членка, и нелоялната ценова 

дискриминация и дискриминацията по 

отношение на медийния достъп въз 

основа на географско местоположение, 

които възпрепятстват достъпа на 

потребителите до медийно 

съдържание на предпочитания език, 

особено в случаите на езикови 

малцинства; 

Or. en 

 

Изменение  569 

Антонио Лопес-Истурис Уайт, Пилар дел Кастильо Вера, Сантяго Фисас Айшела 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 16 

 

Предложение за резолюция Изменение 

16. счита, че са необходими амбициозни 

действия за подобряване на достъпа до 

законно цифрово съдържание, по-

16. счита, че са необходими амбициозни 

действия за подобряване на достъпа до 

законно цифрово съдържание, по-
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специално чрез прекратяване на 

практиките на блокиране на географски 

принцип и нелоялната ценова 

дискриминация въз основа на 

географско местоположение; 

специално чрез прекратяване на 

практиките на блокиране на географски 

принцип и нелоялната ценова 

дискриминация въз основа на 

географско местоположение, счита, че 

в сектора на аудиовизуалните услуги 

трябва да бъде взето решение 

относно преносимостта на 

съдържанието; 

Or. en 

 

Изменение  570 

Марк Тарабела 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 16 

 

Предложение за резолюция Изменение 

16. счита, че са необходими амбициозни 

действия за подобряване на достъпа до 

законно цифрово съдържание, по-

специално чрез прекратяване на 

практиките на блокиране на географски 

принцип и нелоялната ценова 

дискриминация въз основа на 

географско местоположение; 

16. счита, че са необходими амбициозни 

действия за подобряване на достъпа до 

законно цифрово съдържание, по-

специално чрез прекратяване на 

практиките на блокиране на географски 

принцип и нелоялната ценова 

дискриминация въз основа на 

географско местоположение; 

подчертава, че цифровият единен 

пазар трябва да дава възможност на 

потребителите да бъдат еднакво 

информирани, да сравняват цените и 

да купуват стоки в 28-те държави 

членки; 

Or. fr 

 

Изменение  571 

Юлия Реда, Индрек Таранд 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 16 

 

Предложение за резолюция Изменение 
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16. счита, че са необходими амбициозни 

действия за подобряване на достъпа до 

законно цифрово съдържание, по-

специално чрез прекратяване на 

практиките на блокиране на географски 

принцип и нелоялната ценова 

дискриминация въз основа на 

географско местоположение; 

16. счита, че са необходими амбициозни 

действия за подобряване на достъпа до 

законно цифрово съдържание, по-

специално чрез прекратяване на 

практиките на блокиране на географски 

принцип и ценовата дискриминация 

въз основа на географско 

местоположение, която доведе до 

сегашната фрагментираност на 

пазара; 

Or. en 

 

Изменение  572 

Естер де Ланге 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 16 

 

Предложение за резолюция Изменение 

16. счита, че са необходими амбициозни 

действия за подобряване на достъпа до 

законно цифрово съдържание, по-

специално чрез прекратяване на 

практиките на блокиране на географски 

принцип и нелоялната ценова 

дискриминация въз основа на 

географско местоположение; 

16. счита, че са необходими амбициозни 

действия за подобряване на достъпа до 

законно цифрово съдържание, по-

специално чрез прекратяване на 

практиките на блокиране на географски 

принцип и нелоялната ценова 

дискриминация въз основа на 

географско местоположение; застъпва 

се за разработването на мерки за 

трансгранична преносимост на 

законно цифрово съдържание; 

Or. nl 

 

Изменение  573 

Марко Дзуло, Давид Борели, Дарио Тамбурано 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 16 

 

Предложение за резолюция Изменение 

16. счита, че са необходими амбициозни 

действия за подобряване на достъпа до 

16. счита, че са необходими амбициозни 

действия за подобряване на достъпа до 
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законно цифрово съдържание, по-

специално чрез прекратяване на 

практиките на блокиране на географски 

принцип и нелоялната ценова 

дискриминация въз основа на 

географско местоположение; 

законно цифрово съдържание, по-

специално чрез прекратяване на 

практиките на блокиране на географски 

принцип и нелоялната ценова 

дискриминация въз основа на 

географско местоположение, резултат 

от които често е създаването на 

монополи или олигополи и които в 

някои случаи прикриват 

протекционистки мерки; 

Or. it 

 

Изменение  574 

Ренато Сору, Серджо Гаетано Коферати, Симона Бонафе, Флавио Дзанонато 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 16 

 

Предложение за резолюция Изменение 

16. счита, че са необходими амбициозни 

действия за подобряване на достъпа до 

законно цифрово съдържание, по-

специално чрез прекратяване на 

практиките на блокиране на географски 

принцип и нелоялната ценова 

дискриминация въз основа на 

географско местоположение; 

16. счита, че са необходими амбициозни 

действия за подобряване на достъпа до 

законно цифрово съдържание, по-

специално чрез незабавно прекратяване 

на практиките на блокиране на 

географски принцип и ценовата 

дискриминация въз основа на 

географско местоположение, както и 

всички практики, които подкопават 

неутралността на страната във 

връзка с начините за плащане между 

държавите членки; 

Or. en 

 

Изменение  575 

Ангелика Ниблер 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 16 

 

Предложение за резолюция Изменение 

16. счита, че са необходими амбициозни 16. счита, че са необходими амбициозни 



 

PE569.785v01-00 116/188 AM\1076127BG.doc 

BG 

действия за подобряване на достъпа до 

законно цифрово съдържание, по-

специално чрез прекратяване на 

практиките на блокиране на географски 

принцип и нелоялната ценова 

дискриминация въз основа на 

географско местоположение; 

действия за подобряване на достъпа до 

законно цифрово съдържание, по-

специално чрез прекратяване на 

практиките на блокиране на географски 

принцип и нелоялната ценова 

дискриминация въз основа на 

географско местоположение, освен в 

случаите, в които това е необходимо 

въз основа на териториални лицензи; 

Or. de 

 

Изменение  576 

Катрин Стайлър, Тереза Грифин, Люси Андерсън 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 16 

 

Предложение за резолюция Изменение 

16. счита, че са необходими амбициозни 

действия за подобряване на достъпа до 

законно цифрово съдържание, по-

специално чрез прекратяване на 

практиките на блокиране на географски 

принцип и нелоялната ценова 

дискриминация въз основа на 

географско местоположение; 

16. счита, че са необходими амбициозни 

действия за подобряване на достъпа до 

законно цифрово съдържание, по-

специално чрез прекратяване на 

практиките на блокиране на географски 

принцип и нелоялната ценова 

дискриминация въз основа на 

географско местоположение; счита, че 

прилагането на антитръстовите 

правила на ЕС може да има важна 

роля в преодоляването на 

неоснователните практики по 

блокиране на географски принцип; 

приветства консултацията на 

Европейската комисия относно 

преразглеждането на Директивата за 

спътниковото излъчване и кабелното 

препредаване и счита, че онлайн 

разпределението на аудиовизуално 

съдържание би могло да бъде 

разгледано в рамките на тази 

директива; 

Or. en 
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Изменение  577 

Анна Мария Кораца Билд, Роберта Мецола, Теодорос Загоракис, Антонио Лопес-

Истурис Уайт, Кристиан Силвиу Бушой, Михай Туркану 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 16 

 

Предложение за резолюция Изменение 

16. счита, че са необходими амбициозни 

действия за подобряване на достъпа до 

законно цифрово съдържание, по-

специално чрез прекратяване на 

практиките на блокиране на географски 

принцип и нелоялната ценова 

дискриминация въз основа на 

географско местоположение; 

16. счита, че блокирането на 

географски принцип във вътрешния 

пазар де факто насърчава 

пиратството; счита, че са необходими 

амбициозни действия за подобряване на 

достъпа до законно цифрово 

съдържание, по-специално чрез 

прекратяване на практиките на 

блокиране на географски принцип и 

нелоялната ценова дискриминация въз 

основа на географско местоположение; 

Or. en 

 

Изменение  578 

Михал Бони, Хена Виркунен, Ружа Графиня фон Тун унд Хоенщайн, Ева Паунова, 

Барбара Капел, Маркус Пипер, Анна Мария Кораца Билд, Данута Мария Хюбнер, 

Филип Жювен 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 16 

 

Предложение за резолюция Изменение 

16. счита, че са необходими амбициозни 

действия за подобряване на достъпа до 

законно цифрово съдържание, по-

специално чрез прекратяване на 

практиките на блокиране на географски 

принцип и нелоялната ценова 

дискриминация въз основа на 

географско местоположение; 

16. счита, че са необходими амбициозни 

действия за подобряване на достъпа в 

целия ЕС до законно цифрово 

съдържание, по-специално чрез 

прекратяване на практиките на 

блокиране на географски принцип и 

нелоялната ценова дискриминация въз 

основа на географско местоположение; 

Or. en 
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Изменение  579 

Никола Данти, Катрин Стайлър 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 16 

 

Предложение за резолюция Изменение 

16. счита, че са необходими амбициозни 

действия за подобряване на достъпа до 

законно цифрово съдържание, по-

специално чрез прекратяване на 

практиките на блокиране на 

географски принцип и нелоялната 

ценова дискриминация въз основа на 

географско местоположение; 

16. счита, че са необходими амбициозни 

действия за подобряване на достъпа до 

законно цифрово съдържание, по-

специално чрез незабавно прекратяване 

на неоснователните практики на 

блокиране на географски принцип и 

нелоялната ценова дискриминация въз 

основа на географско местоположение; 

Or. en 

 

Изменение  580 

Гунар Хьокмарк 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 16a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 16a. отбелязва, че блокирането на 

географски принцип представлява 

специфичен набор от практики, 

които не следва да се бъркат с 

ограниченията пред достъпа до 

дадена услуга; много ограничения за 

трансграничния достъп до услуги, 

като например ограниченията за 

доставката на физически стоки, 

предмет на електронна търговия, са 

породени от различаващите се 

изисквания, свързани с 

потребителите, продукта или 

етикетирането, и следователно 

често са последствие от оставащите 

пречки пред единния пазар; 

подчертава необходимостта от 

премахване на тези оставащи пречки; 

Or. en 
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Изменение  581 

Дита Харанзова, Кая Калас, Антанас Гуога 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 16г (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 16г. подчертава, че краят на 

блокирането на географски принцип 

следва да върви ръка за ръка с 

увеличението на възможностите за 

трансгранични пратки на колети на 

по-добра цена, за да се даде 

възможност за ефективна 

конкуренция в рамките на единния 

пазар; следователно подчертава 

необходимостта от мерки за 

подобряване на ценовата прозрачност 

и засилване на регулаторния надзор 

над доставките на колетни пратки; 

Or. en 

 

Изменение  582 

Даниел Далтон 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 16a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 16a. счита, че неоснователните 

практики на блокиране на географски 

принцип са вредни както за 

правилното функциониране на 

единния пазар, така и за насърчаване 

на онлайн пиратството, по-

специално в случаите, в които в 

държавата членка няма никакви 

средства, които да осигуряват 

законно достъпно съдържание; 

Or. en 
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Изменение  583 

Марк Тарабела 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 16а (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 16а. приканва Комисията и 

държавите членки да въведат 

инструменти, достъпни за всички 

потребители, с цел запазване на 

максимална прозрачност и 

гарантиране на доверието на 

потребителите при покупки онлайн 

или офлайн; 

Or. fr 

 

Изменение  584 

Юлия Реда, Индрек Таранд 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 16a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 16a. призовава за цялостно 

прекратяване на блокирането на 

географски принцип, тъй като 

потребителите, които нямат 

достъп до законно придобивано 

съдържание, ще прибягват до 

незаконно съдържание, което не носи 

полза за никого; 

Or. en 

 

Изменение  585 

Дита Харанзова, Кая Калас, Маритйе Схаке, Антанас Гуога 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 16в (нов) 
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Предложение за резолюция Изменение 

 16в. подчертава необходимостта 

всички потребители в Съюза да бъдат 

третирани еднакво от онлайн 

търговците, които извършват 

търговия в една или повече държави 

членки, включително по отношение 

на достъпа до отстъпки и други 

промоции; 

Or. en 

 

Изменение  586 

Олга Сехналова 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 16a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 16а. подчертава, че няма основание за 

създаване на изкуствени или 

неоснователни бариери пред онлайн 

средата за потребителите, когато 

те искат достъп до уебсайтове, 

услуги или стоки; 

Or. en 

 

Изменение  587 

Дита Харанзова, Кая Калас, Ула Тьорнес, Маритйе Схаке 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 16a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 16a. призовава Комисията да приеме 

единен регламент относно 

блокирането на географски принцип, 

който би допълвал Директивата за 

електронна търговия и би дал насоки 

относно несправедливите и 
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незаконните практики; 

Or. en 

 

Изменение  588 

Евелин Гебхарт, Марк Тарабела, Марлене Мици, Мария Грапини, Олга 

Сехналова, Катрин Стайлър, Лиса Яконсари, Никола Данти 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 16a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 16a. подкрепя плана на Комисията за 

преодоляване по ефективен начин на 

блокирането на географски принцип 

чрез допълване на съществуващата 

рамка за електронна търговия; счита, 

че е от съществено значение да се 

акцентира върху технологичните 

мерки и техническите практики, 

водещи до неоснователни ограничения 

върху достъпа до предоставяните зад 

граница услуги на информационното 

общество, върху сключването на 

трансгранични договори за покупка на 

стоки и услуги, но и върху свързани 

дейности, като например плащане и 

доставка; 

Or. en 

 

Изменение  589 

Дита Харанзова, Кая Калас, Маритйе Схаке 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 16д (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 16д. счита, че Комисията трябва да 

преразгледа не само отношенията 

между предприятията и 

потребителите, но и тези между 

самите предприятия, които водят до 
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практики по блокиране на географски 

принцип, като например селективна 

дистрибуция и сегментация на 

пазара; 

Or. en 

 

Изменение  590 

Филип Жювен, Илдико Гал-Пелц, Карлуш Куелю, Констанс Льо Грип, Ружа 

Графиня фон Тун унд Хоенщайн, Сабине Ферхайен, Хена Виркунен, Марк Жуло, 

Паскал Аримон 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 16a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 16a. призовава Комисията да 

предложи мерки за прекратяване на 

практики, като например 

проследяване на IP–адреси или 

умишлената несъвместимост на 

системите, която ограничава избора 

на потребителите, и да гарантира 

преносимостта на цифровия живот 

на хората; 

Or. en 

 

Изменение  591 

Кристиан Елер 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 16a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 16a. подкрепя инициативите, имащи 

за цел да подобрят преносимостта в 

рамките на ЕС на онлайн услугите за 

законно придобито и законно 

предоставено съдържание, при пълно 

зачитане на авторските права и на 

интересите на притежателите на 

права; 
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Or. en 

 

Изменение  592 

Даниел Далтон, Ема Маккларкин 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 16б (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 16б. призовава за преносимост на 

законно закупеното съдържание в 

рамките на ЕС, при което 

потребителят, закупил цифрово 

съдържание в своята държава членка 

на пребиваване, може да получи 

достъп до това съдържание, когато 

се намира в друга държава членка; 

Or. en 

 

Изменение  593 

Дита Харанзова, Кая Калас, Маритйе Схаке, Антанас Гуога 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 16б (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 16б. подчертава необходимостта от 

преносимост на законно закупеното 

цифрово съдържание, включително на 

абонаментни услуги, между 

границите или във формат за 

изтегляне, или за стрийминг; 

Or. en 

 

Изменение  594 

Марко Дзуло, Давид Борели, Дарио Тамбурано 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 16а (нов) 
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Предложение за резолюция Изменение 

 16а. изразява съжаление, че докато 

Комисията се стреми да изгради 

единен европейски пазар, 

съществуват вътрешни търговски 

бариери, които възпрепятстват 

гражданите да използват свободно и 

без ограничения законно закупеното 

цифрово съдържание в дадена 

държава членка в останалата част 

на Съюза; подчертава, че тези 

ограничения може да се окажат 

стимул за използване на хакерски 

системи за преодоляване на 

възприеманите като несправедливи 

пречки, с отрицателен ефект не само 

по отношение на свободата на 

гражданите, но и за печалбите на 

дистрибуторите; призовава 

Комисията за по-добра координация 

на политиките в областта на 

авторското право и лицензирането, 

за да се сложи край на тези различия; 

Or. it 

 

Изменение  595 

Херберт Дорфман 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 16a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 16a. призовава за създаване на единен 

цифров пазар за доставчици на 

медийни услуги или излъчващи 

оператори и за подновяване на 

законодателството в областта на 

авторското право относно 

аудиовизуалните медии и онлайн 

медиите, което гарантира 

трансгранични услуги и препредаване 

през платформи на трети страни, 

като същевременно се интегрира 
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обосновката зад „принципа за 

държава на произход“; 

Or. en 

 

Изменение  596 

Филип Жювен, Антонио Таяни, Илдико Гал-Пелц, Свен Шулце, Констанс Льо 

Грип, Сабине Ферхайен, Марк Жуло, Паскал Аримон 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 16б (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 16б. признава, че блокирането на 

географски принцип може да бъде 

оправдано в някои случаи, например в 

аудиовизуалния сектор, където 

финансирането на дадена продукция 

зависи до голяма степен от 

териториалната изключителност; 

Or. en 

 

Изменение  597 

Хосе Бланко Лопес, Айдер Гардиасабал Рубиал, Хуан Фернандо Лопес Агилар, 

Серхио Гутиерес Прието, Инмакулада Родригес-Пинеро Фернандес 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 16а (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 16a. подчертава обаче ключовата 

роля на териториалните лицензи във 

финансирането и производството на 

аудиовизуално и кинематографично 

съдържание и поради това призовава 

за реформи, които са насочени към 

даването на приоритет на 

засилената преносимост в рамките 

на ЕС на съдържанието на онлайн 

услуги, придобити и предоставени 

законно, при пълно зачитане на 

правото на интелектуална 
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собственост и сродните му права; 

Or. es 

 

Изменение  598 

Виржини Розиер 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 16а (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 16а. припомня, че териториалният 

принцип трябва да остане основен 

стълб на режима на авторското 

право; призовава да се даде приоритет 

на реформите, които целят да се 

подобри преносимостта на законно 

придобито съдържание; 

Or. fr 

 

Изменение  599 

Марите Схаке 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 16a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 16a. подчертава, че културното 

многообразие в Европа, както и 

езиковото многообразие извличат 

полза от трансграничния достъп до 

съдържание; 

Or. en 

 

Изменение  600 

Жан-Люк Шафаузер, Милене Трошчински 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 17 
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Предложение за резолюция Изменение 

17. подкрепя по-специално планирания 

от Комисията контрол на 

практическото правоприлагане на 

член 20, параграф 2 от Директивата 

за услугите с цел да се анализират 

възможните модели на 

дискриминация срещу потребители 

въз основа на тяхната държава на 

пребиваване; призовава Комисията да 

идентифицира и да дефинира по 

кратък начин групи от случаи на 

обоснована дискриминация по член 20, 

параграф 2 от Директивата за 

услугите, за да се забрани 

необоснованото дискриминационно 

поведение от страна на частни 

субекти и да се подпомогне на 

практика тълкуването от страна на 

органите, отговорни за прилагането 

на член 20, параграф 2; призовава 

Комисията да положи съгласувани 

усилия, за да добави разпоредбата по 

член 20, параграф 2 към 

приложението на Регламент (ЕО) 

№ 2006/2004 с цел да се ползват 

правомощията за разследване и 

правоприлагане на Мрежата за 

сътрудничество в областта на 

защитата на потребителите; 

заличава се 

Or. fr 

 

Изменение  601 

Вики Форд, Ханс-Олаф Хенкел 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 17 

 

Предложение за резолюция Изменение 

17. подкрепя по-специално планирания 

от Комисията контрол на практическото 

правоприлагане на член 20, параграф 2 

от Директивата за услугите с цел да се 

17. подкрепя по-специално планирания 

от Комисията контрол на практическото 

правоприлагане на член 20, параграф 2 

от Директивата за услугите с цел да се 
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анализират възможните модели на 

дискриминация срещу потребители въз 

основа на тяхната държава на 

пребиваване; призовава Комисията да 

идентифицира и да дефинира по кратък 

начин групи от случаи на обоснована 

дискриминация по член 20, параграф 2 

от Директивата за услугите, за да се 

забрани необоснованото 

дискриминационно поведение от страна 

на частни субекти и да се подпомогне на 

практика тълкуването от страна на 

органите, отговорни за прилагането на 

член 20, параграф 2; призовава 

Комисията да положи съгласувани 

усилия, за да добави разпоредбата по 

член 20, параграф 2 към приложението 

на Регламент (ЕО) № 2006/2004 с цел да 

се ползват правомощията за разследване 

и правоприлагане на Мрежата за 

сътрудничество в областта на защитата 

на потребителите; 

анализират възможните модели на 

незаконна дискриминация срещу 

потребители въз основа на тяхната 

държава на пребиваване; призовава 

Комисията да идентифицира и да 

дефинира по кратък начин групи от 

случаи на обоснована дискриминация 

по член 20, параграф 2 от Директивата 

за услугите, за да се изясни 

естеството на необоснованото 

дискриминационно поведение от страна 

на частни субекти и да се подпомогне на 

практика тълкуването от страна на 

органите, отговорни за прилагането на 

член 20, параграф 2; призовава 

Комисията да положи съгласувани 

усилия, за да добави разпоредбата по 

член 20, параграф 2 към приложението 

на Регламент (ЕО) № 2006/2004 с цел да 

се ползват правомощията за разследване 

и правоприлагане на Мрежата за 

сътрудничество в областта на защитата 

на потребителите; 

Or. en 

 

Изменение  602 

Робер Рошфор 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 17 

 

Предложение за резолюция Изменение 

17. подкрепя по-специално планирания 

от Комисията контрол на практическото 

правоприлагане на член 20, параграф 2 

от Директивата за услугите с цел да се 

анализират възможните модели на 

дискриминация срещу потребители въз 

основа на тяхната държава на 

пребиваване; призовава Комисията да 

идентифицира и да дефинира по кратък 

начин групи от случаи на обоснована 

дискриминация по член 20, параграф 2 

от Директивата за услугите, за да се 

забрани необоснованото 

17. подкрепя по-специално планирания 

от Комисията контрол на практическото 

правоприлагане на член 20, параграф 2 

от Директивата за услугите с цел да се 

анализират възможните модели на 

дискриминация срещу потребители въз 

основа на тяхната националност или 

държава на пребиваване; подчертава 

ползата от наличието на по-добра 

координация между точките за 

контакт, определени от държавите 

членки, и от засилването на 

съвместните действия между 
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дискриминационно поведение от страна 

на частни субекти и да се подпомогне на 

практика тълкуването от страна на 

органите, отговорни за прилагането на 

член 20, параграф 2; призовава 

Комисията да положи съгласувани 

усилия, за да добави разпоредбата по 

член 20, параграф 2 към приложението 

на Регламент (ЕО) № 2006/2004 с цел да 

се ползват правомощията за разследване 

и правоприлагане на Мрежата за 

сътрудничество в областта на защитата 

на потребителите; 

Комисията и националните органи в 

целевите сектори с цел по-добре да се 

провери прилагането на въпросния 

член; призовава Комисията да 

идентифицира и да изясни по кратък 

начин групи от случаи на обоснована 

дискриминация съгласно член 20, 

параграф 2 от Директивата за услугите, 

за да се забрани необоснованото 

дискриминационно поведение от страна 

на частни субекти и да се подпомогне на 

практика тълкуването от страна на 

органите, отговорни за прилагането на 

член 20, параграф 2; призовава 

Комисията да положи съгласувани 

усилия, за да добави разпоредбата по 

член 20, параграф 2 към приложението 

на Регламент (ЕО) № 2006/2004 с цел да 

се ползват правомощията за разследване 

и правоприлагане на Мрежата за 

сътрудничество в областта на защитата 

на потребителите; 

Or. fr 

 

Изменение  603 

Филип Жювен, Илдико Гал-Пелц, Свен Шулце, Хена Виркунен 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 17 

 

Предложение за резолюция Изменение 

17. подкрепя по-специално планирания 

от Комисията контрол на практическото 

правоприлагане на член 20, параграф 2 

от Директивата за услугите с цел да се 

анализират възможните модели на 

дискриминация срещу потребители въз 

основа на тяхната държава на 

пребиваване; призовава Комисията да 

идентифицира и да дефинира по кратък 

начин групи от случаи на обоснована 

дискриминация по член 20, параграф 2 

от Директивата за услугите, за да се 

забрани необоснованото 

дискриминационно поведение от страна 

17. подкрепя по-специално планирания 

от Комисията контрол на практическото 

правоприлагане на член 20, параграф 2 

от Директивата за услугите с цел да се 

анализират възможните модели на 

дискриминация срещу потребители въз 

основа на тяхната държава на 

пребиваване; призовава Комисията да 

идентифицира и да дефинира по кратък 

начин групи на общи интереси, като 

например общественото здраве (напр. 

забрана за онлайн продажба на 

тютюневи изделия или алкохол на 

непълнолетни), които обосновават 
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на частни субекти и да се подпомогне на 

практика тълкуването от страна на 

органите, отговорни за прилагането на 

член 20, параграф 2; призовава 

Комисията да положи съгласувани 

усилия, за да добави разпоредбата по 

член 20, параграф 2 към приложението 

на Регламент (ЕО) № 2006/2004 с цел да 

се ползват правомощията за разследване 

и правоприлагане на Мрежата за 

сътрудничество в областта на защитата 

на потребителите; 

дискриминация по член 20, параграф 2 

от Директивата за услугите, за да се 

забрани необоснованото 

дискриминационно поведение от страна 

на частни субекти и да се подпомогне на 

практика тълкуването от страна на 

органите, отговорни за прилагането на 

член 20, параграф 2; призовава 

Комисията да положи съгласувани 

усилия, за да добави разпоредбата по 

член 20, параграф 2 към приложението 

на Регламент (ЕО) № 2006/2004 с цел да 

се ползват правомощията за разследване 

и правоприлагане на Мрежата за 

сътрудничество в областта на защитата 

на потребителите; 

Or. en 

 

Изменение  604 

Масимилиано Салини 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 17 

 

Предложение за резолюция Изменение 

17. подкрепя по-специално планирания 

от Комисията контрол на практическото 

правоприлагане на член 20, параграф 2 

от Директивата за услугите с цел да се 

анализират възможните модели на 

дискриминация срещу потребители въз 

основа на тяхната държава на 

пребиваване; призовава Комисията да 

идентифицира и да дефинира по кратък 

начин групи от случаи на обоснована 

дискриминация по член 20, параграф 2 

от Директивата за услугите, за да се 

забрани необоснованото 

дискриминационно поведение от страна 

на частни субекти и да се подпомогне на 

практика тълкуването от страна на 

органите, отговорни за прилагането на 

член 20, параграф 2; призовава 

Комисията да положи съгласувани 

усилия, за да добави разпоредбата по 

17. подкрепя по-специално планирания 

от Комисията контрол на практическото 

правоприлагане на член 20, параграф 2 

от Директивата за услугите с цел да се 

анализират възможните модели на 

дискриминация срещу потребители въз 

основа на тяхната държава на 

пребиваване; призовава Комисията да 

идентифицира и да дефинира, 

конкретно с икономическите 

оператори, по кратък начин групи от 

случаи на обоснована дискриминация 

по член 20, параграф 2 от Директивата 

за услугите, за да се забрани 

необоснованото дискриминационно 

поведение от страна на частни субекти и 

да се подпомогне на практика 

тълкуването от страна на органите, 

отговорни за прилагането на член 20, 

параграф 2; призовава Комисията да 
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член 20, параграф 2 към приложението 

на Регламент (ЕО) № 2006/2004 с цел да 

се ползват правомощията за разследване 

и правоприлагане на Мрежата за 

сътрудничество в областта на защитата 

на потребителите; 

положи съгласувани усилия, за да 

добави разпоредбата по член 20, 

параграф 2 към приложението на 

Регламент (ЕО) № 2006/2004 с цел да се 

ползват правомощията за разследване и 

правоприлагане на Мрежата за 

сътрудничество в областта на защитата 

на потребителите; 

Or. it 

 

Изменение  605 

Марко Дзуло, Давид Борели, Дарио Тамбурано 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 17 

 

Предложение за резолюция Изменение 

17. подкрепя по-специално планирания 

от Комисията контрол на практическото 

правоприлагане на член 20, параграф 2 

от Директивата за услугите с цел да се 

анализират възможните модели на 

дискриминация срещу потребители въз 

основа на тяхната държава на 

пребиваване; призовава Комисията да 

идентифицира и да дефинира по кратък 

начин групи от случаи на обоснована 

дискриминация по член 20, параграф 2 

от Директивата за услугите, за да се 

забрани необоснованото 

дискриминационно поведение от 

страна на частни субекти и да се 

подпомогне на практика тълкуването от 

страна на органите, отговорни за 

прилагането на член 20, параграф 2; 

призовава Комисията да положи 

съгласувани усилия, за да добави 

разпоредбата по член 20, параграф 2 

към приложението на Регламент (ЕО) 

№ 2006/2004 с цел да се ползват 

правомощията за разследване и 

правоприлагане на Мрежата за 

сътрудничество в областта на защитата 

на потребителите; 

17. подкрепя по-специално планирания 

от Комисията контрол на практическото 

правоприлагане на член 20, параграф 2 

от Директивата за услугите с цел да се 

анализират възможните модели на 

дискриминация срещу потребители въз 

основа на тяхната държава на 

пребиваване; призовава Комисията да 

идентифицира и да дефинира по кратък 

начин групи от случаи на обоснована 

дискриминация по член 20, параграф 2 

от Директивата за услугите, за да се 

забрани дискриминационното 

поведение от страна на частни субекти и 

да се подпомогне на практика 

тълкуването от страна на органите, 

отговорни за прилагането на член 20, 

параграф 2; призовава Комисията да 

положи съгласувани усилия, за да 

добави разпоредбата по член 20, 

параграф 2 към приложението на 

Регламент (ЕО) № 2006/2004 с цел да се 

ползват правомощията за разследване и 

правоприлагане на Мрежата за 

сътрудничество в областта на защитата 

на потребителите; 
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Or. it 

 

Изменение  606 

Херберт Дорфман 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 17 

 

Предложение за резолюция Изменение 

17. подкрепя по-специално планирания 

от Комисията контрол на практическото 

правоприлагане на член 20, параграф 2 

от Директивата за услугите с цел да се 

анализират възможните модели на 

дискриминация срещу потребители въз 

основа на тяхната държава на 

пребиваване; призовава Комисията да 

идентифицира и да дефинира по кратък 

начин групи от случаи на обоснована 

дискриминация по член 20, параграф 2 

от Директивата за услугите, за да се 

забрани необоснованото 

дискриминационно поведение от страна 

на частни субекти и да се подпомогне на 

практика тълкуването от страна на 

органите, отговорни за прилагането на 

член 20, параграф 2; призовава 

Комисията да положи съгласувани 

усилия, за да добави разпоредбата по 

член 20, параграф 2 към приложението 

на Регламент (ЕО) № 2006/2004 с цел да 

се ползват правомощията за разследване 

и правоприлагане на Мрежата за 

сътрудничество в областта на защитата 

на потребителите; 

17. подкрепя по-специално планирания 

от Комисията контрол на практическото 

правоприлагане на член 20, параграф 2 

от Директивата за услугите с цел да се 

анализират възможните модели на 

дискриминация срещу потребители въз 

основа на тяхната държава на 

пребиваване и принадлежност към 

дадено езиково малцинство или 

езикова група; призовава Комисията да 

идентифицира и да дефинира по кратък 

начин групи от случаи на обоснована 

дискриминация по член 20, параграф 2 

от Директивата за услугите, за да се 

забрани необоснованото 

дискриминационно поведение от страна 

на частни субекти и да се подпомогне на 

практика тълкуването от страна на 

органите, отговорни за прилагането на 

член 20, параграф 2; призовава 

Комисията да положи съгласувани 

усилия, за да добави разпоредбата по 

член 20, параграф 2 към приложението 

на Регламент (ЕО) № 2006/2004 с цел да 

се ползват правомощията за разследване 

и правоприлагане на Мрежата за 

сътрудничество в областта на защитата 

на потребителите; 

Or. en 

 

Изменение  607 

Михал Бони, Хена Виркунен, Маркус Пипер, Данута Мария Хюбнер 
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Предложение за резолюция 

Параграф 17 

 

Предложение за резолюция Изменение 

17. подкрепя по-специално планирания 

от Комисията контрол на практическото 

правоприлагане на член 20, параграф 2 

от Директивата за услугите с цел да се 

анализират възможните модели на 

дискриминация срещу потребители въз 

основа на тяхната държава на 

пребиваване; призовава Комисията да 

идентифицира и да дефинира по кратък 

начин групи от случаи на обоснована 

дискриминация по член 20, параграф 2 

от Директивата за услугите, за да се 

забрани необоснованото 

дискриминационно поведение от страна 

на частни субекти и да се подпомогне на 

практика тълкуването от страна на 

органите, отговорни за прилагането на 

член 20, параграф 2; призовава 

Комисията да положи съгласувани 

усилия, за да добави разпоредбата по 

член 20, параграф 2 към приложението 

на Регламент (ЕО) № 2006/2004 с цел да 

се ползват правомощията за разследване 

и правоприлагане на Мрежата за 

сътрудничество в областта на защитата 

на потребителите; 

17. подкрепя по-специално планирания 

от Комисията контрол на практическото 

правоприлагане на член 20, параграф 2 

от Директивата за услугите с цел да се 

анализират възможните модели на 

дискриминация срещу потребители въз 

основа на тяхната държава на 

пребиваване или в държавата, в която 

те получават достъп до интернет; 

призовава Комисията да идентифицира 

и да дефинира по кратък начин групи от 

случаи на обоснована дискриминация 

по член 20, параграф 2 от Директивата 

за услугите, за да се забрани 

необоснованото дискриминационно 

поведение от страна на частни субекти и 

да се подпомогне на практика 

тълкуването от страна на органите, 

отговорни за прилагането на член 20, 

параграф 2; призовава Комисията да 

положи съгласувани усилия, за да 

добави разпоредбата по член 20, 

параграф 2 към приложението на 

Регламент (ЕО) № 2006/2004 с цел да се 

ползват правомощията за разследване и 

правоприлагане на Мрежата за 

сътрудничество в областта на защитата 

на потребителите; 

Or. en 

 

Изменение  608 

Виржини Розиер 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 17 

 

Предложение за резолюция Изменение 

17. подкрепя по-специално планирания 

от Комисията контрол на практическото 

правоприлагане на член 20, параграф 2 

17. подкрепя по-специално планирания 

от Комисията контрол на практическото 

правоприлагане на член 20, параграф 2 
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от Директивата за услугите с цел да се 

анализират възможните модели на 

дискриминация срещу потребители въз 

основа на тяхната държава на 

пребиваване; призовава Комисията да 

идентифицира и да дефинира по кратък 

начин групи от случаи на обоснована 

дискриминация по член 20, параграф 2 

от Директивата за услугите, за да се 

забрани необоснованото 

дискриминационно поведение от страна 

на частни субекти и да се подпомогне на 

практика тълкуването от страна на 

органите, отговорни за прилагането на 

член 20, параграф 2; призовава 

Комисията да положи съгласувани 

усилия, за да добави разпоредбата по 

член 20, параграф 2 към приложението 

на Регламент (ЕО) № 2006/2004 с цел да 

се ползват правомощията за разследване 

и правоприлагане на Мрежата за 

сътрудничество в областта на защитата 

на потребителите; 

от Директивата за услугите с цел да се 

анализират възможните модели на 

дискриминация срещу потребители въз 

основа на тяхната държава на 

пребиваване; призовава Комисията да 

идентифицира и да дефинира по кратък 

начин групи от случаи на обоснована 

дискриминация, по-специално от общ 

интерес, по член 20, параграф 2 от 

Директивата за услугите, за да се 

забрани необоснованото 

дискриминационно поведение от страна 

на частни субекти и да се подпомогне на 

практика тълкуването от страна на 

органите, отговорни за прилагането на 

член 20, параграф 2; призовава 

Комисията да положи съгласувани 

усилия, за да добави разпоредбата по 

член 20, параграф 2 към приложението 

на Регламент (ЕО) № 2006/2004 с цел да 

се ползват правомощията за разследване 

и правоприлагане на Мрежата за 

сътрудничество в областта на защитата 

на потребителите; 

Or. fr 

 

Изменение  609 

Мириам Дали, Клеър Муди 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 17 

 

Предложение за резолюция Изменение 

17. подкрепя по-специално планирания 

от Комисията контрол на практическото 

правоприлагане на член 20, параграф 2 

от Директивата за услугите с цел да се 

анализират възможните модели на 

дискриминация срещу потребители въз 

основа на тяхната държава на 

пребиваване; призовава Комисията да 

идентифицира и да дефинира по кратък 

начин групи от случаи на обоснована 

дискриминация по член 20, параграф 2 

от Директивата за услугите, за да се 

17. подкрепя по-специално планирания 

от Комисията контрол на практическото 

правоприлагане на член 20, параграф 2 

от Директивата за услугите с цел да се 

анализират възможните модели на 

дискриминация срещу потребители и 

предприемачи въз основа на тяхната 

държава на пребиваване; призовава 

Комисията да идентифицира и да 

дефинира по кратък начин групи от 

случаи на обоснована дискриминация 

по член 20, параграф 2 от Директивата 
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забрани необоснованото 

дискриминационно поведение от страна 

на частни субекти и да се подпомогне на 

практика тълкуването от страна на 

органите, отговорни за прилагането на 

член 20, параграф 2; призовава 

Комисията да положи съгласувани 

усилия, за да добави разпоредбата по 

член 20, параграф 2 към приложението 

на Регламент (ЕО) № 2006/2004 с цел да 

се ползват правомощията за разследване 

и правоприлагане на Мрежата за 

сътрудничество в областта на защитата 

на потребителите; 

за услугите, за да се забрани 

необоснованото дискриминационно 

поведение от страна на частни субекти и 

да се подпомогне на практика 

тълкуването от страна на органите, 

отговорни за прилагането на член 20, 

параграф 2; призовава Комисията да 

положи съгласувани усилия, за да 

добави разпоредбата по член 20, 

параграф 2 към приложението на 

Регламент (ЕО) № 2006/2004 с цел да се 

ползват правомощията за разследване и 

правоприлагане на Мрежата за 

сътрудничество в областта на защитата 

на потребителите; 

Or. en 

 

Изменение  610 

Денис де Йонг, Иржи Мащалка 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 17a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 17a. подчертава че забраната за 

блокиране на географски принцип не 

следва никога да задължава 

търговците да доставят стоки от 

своя интернет магазин до дадена 

държава членка, когато нямат 

интерес да продават своите 

продукти във всички държави членки, 

а предпочитат да запазят малкия си 

размер и да продават единствено на 

потребители в близост до своя 

магазин; 

Or. en 

 

Изменение  611 

Филип Жювен, Илдико Гал-Пелц, Свен Шулце, Констанс Льо Грип, Ружа 

Графиня фон Тун унд Хоенщайн, Сабине Ферхайен, Хена Виркунен, Марк Жуло, 

Паскал Аримон 
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Предложение за резолюция 

Параграф 17a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 17a. подкрепя по-специално подхода на 

Комисията за премахване на 

блокирането на географски принцип 

по ефективен и целенасочен начин и 

счита, че е важно да се акцентира 

върху технологичните мерки и 

техническите практики, водещи до 

неоснователни ограничения върху 

достъпа до предоставяните зад 

граница услуги, върху сключването на 

трансгранични договори, както и 

върху свързани дейности, като 

например плащане и доставка. 

Or. en 

 

Изменение  612 

Мириам Дали 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 17a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 17a. насърчава Комисията да 

гарантира, че предприемачите от 

всички държави членки имат 

възможността да продават своите 

продукти на онлайн пазарите на 

Европа; практики, които не дават 

възможност на предприемачите да се 

регистрират и да продават на 

конкретни онлайн пазари, не следва да 

се допускат; следователно призовава 

Комисията да разследва тези 

практики и да използва всички 

средства, с които разполага, за да се 

справя с такива ситуации; 

Or. en 
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Изменение  613 

Жан-Люк Шафаузер, Милене Трошчински 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 18 

 

Предложение за резолюция Изменение 

18. освен това изтъква значението на 

текущото секторно проучване на 

конкуренцията в сектора на 

електронната търговия, целящо да 

разследва, наред с другото, въпроса 

дали ограниченията при блокирането 

на географски принцип не нарушават 

разпоредбите на правото на ЕС в 

областта на конкуренцията; 

подчертава значението на 

засилването на доверието на 

потребителите и на предприятията 

чрез въвеждане на промени в 

Регламента за групово освобождаване, 

и най-вече в членове 4а и 4б, с цел да се 

ограничи нежеланото 

премаршрутиране и да се намалят 

териториалните ограничения; 

заличава се 

Or. fr 

 

Изменение  614 

Херберт Ройл 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 18 

 

Предложение за резолюция Изменение 

18. освен това изтъква значението на 

текущото секторно проучване на 

конкуренцията в сектора на 

електронната търговия, целящо да 

разследва, наред с другото, въпроса 

дали ограниченията при блокирането 

на географски принцип не нарушават 

разпоредбите на правото на ЕС в 

18. освен това изтъква значението на 

текущото секторно проучване на 

конкуренцията в сектора на 

електронната търговия, целящо да 

разследва, наред с другото, въпроса 

дали ограниченията при неоправданото 

блокиране на географски принцип не 

нарушават разпоредбите на правото на 
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областта на конкуренцията; подчертава 

значението на засилването на 

доверието на потребителите и на 

предприятията чрез въвеждане на 

промени в Регламента за групово 

освобождаване, и най-вече в 

членове 4а и 4б, с цел да се ограничи 

нежеланото премаршрутиране и да се 

намалят териториалните 

ограничения; 

ЕС в областта на конкуренцията; 

Or. de 

 

Изменение  615 

Вики Форд, Даниел Далтон, Ханс-Олаф Хенкел, Ема Маккларкин 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 18 

 

Предложение за резолюция Изменение 

18. освен това изтъква значението на 

текущото секторно проучване на 

конкуренцията в сектора на 

електронната търговия, целящо да 

разследва, наред с другото, въпроса 

дали ограниченията при блокирането на 

географски принцип не нарушават 

разпоредбите на правото на ЕС в 

областта на конкуренцията; подчертава 

значението на засилването на доверието 

на потребителите и на предприятията 

чрез въвеждане на промени в 

Регламента за групово освобождаване, и 

най-вече в членове 4а и 4б, с цел да се 

ограничи нежеланото 

премаршрутиране и да се намалят 

териториалните ограничения; 

18. освен това изтъква значението на 

текущото секторно проучване на 

конкуренцията в сектора на 

електронната търговия, целящо да 

разследва, наред с другото, въпроса 

дали ограниченията при блокирането на 

географски принцип не нарушават 

разпоредбите на правото на ЕС в 

областта на конкуренцията; подчертава 

значението на засилването на доверието 

на потребителите и на предприятията 

чрез оценяване на това дали чрез 

целенасочени промени в Регламента за 

групово освобождаване, и най-вече в 

членове 4а и 4б, е възможно да се 

ограничи неоснователното 

премаршрутиране и да се намалят 

териториалните ограничения; 

Or. en 

 

Изменение  616 

Филип Жювен, Андреас Шваб, Илдико Гал-Пелц, Свен Шулце, Констанс Льо 

Грип, Сабине Ферхайен, Паскал Аримон 
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Предложение за резолюция 

Параграф 18 

 

Предложение за резолюция Изменение 

18. освен това изтъква значението на 

текущото секторно проучване на 

конкуренцията в сектора на 

електронната търговия, целящо да 

разследва, наред с другото, въпроса 

дали ограниченията при блокирането 

на географски принцип не нарушават 

разпоредбите на правото на ЕС в 

областта на конкуренцията; подчертава 

значението на засилването на доверието 

на потребителите и на предприятията 

чрез въвеждане на промени в 

Регламента за групово освобождаване, и 

най-вече в членове 4а и 4б, с цел да се 

ограничи нежеланото премаршрутиране 

и да се намалят териториалните 

ограничения; 

18. освен това изтъква значението на 

текущото секторно проучване на 

конкуренцията в сектора на 

електронната търговия, целящо да 

разследва, наред с другото, въпроса 

дали неоснователните ограничения 

при блокирането на географски принцип 

не нарушават разпоредбите на правото 

на ЕС в областта на конкуренцията; 

подчертава значението на засилването 

на доверието на потребителите и на 

предприятията; въз снова на 

резултатите от проучването в 

сектора може да са необходими 
промени в Регламента за групово 

освобождаване с цел да се ограничи 

нежеланото премаршрутиране и да се 

намалят териториалните ограничения; 

Or. en 

Изменение  617 

Сабине Ферхайен, Филип Жювен 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 18 

 

Предложение за резолюция Изменение 

18. освен това изтъква значението на 

текущото секторно проучване на 

конкуренцията в сектора на 

електронната търговия, целящо да 

разследва, наред с другото, въпроса 

дали ограниченията при блокирането 

на географски принцип не нарушават 

разпоредбите на правото на ЕС в 

областта на конкуренцията; подчертава 

значението на засилването на доверието 

на потребителите и на предприятията 

чрез въвеждане на промени в 

Регламента за групово освобождаване, и 

18. освен това изтъква значението на 

текущото секторно проучване на 

конкуренцията в сектора на 

електронната търговия, целящо да 

разследва, наред с другото, въпроса 

дали неоснователните ограничения 

при блокирането на географски принцип 

не нарушават разпоредбите на правото 

на ЕС в областта на конкуренцията; 

подчертава значението на засилването 

на доверието на потребителите и на 

предприятията чрез въвеждане на 

промени в Регламента за групово 
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най-вече в членове 4а и 4б, с цел да се 

ограничи нежеланото премаршрутиране 

и да се намалят териториалните 

ограничения; 

освобождаване, и най-вече в членове 4а 

и 4б, с цел да се ограничи нежеланото 

премаршрутиране и да се намалят 

териториалните ограничения; 

Or. en 

 

Изменение  618 

Евелин Гебхарт, Марк Тарабела, Марлене Мици, Емилиян Павел, Никола Данти, 

Лиса Яконсари, Катрин Стайлър, Юлия Реда 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 18 

 

Предложение за резолюция Изменение 

18. освен това изтъква значението на 

текущото секторно проучване на 

конкуренцията в сектора на 

електронната търговия, целящо да 

разследва, наред с другото, въпроса 

дали ограниченията при блокирането на 

географски принцип не нарушават 

разпоредбите на правото на ЕС в 

областта на конкуренцията; подчертава 

значението на засилването на доверието 

на потребителите и на предприятията 

чрез въвеждане на промени в 

Регламента за групово освобождаване, и 

най-вече в членове 4а и 4б, с цел да се 

ограничи нежеланото премаршрутиране 

и да се намалят териториалните 

ограничения; 

18. освен това изтъква значението на 

текущото секторно проучване на 

конкуренцията в сектора на 

електронната търговия, целящо да 

разследва, наред с другото, въпроса 

дали ограниченията при блокирането на 

географски принцип, като например 

дискриминацията въз основа на IP–

адрес, пощенски адрес или държава на 

издаване на кредитната карта при 

извършване на сравнение, не нарушават 

разпоредбите на правото на ЕС в 

областта на конкуренцията; подчертава 

значението на засилването на доверието 

на потребителите и на предприятията 

чрез въвеждане на промени в 

Регламента за групово освобождаване, и 

най-вече в членове 4а и 4б, с цел да се 

ограничи нежеланото премаршрутиране 

и да се намалят териториалните 

ограничения; 

Or. en 

 

Изменение  619 

Херберт Дорфман 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 18 
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Предложение за резолюция Изменение 

18. освен това изтъква значението на 

текущото секторно проучване на 

конкуренцията в сектора на 

електронната търговия, целящо да 

разследва, наред с другото, въпроса 

дали ограниченията при блокирането на 

географски принцип не нарушават 

разпоредбите на правото на ЕС в 

областта на конкуренцията; подчертава 

значението на засилването на доверието 

на потребителите и на предприятията 

чрез въвеждане на промени в 

Регламента за групово освобождаване, и 

най-вече в членове 4а и 4б, с цел да се 

ограничи нежеланото премаршрутиране 

и да се намалят териториалните 

ограничения; 

18. освен това изтъква значението на 

текущото секторно проучване на 

конкуренцията в сектора на 

електронната търговия, целящо да 

разследва, наред с другото, въпроса 

дали ограниченията при блокирането на 

географски принцип не нарушават 

разпоредбите на правото на ЕС в 

областта на конкуренцията и правото 

на използване и достъп до всички 

видове медии на родния или 

предпочитания език, включително 

правата на киносалоните да излъчват 

филми; подчертава значението на 

засилването на доверието на 

потребителите и на предприятията чрез 

въвеждане на промени в Регламента за 

групово освобождаване, и най-вече в 

членове 4а и 4б, с цел да се ограничи 

нежеланото премаршрутиране и да се 

намалят териториалните ограничения; 

Or. en 

 

Изменение  620 

Херберт Ройл 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 18a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 18а. счита, че трябва да се увеличи 

възможността за преносимост на 

правомерно придобито в интернет 

платено съдържание и услуги; 

Or. de 

 

Изменение  621 

Сабине Ферхайен 
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Предложение за резолюция 

Параграф 18a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 18а. подчертава нуждата да се засили 

преносимостта на законно 

придобитите онлайн съдържание и 

услуги; 

Or. en 

 

Изменение  622 

Юлия Реда, Индрек Таранд 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 18a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 18а. счита, че, имайки предвид 

естеството на предоставянето на 

услуги по интернет, извършващите 

лицензиране на услуги на 

информационно общество или 

предоставящите услуги на 

информационно общество 

предприятия срещу заплащане от 

крайните потребители в ЕС следва да 

бъдат изцяло предмет на 

разпоредбите относно свободното 

движение на услуги, доколкото 

ограничаването на достъпа до такива 

услуги е с цел да се формира бариера 

пред търговията между държавите 

членки; 

Or. en 

 

Изменение  623 

Денис де Йонг, Иржи Мащалка 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 18a (нов) 
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Предложение за резолюция Изменение 

 18а. призовава Комисията да разгледа 

положението на независимите 

търговци на дребно, на които все пак 

се разрешава съгласно 

законодателството в областта на 

конкуренцията да работят заедно 

чрез реалните си магазини, да 

предоставят също така съвместни 

оферти за електронна търговия; 

Or. en 

 

Изменение  624 

Марк Тарабела 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 18а (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 18а. приканва Комисията да 

продължи работата си във връзка с 

правото на ЕС в областта на 

конкуренцията в рамките на 

проучванията за господстващо 

положение в интернет, лишаващо 

потребителите от общ поглед и 

инструменти за сравнение, които са 

необходими при покупка и 

следователно за растежа на 

икономиката на ЕС; 

Or. fr 

 

Изменение  625 

Дита Харанзова, Ула Тьорнес 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 18a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 
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 18а. счита, че премахването на 

неоснователното блокиране на 

географски принцип за стоки и услуги 

на пазара не следва да възпрепятства 

прилагането на основателно 

блокиране на географски принцип от 

страна на държавите членки, когато 

това се изисква от националното 

право с цел извършване, наред с 

другото, на предотвратяване на 

престъпни действия, които не са 

свързани с ПИС, показването и 

споделянето на изображения на 

сексуално насилие, както и 

разпространението на подбуждане 

към омраза и символи на омраза; 

призовава Комисията и Съветът да 

приемат ясни насоки, определящи 

основателната причина за блокиране 

на географски принцип; 

Or. en 

 

Изменение  626 

Кристиан Елер 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 18a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 18а. въпреки това, отбелязва 

значението на териториалните 

лицензи в ЕС, особено по отношение 

на аудиовизуалните и филмовите 

продукции, които главно са базирани 

на системите за предварително 

закупуване или предварително 

финансиране на излъчващите 

оператори; 

Or. en 

 

Изменение  627 

Джанлука Буонано 
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Предложение за резолюция 

Подзаглавие 2.4 

 

Предложение за резолюция Изменение 

2.4. По-добър достъп до цифрово 

съдържание – модерна и по-европейска 

рамка за авторското право 

2.4. По-добър достъп до цифрово 

съдържание – модерна рамка за 

авторското право 

Or. it 

 

Изменение  628 

Марите Схаке 

 

Предложение за резолюция 

Подзаглавие 2.4 – параграф 18a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 18а. подчертава, че реформата и 

хармонизацията на авторското право 

са съществени за един процъфтяващ 

цифров единен пазар; 

Or. en 

 

Изменение  629 

Марите Схаке 

 

Предложение за резолюция 

Подзаглавие 2.4 – параграф 18a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 18а. призовава за разширяване на 

задължителните изключения в 

областта на авторското право за 

институции от обществен интерес, 

създадено от потребители 

съдържание, извличане на текст и 

данни; 

Or. en 
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Изменение  630 

Ружа Графиня фон Тун унд Хоенщайн, Дариуш Росати 

 

Предложение за резолюция 

Подзаглавие 2.5 – параграф 18a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 18а. подкрепя намерението на 

Комисията да разпростре настоящия 

единен механизъм за електронна 

регистрация и плащане върху онлайн 

продажбите на материални стоки в 

рамките на ЕС и в трети държави и 

да въведе обща за целия ЕС мярка за 

опростяване (праг на ДДС) в помощ 

на малките стартиращи 

предприятия в областта на 

електронната търговия; 

Or. en 

 

Изменение  631 

Серхио Гутиерес Прието, Хонас Фернандес, Инмакулада Родригес-Пинеро 

Фернандес, Хосе Бланко Лопес, Айдер Гардиасабал Рубиал, Соледад Кабесон Руис 

 

Предложение за резолюция 

Подзаглавие 2.5 – параграф 18а (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 18а. с цел постигане на напредък в 

установяването на истински цифров 

единен пазар е необходимо да се 

създаде подходяща фискална рамка, 

която да доведе до хармонизиране на 

ДДС; тази рамка следва да гарантира 

и балансирано данъчно облагане, 

предотвратяващо прехвърлянето на 

данъци в Европейския съюз и в 

съответствие с обсъжданията в 

рамките на ОИСР; 

Or. es 
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Изменение  632 

Ружа Графиня фон Тун унд Хоенщайн, Дариуш Росати 

 

Предложение за резолюция 

Подзаглавие 2.5 – параграф 18a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 18а. призовава Комисията да 

подготви смело предложение за 

преразглеждане на Директивата за 

ДДС (2006/112/ЕО), така че 

трансграничната система на ДДС да 

стане по-ясна и по-малко 

обременяваща за предприятията, 

особено за МСП; 

Or. en 

 

Изменение  633 

Рамон Тремоза и Балселс 

 

Предложение за резолюция 

Подзаглавие 3.1а (ново) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 3.1а. Антитръстови производства и 

злоупотреба с господстващо 

положение: 

Or. en 

 

Изменение  634 

Рамон Тремоза и Балселс 

 

Предложение за резолюция 

Параграф -19a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 -19a. изразява съжаление относно 

дългата продължителност на 
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разследванията на практиките на 

Google, както и относно факта, че 

тези разследвания продължават вече 

няколко години без никакъв краен 

резултат; поради това приветства 

изложението на възраженията, 

изпратено от Комисията до Google 

относно услугата за сравняване на 

условията за пазаруване; призовава 

Комисията да продължи да проучва 

решително всички опасения, 

установени в нейните разследвания, 

включително във всички други 

области на вертикално търсене, тъй 

като това в крайна сметка е част от 

осигуряването на равни условия за 

всички участници на цифровия пазар; 

Or. en 

 

Изменение  635 

Давиде Борели, Марко Дзуло, Дарио Тамбурано 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 19 

 

Предложение за резолюция Изменение 

19. подчертава, че стимулирането на 

частните инвестиции във 

високоскоростни и 

свръхвисокоскоростни мрежи за 

комуникация е изискване, за да може 

да се постигне какъвто и да било 

напредък в областта на цифровите 

технологии, като конкуренцията 

остава основната движеща сила по 

отношение на инвестициите в 

инфраструктура, иновациите, 

достъпните цени и избора на 
потребителите; счита, че на все още 

разпокъсания европейски пазар на 

далекосъобщенията не съществуват 

много доказателства за връзка между 

консолидирането на операторите и 

увеличаването на инвестициите в 

19. отбелязва, че според стратегията 

на Комисията съществува разлика в 

инвестициите, имаща за цел 

постигане на целите от Програмата 

в областта на цифровите 

технологии, и съответно подчертава, 

че стимулирането на съчетание от 

публични и частни инвестиции във 

високоскоростни и 

свръхвисокоскоростни мрежи за 

комуникация е както вече поставено 

изискване, така и фактор на 

привличане за всеки цифров напредък; 

в този контекст подчертава, че 

гарантирането на устойчива 

конкуренция заедно с осигуряването 

на широкомащабно цифрово 

приобщаване остават основните цели 

на инфраструктурните инвестиции и 
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мрежите; че те от своя страна са движеща сила 

за иновации, достъпни цели и 

постоянно гъвкави възможности за 
потребителите; 

Or. en 

 

Изменение  636 

Иван Щефанец 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 19 

 

Предложение за резолюция Изменение 

19. подчертава, че стимулирането на 

частните инвестиции във 

високоскоростни и 

свръхвисокоскоростни мрежи за 

комуникация е изискване, за да може да 

се постигне какъвто и да било напредък 

в областта на цифровите технологии, 

като конкуренцията остава основната 

движеща сила по отношение на 

инвестициите в инфраструктура, 

иновациите, достъпните цени и избора 

на потребителите; счита, че на все още 

разпокъсания европейски пазар на 

далекосъобщенията не съществуват 

много доказателства за връзка между 

консолидирането на операторите и 

увеличаването на инвестициите в 

мрежите; 

19. подчертава, че стимулирането на 

частните инвестиции във 

високоскоростни и 

свръхвисокоскоростни мрежи за 

комуникация е изискване, за да може да 

се постигне какъвто и да било напредък 

в областта на цифровите технологии, 

като конкуренцията и инвестициите 

остават основните движещи сили по 

отношение на инвестициите в 

инфраструктура, иновациите, 

достъпните цени и избора на 

потребителите; следователно вярва в 

необходимостта от благоприятна за 

инвестиции рамка, която подпомага 

устойчивата конкуренция с 

устойчиви инвестиции; счита, че 

регулирането на целите за достъп до 

високоскоростни мрежи следва да 

бъде постепенно премахнато в полза 

на търговски споразумения, 

сключвани между различните 

участници на пазара; 

Or. en 

 

Изменение  637 

Клеър Муди, Джуд Къртън-Дарлинг, Тереза Грифин 
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Предложение за резолюция 

Параграф 19 

 

Предложение за резолюция Изменение 

19. подчертава, че стимулирането на 

частните инвестиции във 

високоскоростни и 

свръхвисокоскоростни мрежи за 

комуникация е изискване, за да може да 

се постигне какъвто и да било напредък 

в областта на цифровите технологии, 

като конкуренцията остава основната 

движеща сила по отношение на 

инвестициите в инфраструктура, 

иновациите, достъпните цени и избора 

на потребителите; счита, че на все още 

разпокъсания европейски пазар на 

далекосъобщенията не съществуват 

много доказателства за връзка между 

консолидирането на операторите и 

увеличаването на инвестициите в 

мрежите; 

19. подчертава, че стимулирането на 

частните инвестиции във 

високоскоростни и 

свръхвисокоскоростни мрежи за 

комуникация е изискване, за да може да 

се постигне какъвто и да било напредък 

в областта на цифровите технологии, 

като конкуренцията остава основната 

движеща сила по отношение на 

инвестициите в инфраструктура, 

иновациите, достъпните цени и избора 

на потребителите; признава, че за 

универсалното предоставяне на услуги 

може да са необходими както 

публични, така и частни инвестиции; 

Or. en 

 

Изменение  638 

Филип Жювен, Илдико Гал-Пелц, Свен Шулце, Паскал Аримон 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 19 

 

Предложение за резолюция Изменение 

19. подчертава, че стимулирането на 

частните инвестиции във 

високоскоростни и 

свръхвисокоскоростни мрежи за 

комуникация е изискване, за да може да 

се постигне какъвто и да било напредък 

в областта на цифровите технологии, 

като конкуренцията остава основната 

движеща сила по отношение на 

инвестициите в инфраструктура, 

иновациите, достъпните цени и избора 

на потребителите; счита, че на все още 

разпокъсания европейски пазар на 

19. подчертава, че стимулирането на 

частните инвестиции във 

високоскоростни и 

свръхвисокоскоростни мрежи за 

комуникация е изискване, за да може да 

се постигне какъвто и да било напредък 

в областта на цифровите технологии, 

като конкуренцията остава основната 

движеща сила по отношение на 

инвестициите в инфраструктура, 

иновациите, достъпните цени и избора 

на потребителите; 
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далекосъобщенията не съществуват 

много доказателства за връзка между 

консолидирането на операторите и 

увеличаването на инвестициите в 

мрежите; 

Or. en 

 

Изменение  639 

Херберт Ройл 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 19 

 

Предложение за резолюция Изменение 

19. подчертава, че стимулирането на 

частните инвестиции във 

високоскоростни и 

свръхвисокоскоростни мрежи за 

комуникация е изискване, за да може да 

се постигне какъвто и да било напредък 

в областта на цифровите технологии, 

като конкуренцията остава основната 

движеща сила по отношение на 

инвестициите в инфраструктура, 

иновациите, достъпните цени и избора 

на потребителите; счита, че на все още 

разпокъсания европейски пазар на 

далекосъобщенията не съществуват 

много доказателства за връзка между 

консолидирането на операторите и 

увеличаването на инвестициите в 

мрежите; 

19. подчертава, че стимулирането на 

частните инвестиции във 

високоскоростни и 

свръхвисокоскоростни мрежи за 

комуникация е изискване, за да може да 

се постигне какъвто и да било напредък 

в областта на цифровите технологии, 

като конкуренцията остава основната 

движеща сила по отношение на 

инвестициите в инфраструктура, 

иновациите, достъпните цени и избора 

на потребителите; призовава 

Комисията да подобри условията за 

инвестиции в областта на 

мрежовата инфраструктура и да 

преработи препоръките и 

разпоредбите в тази област, така че 

да се насърчат инвестициите и да се 

ускори изграждането на мрежи; 

Or. de 

 

Изменение  640 

Масимилиано Салини 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 19 
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Предложение за резолюция Изменение 

19. подчертава, че стимулирането на 

частните инвестиции във 

високоскоростни и 

свръхвисокоскоростни мрежи за 

комуникация е изискване, за да може да 

се постигне какъвто и да било напредък 

в областта на цифровите технологии, 

като конкуренцията остава основната 

движеща сила по отношение на 

инвестициите в инфраструктура, 

иновациите, достъпните цени и избора 

на потребителите; счита, че на все още 

разпокъсания европейски пазар на 

далекосъобщенията не съществуват 

много доказателства за връзка между 

консолидирането на операторите и 

увеличаването на инвестициите в 

мрежите; 

19. подчертава, че стимулирането на 

частните инвестиции във 

високоскоростни и 

свръхвисокоскоростни мрежи за 

комуникация е изискване, за да може да 

се постигне какъвто и да било напредък 

в областта на цифровите технологии, 

като конкуренцията остава основната 

движеща сила по отношение на 

инвестициите в инфраструктура, 

иновациите, достъпните цени и избора 

на потребителите; 

Or. it 

Изменение  641 

Ангелика Ниблер 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 19 

 

Предложение за резолюция Изменение 

19. подчертава, че стимулирането на 

частните инвестиции във 

високоскоростни и 

свръхвисокоскоростни мрежи за 

комуникация е изискване, за да може да 

се постигне какъвто и да било напредък 

в областта на цифровите технологии, 

като конкуренцията остава основната 

движеща сила по отношение на 

инвестициите в инфраструктура, 

иновациите, достъпните цени и избора 

на потребителите; счита, че на все още 

разпокъсания европейски пазар на 

далекосъобщенията не съществуват 

много доказателства за връзка между 

консолидирането на операторите и 

19. подчертава, че стимулирането на 

частните инвестиции във 

високоскоростни и 

свръхвисокоскоростни мрежи за 

комуникация е изискване, за да може да 

се постигне какъвто и да било напредък 

в областта на цифровите технологии, 

като конкуренцията остава основната 

движеща сила по отношение на 

инвестициите в инфраструктура, 

иновациите, достъпните цени и избора 

на потребителите; 
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увеличаването на инвестициите в 

мрежите; 

Or. de 

 

Изменение  642 

Бенд Бендсен 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 19 

 

Предложение за резолюция Изменение 

19. подчертава, че стимулирането на 

частните инвестиции във 

високоскоростни и 

свръхвисокоскоростни мрежи за 

комуникация е изискване, за да може да 

се постигне какъвто и да било напредък 

в областта на цифровите технологии, 

като конкуренцията остава основната 

движеща сила по отношение на 

инвестициите в инфраструктура, 

иновациите, достъпните цени и избора 

на потребителите; счита, че на все още 

разпокъсания европейски пазар на 

далекосъобщенията не съществуват 

много доказателства за връзка между 

консолидирането на операторите и 

увеличаването на инвестициите в 

мрежите; 

19. подчертава, че стимулирането на 

частните инвестиции във 

високоскоростни и 

свръхвисокоскоростни мрежи за 

комуникация е изискване, за да може да 

се постигне какъвто и да било напредък 

в областта на цифровите технологии, 

като се гарантира, че конкуренцията 

остава основната движеща сила по 

отношение на инвестициите в цифрова 

инфраструктура, иновациите, 

достъпните цени и избора на 

потребителите; счита, че на все още 

разпокъсания европейски пазар на 

далекосъобщенията не съществуват 

основни доказателства за връзка между 

консолидирането на операторите и 

увеличаването на инвестициите в 

мрежите; 

Or. en 

 

Изменение  643 

Хосе Бланко Лопес, Айдер Гардиасабал Рубиал, Хуан Фернандо Лопес Агилар, 

Серхио Гутиерес Прието, Инмакулада Родригес-Пинеро Фернандес 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 19 

 

Предложение за резолюция Изменение 

19. подчертава, че стимулирането на 19. подчертава, че стимулирането на 
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частните инвестиции във 

високоскоростни и 

свръхвисокоскоростни мрежи за 

комуникация е изискване, за да може да 

се постигне какъвто и да било напредък 

в областта на цифровите технологии, 

като конкуренцията остава основната 

движеща сила по отношение на 
инвестициите в инфраструктура, 

иновациите, достъпните цени и избора 

на потребителите; счита, че на все още 

разпокъсания европейски пазар на 

далекосъобщенията не съществуват 

много доказателства за връзка между 

консолидирането на операторите и 

увеличаването на инвестициите в 

мрежите; 

частните инвестиции във 

високоскоростни и 

свръхвисокоскоростни мрежи за 

комуникация е изискване, за да може да 

се постигне какъвто и да било напредък 

в областта на цифровите технологии; за 

тази цел, като същевременно се 

гарантира справедлива и устойчива 

конкуренция, ЕС следва да насърчи 

регулаторна рамка, която стимулира 
инвестициите в инфраструктура, 

иновациите, достъпните цени и 

разнообразието на избора за 

потребителите; 

Or. es 

 

Изменение  644 

Кришианис Каринш 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 19 

 

Предложение за резолюция Изменение 

19. подчертава, че стимулирането на 

частните инвестиции във 

високоскоростни и 

свръхвисокоскоростни мрежи за 

комуникация е изискване, за да може да 

се постигне какъвто и да било напредък 

в областта на цифровите технологии, 

като конкуренцията остава основната 

движеща сила по отношение на 

инвестициите в инфраструктура, 

иновациите, достъпните цени и избора 

на потребителите; счита, че на все още 

разпокъсания европейски пазар на 

далекосъобщенията не съществуват 

много доказателства за връзка между 

консолидирането на операторите и 

увеличаването на инвестициите в 

мрежите; 

19. подчертава, че стимулирането на 

частните инвестиции във 

високоскоростни и 

свръхвисокоскоростни мрежи за 

комуникация е изискване, за да може да 

се постигне какъвто и да било напредък 

в областта на цифровите технологии, 

като конкуренцията остава основната 

движеща сила по отношение на 

инвестициите в инфраструктура, 

иновациите, достъпните цени и избора 

на потребителите; счита, че наличието 

на връзка между консолидирането на 

операторите и увеличаването на 

инвестициите в мрежите следва 

внимателно да бъде оценено от 

определящите политиките лица; 
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Or. en 

 

Изменение  645 

Барбара Капел 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 19 

 

Предложение за резолюция Изменение 

19. подчертава, че стимулирането на 

частните инвестиции във 

високоскоростни и 

свръхвисокоскоростни мрежи за 

комуникация е изискване, за да може да 

се постигне какъвто и да било напредък 

в областта на цифровите технологии, 

като конкуренцията остава 

основната движеща сила по 

отношение на инвестициите в 

инфраструктура, иновациите, 

достъпните цени и избора на 

потребителите; счита, че на все още 

разпокъсания европейски пазар на 

далекосъобщенията не съществуват 

много доказателства за връзка между 

консолидирането на операторите и 

увеличаването на инвестициите в 

мрежите; 

19. подчертава, че стимулирането на 

частните инвестиции във 

високоскоростни и 

свръхвисокоскоростни мрежи за 

комуникация е изискване, за да може да 

се постигне какъвто и да било напредък 

в областта на цифровите технологии; 

счита, че като се поддържа устойчива 

конкуренция, трябва да се въведе 

регулаторна рамка, която създава 

стимули за инвестиции в 

инфраструктура, за иновации, 

достъпни цени и избор на 

потребителите; подчертава, че 

лицата, които вземат решения 

относно политиките, следва 

внимателно да анализират връзката 
между консолидирането на операторите 

и увеличаването на инвестициите в 

мрежите на все още разпокъсания 

европейски пазар на 

далекосъобщенията; 

Or. de 

 

Изменение  646 

Михал Бони, Франсоаз Гростет, Ева Паунова, Барбара Капел, Маркус Пипер, 

Данута Мария Хюбнер, Барбара Капел 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 19 

 

Предложение за резолюция Изменение 

19. подчертава, че стимулирането на 19. подчертава, че стимулирането на 
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частните инвестиции във 

високоскоростни и 

свръхвисокоскоростни мрежи за 

комуникация е изискване, за да може да 

се постигне какъвто и да било напредък 

в областта на цифровите технологии, 

като конкуренцията остава 

основната движеща сила по 

отношение на инвестициите в 

инфраструктура, иновациите, 

достъпните цени и избора на 

потребителите; счита, че на все още 

разпокъсания европейски пазар на 

далекосъобщенията не съществуват 

много доказателства за връзка между 

консолидирането на операторите и 

увеличаването на инвестициите в 

мрежите; 

частните инвестиции във 

високоскоростни и 

свръхвисокоскоростни мрежи за 

комуникация е изискване, за да може да 

се постигне какъвто и да било напредък 

в областта на цифровите технологии, 

особено в промишленост 4.0, 

интернетът на нещата и 

дистанционна медицина и на решения 

в областта на мобилното 

здравеопазване; за тази цел, 

гарантирайки устойчива 

конкуренция, ЕС следва същевременно 

да въведе регулаторна рамка, която 

стимулира инвестициите в 

инфраструктура, иновациите и 

достъпните цени и избора на 

потребителите; счита, че лицата, 

формиращи политиките, следва 

внимателно да оценят на все още 

разпокъсания европейски пазар на 

далекосъобщенията връзката между 

консолидирането на операторите и 

увеличаването на инвестициите в 

мрежите; 

Or. en 

 

Изменение  647 

Ружа Графиня фон Тун унд Хоенщайн, Филип Жювен 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 19 

 

Предложение за резолюция Изменение 

19. подчертава, че стимулирането на 

частните инвестиции във 

високоскоростни и 

свръхвисокоскоростни мрежи за 

комуникация е изискване, за да може да 

се постигне какъвто и да било напредък 

в областта на цифровите технологии, 

като конкуренцията остава основната 

движеща сила по отношение на 

инвестициите в инфраструктура, 

иновациите, достъпните цени и избора 

19. подчертава, че стимулирането на 

частните инвестиции във 

високоскоростни и 

свръхвисокоскоростни мрежи за 

комуникация е изискване, за да може да 

се постигне какъвто и да било напредък 

в областта на цифровите технологии, 

като конкуренцията остава основната 

движеща сила по отношение на 

инвестициите в инфраструктура, 

иновациите, достъпните цени и избора 
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на потребителите; счита, че на все още 

разпокъсания европейски пазар на 

далекосъобщенията не съществуват 

много доказателства за връзка между 

консолидирането на операторите и 

увеличаването на инвестициите в 

мрежите; 

на потребителите; счита, че на все още 

разпокъсания европейски пазар на 

далекосъобщенията е възможно чрез 

консолидация да се увеличат 
инвестициите в мрежи, въпреки това 

следва внимателно да се оцени 

потенциалното ѝ въздействие върху 

конкуренцията и цените за 

потребителите; 

Or. en 

 

Изменение  648 

Вики Форд, Ханс-Олаф Хенкел, Ашли Фокс, Евжен Тошеновски 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 19 

 

Предложение за резолюция Изменение 

19. подчертава, че стимулирането на 

частните инвестиции във 

високоскоростни и 

свръхвисокоскоростни мрежи за 

комуникация е изискване, за да може да 

се постигне какъвто и да било напредък 

в областта на цифровите технологии, 

като конкуренцията остава основната 

движеща сила по отношение на 

инвестициите в инфраструктура, 

иновациите, достъпните цени и избора 

на потребителите; счита, че на все още 

разпокъсания европейски пазар на 

далекосъобщенията не съществуват 

много доказателства за връзка между 

консолидирането на операторите и 

увеличаването на инвестициите в 

мрежите; 

19. подчертава, че стимулирането на 

частните инвестиции във 

високоскоростни и 

свръхвисокоскоростни мрежи за 

комуникация е изискване, за да може да 

се постигне какъвто и да било напредък 

в областта на цифровите технологии, 

като конкуренцията остава основната 

движеща сила по отношение на 

инвестициите в инфраструктура, 

иновациите, достъпните цени и избора 

на потребителите; счита, че по-силната 

конкуренция чрез либерализацията на 

телекомуникационния пазар е 

свързана с по-високите равнища на 

инвестиции и по-ниските цени за 

потребителите; отбелязва, че на все 

още разпокъсания европейски пазар на 

далекосъобщенията не съществуват 

много доказателства за връзка между 

консолидирането на операторите и 

увеличаването на инвестициите в 

мрежите; отбелязва риска от 

създаване на олигополи на 

далекосъобщенията на европейско 

равнище; 
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Or. en 

 

Изменение  649 

Гунар Хьокмарк 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 19 

 

Предложение за резолюция Изменение 

19. подчертава, че стимулирането на 

частните инвестиции във 

високоскоростни и 

свръхвисокоскоростни мрежи за 

комуникация е изискване, за да може да 

се постигне какъвто и да било напредък 

в областта на цифровите технологии, 

като конкуренцията остава основната 

движеща сила по отношение на 

инвестициите в инфраструктура, 

иновациите, достъпните цени и избора 

на потребителите; счита, че на все още 

разпокъсания европейски пазар на 

далекосъобщенията не съществуват 

много доказателства за връзка между 

консолидирането на операторите и 

увеличаването на инвестициите в 

мрежите; 

19. подчертава, че стимулирането на 

частните инвестиции във 

високоскоростни и 

свръхвисокоскоростни мрежи за 

комуникация е изискване, за да може да 

се постигне какъвто и да било напредък 

в областта на цифровите технологии, 

като конкуренцията остава основната 

движеща сила по отношение на 

инвестициите в инфраструктура, 

иновациите, достъпните цени и избора 

на потребителите и предприятията; 

подчертава значението на 

насърчаването на конкуренцията с 

цел постигане на повече инвестиции в 

широколентов достъп; счита, че на все 

още разпокъсания европейски пазар на 

далекосъобщенията не съществуват 

много доказателства за връзка между 

консолидирането на операторите и 

увеличаването на инвестициите в 

мрежите, всъщност е по-скоро 

обратното — че е доказано, че 

конкуренцията стимулира 

инвестициите; следователно 

призовава Комисията да въведе 

правила за конкуренцията, за да 

гарантира, че потребителите и 

предприятията могат да се 

възползват от висококачествени 

услуги на достъпни цени; 

Or. en 
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Изменение  650 

Адина-Йоана Вълян, Антонио Таяни 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 19 

 

Предложение за резолюция Изменение 

19. подчертава, че стимулирането на 

частните инвестиции във 

високоскоростни и 

свръхвисокоскоростни мрежи за 

комуникация е изискване, за да може да 

се постигне какъвто и да било напредък 

в областта на цифровите технологии, 

като конкуренцията остава основната 

движеща сила по отношение на 

инвестициите в инфраструктура, 

иновациите, достъпните цени и избора 

на потребителите; счита, че на все още 

разпокъсания европейски пазар на 

далекосъобщенията не съществуват 

много доказателства за връзка между 

консолидирането на операторите и 

увеличаването на инвестициите в 

мрежите; 

19. подчертава, че стимулирането на 

частните инвестиции във 

високоскоростни и 

свръхвисокоскоростни мрежи за 

комуникация е изискване, за да може да 

се постигне какъвто и да било напредък 

в областта на цифровите технологии, 

като конкуренцията остава основната 

движеща сила по отношение на 

инвестициите в инфраструктура, 

иновациите, достъпните цени и избора 

на потребителите и предприятията; 

счита, че на все още разпокъсания 

европейски пазар на далекосъобщенията 

не съществуват много доказателства за 

връзка между консолидирането на 

операторите и увеличаването на 

инвестициите в мрежите; следователно 

призовава Комисията да прилага 

правилно разпоредбите в областта на 

конкуренцията, както ex-post, така и 

ex-ante, за да предотврати 

прекомерната концентрация на 

пазара и злоупотребата с 

господстващо положение; 

Or. en 

 

Изменение  651 

Жан-Люк Шафаузер, Милене Трошчински 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 19 

 

Предложение за резолюция Изменение 

19. подчертава, че стимулирането на 

частните инвестиции във 

високоскоростни и 

19. подчертава, че стимулирането на 

частните и публичните инвестиции във 

високоскоростни и 
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свръхвисокоскоростни мрежи за 

комуникация е изискване, за да може да 

се постигне какъвто и да било напредък 

в областта на цифровите технологии, 

като конкуренцията остава основната 

движеща сила по отношение на 

инвестициите в инфраструктура, 

иновациите, достъпните цени и избора 

на потребителите; счита, че на все 

още разпокъсания европейски пазар на 

далекосъобщенията не съществуват 

много доказателства за връзка между 

консолидирането на операторите и 

увеличаването на инвестициите в 

мрежите; 

свръхвисокоскоростни мрежи за 

комуникация е изискване, за да може да 

се постигне какъвто и да било напредък 

в областта на цифровите технологии, 

като конкуренцията не е основната 

движеща сила по отношение на 

инвестициите в инфраструктура и 

иновациите, както е видно от 

информационния доклад № 704 от 6 

февруари 2014 г. на Националното 

събрание на Френската република, в 

който се подчертава, че по-голямата 

част от инвестициите не са 

осъществени в мрежова 

инфраструктура, а в модеми и 

закупуване на честоти; счита, че на 

европейския пазар на 

далекосъобщенията не съществуват 

много доказателства за връзка между 

консолидирането на операторите и 

увеличаването на инвестициите в 

мрежите; 

Or. fr 

 

Изменение  652 

Виржини Розиер 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 19 

 

Предложение за резолюция Изменение 

19. подчертава, че стимулирането на 

частните инвестиции във 

високоскоростни и 

свръхвисокоскоростни мрежи за 

комуникация е изискване, за да може да 

се постигне какъвто и да било напредък 

в областта на цифровите технологии, 

като конкуренцията остава 

основната движеща сила по 

отношение на инвестициите в 

инфраструктура, иновациите, 

достъпните цени и избора на 

потребителите; счита, че на все още 

разпокъсания европейски пазар на 

19. подчертава, че стимулирането на 

публичните и частните инвестиции във 

високоскоростни и 

свръхвисокоскоростни мрежи за 

комуникация е изискване, за да може да 

се постигне какъвто и да било напредък 

в областта на цифровите технологии; 

счита, че на все още разпокъсания 

европейски пазар на далекосъобщенията 

не съществуват много доказателства за 

връзка между конкуренцията между 

операторите и увеличаването на 

инвестициите в мрежите, по-специално 

по отношение на покритието на 
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далекосъобщенията не съществуват 

много доказателства за връзка между 

консолидирането на операторите и 

увеличаването на инвестициите в 

мрежите; 

белите зони или зоните с непълно 

покритие; 

Or. fr 

 

Изменение  653 

Миапетра Кумпула-Натри, Клеър Муди 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 19 

 

Предложение за резолюция Изменение 

19. подчертава, че стимулирането на 

частните инвестиции във 

високоскоростни и 

свръхвисокоскоростни мрежи за 

комуникация е изискване, за да може да 

се постигне какъвто и да било напредък 

в областта на цифровите технологии, 

като конкуренцията остава основната 

движеща сила по отношение на 

инвестициите в инфраструктура, 

иновациите, достъпните цени и избора 

на потребителите; счита, че на все още 

разпокъсания европейски пазар на 

далекосъобщенията не съществуват 

много доказателства за връзка между 

консолидирането на операторите и 

увеличаването на инвестициите в 

мрежите; 

19. подчертава, че стимулирането на 

частните инвестиции във 

високоскоростни и 

свръхвисокоскоростни мрежи за 

комуникация е изискване, за да може да 

се постигне какъвто и да било напредък 

в областта на цифровите технологии, 

като конкуренцията остава основната 

движеща сила по отношение на 

инвестициите в инфраструктура, 

иновациите, достъпните цени и избора 

на потребителите; счита, че в Европа не 

съществуват много доказателства за 

връзка между консолидирането на 

операторите и увеличаването на 

инвестициите в мрежите и 

резултатите от тях; 

Or. en 

 

Изменение  654 

Евелин Гебхарт, Марк Тарабела 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 19 

 

Предложение за резолюция Изменение 
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19. подчертава, че стимулирането на 

частните инвестиции във 

високоскоростни и 

свръхвисокоскоростни мрежи за 

комуникация е изискване, за да може да 

се постигне какъвто и да било напредък 

в областта на цифровите технологии, 

като конкуренцията остава основната 

движеща сила по отношение на 

инвестициите в инфраструктура, 

иновациите, достъпните цени и избора 

на потребителите; счита, че на все още 

разпокъсания европейски пазар на 

далекосъобщенията не съществуват 

много доказателства за връзка между 

консолидирането на операторите и 

увеличаването на инвестициите в 

мрежите; 

19. подчертава, че стимулирането на 

частните инвестиции във 

високоскоростни и 

свръхвисокоскоростни мрежи за 

комуникация е изискване, за да може да 

се постигне какъвто и да било напредък 

в областта на цифровите технологии, 

като конкуренцията остава основната 

движеща сила по отношение на 

инвестициите в инфраструктура, 

иновациите, достъпните цени и избора 

на потребителите; счита, че не 

съществуват много доказателства за 

връзка между консолидирането на 

операторите и увеличаването на 

инвестициите в мрежите; 

Or. en 

 

Изменение  655 

Естер де Ланге 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 19 

 

Предложение за резолюция Изменение 

19. подчертава, че стимулирането на 

частните инвестиции във 

високоскоростни и 

свръхвисокоскоростни мрежи за 

комуникация е изискване, за да може да 

се постигне какъвто и да било напредък 

в областта на цифровите технологии, 

като конкуренцията остава основната 

движеща сила по отношение на 

инвестициите в инфраструктура, 

иновациите, достъпните цени и избора 

на потребителите; счита, че на все още 

разпокъсания европейски пазар на 

далекосъобщенията не съществуват 

много доказателства за връзка между 

консолидирането на операторите и 

увеличаването на инвестициите в 

19. подчертава, че стимулирането на 

частните инвестиции във 

високоскоростни и 

свръхвисокоскоростни мрежи за 

комуникация е изискване, за да може да 

се постигне какъвто и да било напредък 

в областта на цифровите технологии, 

като конкуренцията остава основната 

движеща сила по отношение на 

инвестициите в инфраструктура, 

иновациите, достъпните цени и избора 

на потребителите; обръща внимание на 

значението на инвестициите във 

високоскоростни и 

свръхвисокоскоростни мрежи за 

комуникация в селските райони за 

социалното и икономическото 

развитие на тези райони; застъпва се 
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мрежите; за насърчаването на такива 

инвестиции от частни и публични 

страни; призовава Комисията 

същевременно на отдели внимание на 

затрудненията, изпитвани от 

регионалните власти заради 

правилата за държавните помощи в 

усилията им да насърчават и 

въвеждат такива мрежи за 

комуникация; счита, че на все още 

разпокъсания европейски пазар на 

далекосъобщенията не съществуват 

много доказателства за връзка между 

консолидирането на операторите и 

увеличаването на инвестициите в 

мрежите; 

Or. nl 

Изменение  656 

Йежи Бузек, Кришианис Каринш, Хена Виркунен, Михал Бони, Евжен 

Тошеновски, Марек Юзеф Грубарчик, Патриция Тоя, Милослав Рансдорф, Пилар 

дел Кастильо Вера, Даниел Ника 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 19 

 

Предложение за резолюция Изменение 

19. подчертава, че стимулирането на 

частните инвестиции във 

високоскоростни и 

свръхвисокоскоростни мрежи за 

комуникация е изискване, за да може да 

се постигне какъвто и да било напредък 

в областта на цифровите технологии, 

като конкуренцията остава основната 

движеща сила по отношение на 

инвестициите в инфраструктура, 

иновациите, достъпните цени и избора 

на потребителите; счита, че на все още 

разпокъсания европейски пазар на 

далекосъобщенията не съществуват 

много доказателства за връзка между 

консолидирането на операторите и 

увеличаването на инвестициите в 

мрежите; 

19. подчертава, че стимулирането на 

частните инвестиции във 

високоскоростни и 

свръхвисокоскоростни мрежи за 

комуникация, особено в селските и 

отдалечените райони, е изискване, за 

да може да се постигне какъвто и да 

било напредък в областта на цифровите 

технологии, като конкуренцията остава 

основната движеща сила по отношение 

на инвестициите в инфраструктура, 

иновациите, достъпните цени и избора 

на потребителите; счита, че на все още 

разпокъсания европейски пазар на 

далекосъобщенията не съществуват 

много доказателства за връзка между 

консолидирането на операторите и 

увеличаването на инвестициите в 
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мрежите; 

Or. en 

 

Изменение  657 

Пилар дел Кастильо Вера, Михал Бони, Адина-Йоана Вълян, Антонио Лопес-

Истурис Уайт, Филип Жювен 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 19 

 

Предложение за резолюция Изменение 

19. подчертава, че стимулирането на 

частните инвестиции във 

високоскоростни и 

свръхвисокоскоростни мрежи за 

комуникация е изискване, за да може да 

се постигне какъвто и да било напредък 

в областта на цифровите технологии, 

като конкуренцията остава основната 

движеща сила по отношение на 

инвестициите в инфраструктура, 

иновациите, достъпните цени и избора 

на потребителите; счита, че на все още 

разпокъсания европейски пазар на 

далекосъобщенията не съществуват 

много доказателства за връзка между 

консолидирането на операторите и 

увеличаването на инвестициите в 

мрежите; 

19. подчертава, че стимулирането на 

частните инвестиции във 

високоскоростни и 

свръхвисокоскоростни мрежи за 

комуникация е изискване, за да може да 

се постигне какъвто и да било напредък 

в областта на цифровите технологии, и 

че следователно е необходимо да се 

насърчава конкуренцията на всички 

равнища, включително внедряване на 

нова инфраструктура; отбелязва, че 

регулаторната рамка на ЕС трябва да 

осигурява стимули за инвестициите в 

инфраструктура, иновациите, 

достъпните цени и избора на 

потребителите; счита, че на все още 

разпокъсания европейски пазар на 

далекосъобщенията не съществуват 

много доказателства за връзка между 

консолидирането на операторите и 

увеличаването на инвестициите в 

мрежите; счита, че стабилната и 

предвидима регулаторна среда е 

предварително условие, което трябва 

да бъде гарантирано, за да се 

насърчат така необходимите 

инвестиции; 

Or. en 

 

Изменение  658 

Ренато Сору, Симона Бонафе, Патриция Тоя 
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Предложение за резолюция 

Параграф 19 

 

Предложение за резолюция Изменение 

19. подчертава, че стимулирането на 

частните инвестиции във 

високоскоростни и 

свръхвисокоскоростни мрежи за 

комуникация е изискване, за да може да 

се постигне какъвто и да било напредък 

в областта на цифровите технологии, 

като конкуренцията остава основната 

движеща сила по отношение на 

инвестициите в инфраструктура, 

иновациите, достъпните цени и избора 

на потребителите; счита, че на все още 

разпокъсания европейски пазар на 

далекосъобщенията не съществуват 

много доказателства за връзка между 

консолидирането на операторите и 

увеличаването на инвестициите в 

мрежите; 

19. подчертава, че стимулирането на 

частните инвестиции във 

високоскоростни и 

свръхвисокоскоростни мрежи за 

комуникация е изискване, за да може да 

се постигне какъвто и да било напредък 

в областта на цифровите технологии, и 

трябва да бъде част от европейското 

усилие за интеграция, като 

конкуренцията остава основната 

движеща сила по отношение на 

инвестициите в инфраструктура, 

иновациите, достъпните цени и избора 

на потребителите; счита, че на все още 

разпокъсания европейски пазар на 

далекосъобщенията не съществуват 

много доказателства за връзка между 

консолидирането на операторите и 

увеличаването на инвестициите в 

мрежите; 

Or. en 

 

Изменение  659 

Робер Рошфор, Дита Харанзова 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 19 

 

Предложение за резолюция Изменение 

19. подчертава, че стимулирането на 

частните инвестиции във 

високоскоростни и 

свръхвисокоскоростни мрежи за 

комуникация е изискване, за да може да 

се постигне какъвто и да било напредък 

в областта на цифровите технологии, 

като конкуренцията остава основната 

движеща сила по отношение на 

инвестициите в инфраструктура, 

19. подчертава, че стимулирането на 

частните инвестиции във 

високоскоростни и 

свръхвисокоскоростни мрежи за 

комуникация е изискване, за да може да 

се постигне какъвто и да било напредък 

в областта на цифровите технологии, 

като конкуренцията остава основната 

движеща сила по отношение на 

инвестициите в инфраструктура, 
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иновациите, достъпните цени и избора 

на потребителите; счита, че на все още 

разпокъсания европейски пазар на 

далекосъобщенията не съществуват 

много доказателства за връзка между 

консолидирането на операторите и 

увеличаването на инвестициите в 

мрежите; 

иновациите, достъпните цени и избора 

на потребителите, включително и тези 

със специални нужди; счита, че на все 

още разпокъсания европейски пазар на 

далекосъобщенията не съществуват 

много доказателства за връзка между 

консолидирането на операторите и 

увеличаването на инвестициите в 

мрежите; 

Or. en 

 

Изменение  660 

Юлия Реда, Индрек Таранд 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 19 

 

Предложение за резолюция Изменение 

19. подчертава, че стимулирането на 

частните инвестиции във 

високоскоростни и 

свръхвисокоскоростни мрежи за 

комуникация е изискване, за да може да 

се постигне какъвто и да било напредък 

в областта на цифровите технологии, 

като конкуренцията остава основната 

движеща сила по отношение на 

инвестициите в инфраструктура, 

иновациите, достъпните цени и избора 

на потребителите; счита, че на все още 

разпокъсания европейски пазар на 

далекосъобщенията не съществуват 

много доказателства за връзка между 

консолидирането на операторите и 

увеличаването на инвестициите в 

мрежите; 

19. подчертава, че частните инвестиции 

във високоскоростни и 

свръхвисокоскоростни мрежи за 

комуникация са изисквания, за да може 

да се постигне какъвто и да било 

напредък в областта на цифровите 

технологии, като конкуренцията остава 

основната движеща сила по отношение 

на инвестициите в инфраструктура, 

иновациите, достъпните цени и избора 

на потребителите; счита, че на все още 

разпокъсания европейски пазар на 

далекосъобщенията не съществуват 

доказателства за връзка между 

консолидирането на операторите и 

увеличаването на инвестициите в 

мрежите; 

Or. en 

 

Изменение  661 

Констанце Крел 
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Предложение за резолюция 

Параграф 19 

 

Предложение за резолюция Изменение 

19. подчертава, че стимулирането на 

частните инвестиции във 

високоскоростни и 

свръхвисокоскоростни мрежи за 

комуникация е изискване, за да може да 

се постигне какъвто и да било напредък 

в областта на цифровите технологии, 

като конкуренцията остава основната 

движеща сила по отношение на 

инвестициите в инфраструктура, 

иновациите, достъпните цени и избора 

на потребителите; счита, че на все още 

разпокъсания европейски пазар на 

далекосъобщенията не съществуват 

много доказателства за връзка между 

консолидирането на операторите и 

увеличаването на инвестициите в 

мрежите; 

19. подчертава, че стимулирането на 

частните инвестиции във 

високоскоростни и 

свръхвисокоскоростни мрежи за 

комуникация е изискване, за да може да 

се постигне какъвто и да било напредък 

в областта на цифровите технологии, 

като конкуренцията остава основната 

движеща сила по отношение на 

инвестициите в модерна и ефективна 

инфраструктура, иновациите, 

достъпните цени и избора на 

потребителите; счита, че на все още 

разпокъсания европейски пазар на 

далекосъобщенията не съществуват 

много доказателства за връзка между 

консолидирането на операторите и 

увеличаването на инвестициите в 

мрежите; 

Or. de 

 

Изменение  662 

Ан Сандер, Франсоаз Гростет, Кришианис Каринш 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 19 

 

Предложение за резолюция Изменение 

19. подчертава, че стимулирането на 

частните инвестиции във 

високоскоростни и 

свръхвисокоскоростни мрежи за 

комуникация е изискване, за да може да 

се постигне какъвто и да било напредък 

в областта на цифровите технологии, 

като конкуренцията остава основната 

движеща сила по отношение на 

инвестициите в инфраструктура, 

иновациите, достъпните цени и избора 

на потребителите; счита, че на все още 

19. подчертава, че стимулирането на 

частните инвестиции във 

високоскоростни и 

свръхвисокоскоростни мрежи за 

комуникация е изискване, за да може да 

се постигне какъвто и да било напредък 

в областта на цифровите технологии, 

като конкуренцията остава основната 

движеща сила по отношение на 

инвестициите в инфраструктура, 

иновациите, достъпните цени и избора 

на потребителите и предприятията; 
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разпокъсания европейски пазар на 

далекосъобщенията не съществуват 

много доказателства за връзка между 

консолидирането на операторите и 

увеличаването на инвестициите в 

мрежите; 

счита, че на все още разпокъсания 

европейски пазар на далекосъобщенията 

не съществуват много доказателства за 

връзка между консолидирането на 

операторите и увеличаването на 

инвестициите в мрежите; 

Or. en 

 

Изменение  663 

Едуар Мартен 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 19 

 

Предложение за резолюция Изменение 

19. подчертава, че стимулирането на 

частните инвестиции във 

високоскоростни и 

свръхвисокоскоростни мрежи за 

комуникация е изискване, за да може да 

се постигне какъвто и да било напредък 

в областта на цифровите технологии, 

като конкуренцията остава основната 

движеща сила по отношение на 

инвестициите в инфраструктура, 

иновациите, достъпните цени и избора 

на потребителите; счита, че на все още 

разпокъсания европейски пазар на 

далекосъобщенията не съществуват 

много доказателства за връзка между 

консолидирането на операторите и 

увеличаването на инвестициите в 

мрежите; 

19. подчертава, че стимулирането на 

частните инвестиции във 

високоскоростни и 

свръхвисокоскоростни мрежи за 

комуникация е изискване, за да може да 

се постигне какъвто и да било напредък 

в областта на цифровите технологии; в 

тази връзка уточнява, че моделите за 

съвместни инвестиции дават 

възможност на различните крупни 

участници с финансов капацитет да 

участват в това начинание и са 

разрешени от регулаторната рамка 

от 2009 г.; добавя, че конкуренцията, 

насочвана от регулаторната рамка, 
остава основната движеща сила по 

отношение на инвестициите в 

инфраструктура, иновациите, 

достъпните цени и избора на 

потребителите; счита, че на все още 

разпокъсания европейски пазар на 

далекосъобщенията не съществуват 

много доказателства за връзка между 

консолидирането на операторите и 

увеличаването на инвестициите в 

мрежите; настоятелно призовава 

Комисията да представи 

предложения за актуализиране на 

Директивата за универсалните услуги 

по отношение на условията и 



 

PE569.785v01-00 170/188 AM\1076127BG.doc 

BG 

начините на финансиране на 

нерентабилните райони (изравняване 

или други). 

Or. fr 

 

Изменение  664 

Давиде Борели, Марко Дзуло, Дарио Тамбурано 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 19a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 19a. отбелязва, че на все още 

разпокъсания европейски пазар на 

далекосъобщенията съществуват 

малко или никакви доказателства за 

взаимозависимост между 

консолидирането на операторите и 

увеличаването на инвестициите в 

мрежите; насърчава формулировка на 

регулирането, която дава изобилни 

възможности за нови участници–

предприемачи, и която възпира 

образуването на олигополи и други 

форми на нарушение на пазара; 

Or. en 

 

Изменение  665 

Евелин Гебхарт, Мария Грапини, Петра Камереверт, Люси Андерсън, Катрин 

Стайлър 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 19a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 19a. приветства обявената реформа 

на регулаторната рамка за 

далекосъобщенията, но подчертава, 

че трябва да се гарантират 

равнопоставени условия също и за по-

малките участници на пазара и че 
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дерегулирането може да доведе до 

увеличаване на цените за 

потребителите от господстващите 

позиции на пазара, както е видно от 

множество примери от пазари извън 

ЕС; 

Or. en 

 

Изменение  666 

Адина-Йоана Вълян, Антонио Таяни, Пилар дел Кастильо Вера 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 19б (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 19б. призовава Комисията да постави 

акцент върху предстоящото 

преразглеждане на рамковите условия 

за далекосъобщенията по ключови 

аспекти, като например 

технологична неутралност; 

допускане на извънтериториално 

използване на номерационни ресурси, 

както и облекчен регулаторен режим, 

който не възпрепятства иновациите, 

а ги стимулира; 

Or. en 

 

Изменение  667 

Миапетра Кумпула-Натри, Карлуш Зориню, Ева Каили, Катлен Ван Бремпт, 

Даниел Ника, Патриция Тоя 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 19д (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 19д. подчертава, че макар и да е 

постигнат значителен напредък по 

постигане на целите на настоящата 

рамка на далекосъобщенията, 

регулаторната рамка на ЕС в 
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областта на далекосъобщенията 

остава фрагментирана; следователно 

настоятелно призовава следващото 

преразглеждане да има за цел по-

нататъшното развитие на рамката, 

като се вземат под внимание 

пазарът, социалните и 

технологичните развития и 

бъдещите тенденции; 

Or. en 

 

Изменение  668 

Барбара Капел 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 19a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 19а. посочва, че все още съществува 

недостиг на инвестиции, който 

непременно трябва да бъде преодолян, 

за да се постигнат целите на 

Програмата в областта на 

цифровите технологии; счита, че за 

целта са необходими регулаторни 

стимули за частните инвеститори и 

че трябва да бъде направен преглед и 

на досега съществуващите стимули; 

Or. de 

 

Изменение  669 

Филип Жювен, Илдико Гал-Пелц, Свен Шулце, Хена Виркунен, Паскал Аримон, 

Емил Радев 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 19a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 19a. счита, че регулаторната рамка 

следва да осигурява по-добро 

възнаграждение за рисковете на 
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частните инвестиции в нови 

инфраструктури. Това в крайна 

сметка ще бъде от полза за крайния 

потребител също и в отдалечените 

райони; 

Or. en 

 

Изменение  670 

Гунар Хьокмарк 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 19б (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 19б. подчертава, че поради бързото 

развитие на технологичния и 

промишления напредък и поведението 

на потребителите, 

експоненциалният растеж на преноса 

на данни и постоянното разширяване 

на областите на употреба, всяко ново 

промишлено регулиране трябва да 

бъде основано на принципи, неутрално 

по отношение на технологиите и 

гъвкаво; 

Or. en 

 

Изменение  671 

Миапетра Кумпула-Натри, Хосе Бланко Лопес, Карлуш Зориню, Ева Каили, 

Катлен Ван Бремпт, Едуар Мартен, Даниел Ника, Йепе Кофод 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 19в (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 19в. счита, че инвестициите в 

широколентова инфраструктура от 

следващо поколение без съмнение са 

ключът към постигането на цифрова 

икономика и общество; за да се 

увеличат инвестициите до максимум, 
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политиките в областта на 

далекосъобщенията следва да 

позволяват на всички участници да 

правят ефективни инвестиции; 

Or. en 

 

Изменение  672 

Кая Калас, Михаел Тойрер, Дита Харанзова, Кора ван Нювенхойзен, Фредрик 

Федерлей, Ангелика Млинар, Павел Теличка, Филип Де Бакер, Хуан Карлос 

Хираута Видал, Антанас Гуога, Маритйе Схаке, Мартен Хелвег Петерсен 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 19б (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 19б. припомня ангажиментите на 

държавите членки поне да постигнат 

до 2020 г. целите за широколентов 

достъп, свързани с пълното 

разгръщане на свръхголеми скорости 

(30 Mbps); призовава Комисията да 

оцени дали настоящите цели за 

широколентов достъп отговарят на 

условията за развитие на 

икономиката, основана на данни, и 

дали инвестициите в държавите 

членки са част от дългосрочна и 

относима спрямо бъдещето 

инвестиционна стратегия; 

Or. en 

 

Изменение  673 

Хосе Бланко Лопес, Айдер Гардиасабал Рубиал, Хуан Фернандо Лопес Агилар, 

Серхио Гутиерес Прието, Инмакулада Родригес-Пинеро Фернандес 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 19б (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 19б. призовава Комисията да даде 

приоритет на инвестициите във 
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внедряването на цифрова 

инфраструктура, за да се даде 

възможност за високоскоростна 

стационарна и мобилна връзка за 

всички граждани, с покритие върху 

цялата територия на Европейския 

съюз, като се гарантира покритие в 

селските, отдалечените и най-

отдалечените райони, така че всички 

европейски граждани да могат да 

ползват този тип свързване 

независимо от мястото им на 

пребиваване; счита, че тези 

инвестиции имат потенциал за 

сближаване, който следва да бъде 

насърчаван от Комисията и от 

финансовите инструменти на нейно 

разположение; 

Or. es 

 

Изменение  674 

Гунар Хьокмарк 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 19a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 19a. счита, че инвестициите в 

широколентова инфраструктура от 

следващо поколение и достъпът за 

всички участници до неподлежащи на 

дублиране мрежови активи са 

съществени за иновациите и 

конкурентоспособността на Европа, 

за да не се стигне до изоставане и за 

да е възможно да се предлагат най-

високите широколентови скорости, 

най-бързите темпове на проникване и 

най-големите цифрови магистрали, 

които дават възможност за 

развиване на нови услуги, иновации и 

икономически растеж; 

Or. en 
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Изменение  675 

Алдо Патричело 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 19 – буква а (нова) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 а) подчертава, че бъдещите правила, 

засягащи развитието и 

функционирането на световните 

пазари, следва да акцентират повече 

върху интересите на европейските 

крайни потребители, като им 

позволяват да извлекат полза от 

предложения за ултра-широколентов 

достъп на достъпни цени и 

следователно насърчават усвояването 

на бързи широколентови услуги 

Or. en 

 

Изменение  676 

Давиде Борели, Марко Дзуло, Дарио Тамбурано 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 19a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 19a. подчертава, че бъдещите 

правила, засягащи развитието и 

функционирането на пазари, следва да 

акцентират повече върху интересите 

на европейските граждани, като им 

позволяват да извлекат полза от 

предложения за 

високопроизводителен широколентов 

достъп на достъпни цени и 

следователно насърчават както 

усвояването на широколентови 

услуги, така и предприемачески 

инициативи за развитие; 

Or. en 
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Изменение  677 

Катрин Стайлър, Тереза Грифин, Клеър Муди, Марлене Мици, Никола Данти, 

Пина Пичерно, Люси Андерсън, Серхио Гутиерес Прието 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 19a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 19a. подчертава, че за да се извлекат 

пълните предимства на ИКТ и за да 

не се допуска изоставане от други 

международни пазари, въвеждането 

на високоскоростни фиксирани и 

безжични широколентови мрежи, 

особено в селските и отдалечените 

райони, следва да остане ключов 

приоритет за държавите членки, 

като се създаде жизненоважна 

социална и икономическа движеща 

сила в области, които иначе биха 

били в значителна и понякога пагубна 

изолация поради редица фактори, при 

които недостатъчното осигуряване 

на физическа, както и цифрова 

инфраструктура, играе важна роля; 

Or. en 

 

Изменение  678 

Миапетра Кумпула-Натри, Хосе Бланко Лопес, Карлуш Зориню, Ева Каили, 

Катлен Ван Бремпт, Едуар Мартен, Даниел Ника, Йепе Кофод 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 19a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 19a. счита, че инвестициите в 

широколентова инфраструктура 

следва да бъдат засилени; когато е 

налице неефективност на пазара, 

съществуват различни възможности 

за ускоряване на свързаността, 

например чрез стимулиране на 
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търсене чрез основани на общността 

проекти, свързване на изискванията 

за лицензиране с изискванията за 

обхват на универсалната услуга, 

преразглеждане на държавната 

помощ и използване на 

съществуващите фондове на ЕС; 

Or. en 

 

Изменение  679 

Барбара Капел 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 19a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 19a. счита, че модернизираната рамка 

следва да акцентира върху основана на 

конкуренцията инфраструктура като 

основната движеща сила за 

въвеждане на достъп от следващо 

поколение (ДСП), включително 

създаването на регулаторна рамка за 

насърчаване на частните 

инвестиции; 

Or. en 

 

Изменение  680 

Филип Жювен, Ева Паунова, Илдико Гал-Пелц, Свен Шулце, Карлуш Куелю, 

Емил Радев, Сабине Ферхайен, Хена Виркунен, Паскал Аримон 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 19б (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 19б. призовава Комисията да 

предприеме необходимите мерки, за 

да даде възможност на всички 

граждани за високоскоростна връзка с 

интернет и на възможно най-ниски 

цени; 
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Or. en 

 

Изменение  681 

Филип Жювен, Илдико Гал-Пелц, Свен Шулце, Сабине Ферхайен, Хена 

Виркунен, Паскал Аримон 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 19 г (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 19г. призовава Комисията да оцени 

регулаторните ограничения за 

операторите и да предотврати 

предприемането от тяхна страна на 

бизнес рискове и инвестиране в слабо 

населени области или такива с 

географски проблеми; в това 

отношение режимът на ЕС за 

държавни помощи следва да 

изпълнява ключова роля, когато не 

могат да бъдат осигурени само 

частни инвестиции; следователно 

настоящото прилагане на правилата 

за държавна помощ трябва да се 

преразгледа, за да се позволи по-

пълноценното въвеждане на 

широколентови и други решения; 

Or. en 

 

Изменение  682 

Ан Сандер, Антонио Таяни, Франсоаз Гростет 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 19a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 19а. счита, че инвестициите във 

фиксирана и мобилна широколентова 

инфраструктура са приоритет, 

докато много селски, отдалечени или 

гранични области нямат достъп до 

достатъчно свързаност; изразява 
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съжаление в това отношение, че 

Европейската комисия не е поставила 

амбициозни цели за ЕС и национални 

цели за фиксирано и мобилно 

широколентово покритие; призовава 

Европейската комисия да определи 

европейските цели в областта на 

свързаността, които Европейският 

парламент и Съветът да приемат, 

разбити по национални изисквания за 

ускоряване на разгръщането на 

фиксирани и мобилни широколентови 

мрежи на всички територии, като 

същевременно адаптират и изяснят 

правилата за държавна помощ, за да 

улеснят съвместните публични и 

частни инвестиции в области, 

предмет на неефективност на пазара; 

Or. en 

 

Изменение  683 

Хена Виркунен, Филип Жювен, Михал Бони, Дирдре Клун, Свен Шулце, Сабине 

Ферхайен 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 19a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 19a. счита, че ако не могат да се 

осигурят само частни инвестиции, 

гражданите и предприятията следва 

да имат възможността да участват 

на цифровия единен пазар чрез други 

мерки; следва да се постави 

амбициозна цел за цялостно 

интернет покритие; 

Or. en 

 

Изменение  684 

Барбара Капел 
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Предложение за резолюция 

Параграф 19б (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 19б. признава значението на 

инвестициите от публични 

институции за изграждането на 

широколентов достъп и призовава 

редом с това за приоритизиране на 

частните инвестиции в 

изграждането на мрежи и 

инсталации; 

Or. de 

Изменение  685 

Серхио Гутиерес Прието, Хосе Бланко Лопес, Айдер Гардиасабал Рубиал 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 19а (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 19a. счита, че една значителна 

публична инвестиция в 

телекомуникационна 

инфраструктура, която да 

стимулира цифровия единен пазар, 

може да има катализиращ ефект 

върху частните инвестиции в тази 

област, който да послужи както за 

укрепване на икономическото 

възстановяване на европейско 

равнище, така и за насърчаване на 

устойчив растеж във времето, и за 

повишаване на 

конкурентоспособността на ЕС в 

световен мащаб; призовава в тази 

връзка Европейската комисия заедно с 

държавите членки да осигурят 

равнище на значителни и устойчиви 

във времето публични инвестиции; 

Or. es 
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Изменение  686 

Филип Жювен, Антонио Таяни, Ева Паунова, Илдико Гал-Пелц, Свен Шулце, 

Карлуш Куелю, Емил Радев, Сабине Ферхайен, Хена Виркунен 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 19в (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 19в. счита, че инструментите за 

финансиране от плана Юнкер ще 

бъдат ключови източници на 

инвестиции; 

Or. en 

 

Изменение  687 

Кая Калас, Михаел Тойрер, Дита Харанзова, Кора ван Нювенхойзен, Фредрик 

Федерлей, Ангелика Млинар, Павел Теличка, Михал Бони, Филип Де Бакер, Хуан 

Карлос Хираута Видал, Антанас Гуога, Ула Тьорнес, Маритйе Схаке, Мартен 

Хелвег Петерсен 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 19a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 19a. подчертава значението на 

успешното прилагане на ЕФСИ при 

определянето като цел на проекти с 

по-високи рискови профили с цел 

увеличаване до максимум на 

инвестициите в цифрова 

инфраструктура и по-пълноценно 

привличане на инвестиции за 

иновативни дружества; особено 

внимание следва да се обърне на 

информацията и подкрепата на 

иновативни предприемачи на 

различните етапи на финансиране от 

развитието на дружеството; 

Or. en 
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Изменение  688 

Мария Грапини 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 19a (нов) 

 

  Предложение за резолюция Изменение 

 19a. приветства разпределянията от 

Програмата за развитие на селските 

райони на ОСП и Европейските 

структурни и инвестиционни 

фондове за проекти за ИКТ, които ще 

стимулират модернизацията на 

съществуващата цифрова 

инфраструктура и създаването на 

нова цифрова инфраструктура, като 

по този начин се премахне разликата 

между широколентовия достъп в 

селските райони и този в градските; 

счита, че един отделен инструмент 

за финансиране за цифрова 

инфраструктура би ускорил 

модернизацията на цифровите 

инфраструктури; 

Or. en 

 

Изменение  689 

Евелин Гебхарт, Марк Тарабела, Емилиян Павел, Серджо Гаетано Коферати, 

Петра Камереверт, Никола Данти, Катрин Стайлър, Лиса Яконсари 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 19a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 19a. приветства предстоящото 

преразглеждане на Директивата за 

универсалните услуги, с което ще се 

даде възможност за повторно 

оценяване на наличието на достъп до 

широколентов интернет, 

включително в отдалечени области, и 

на правата на потребителите, 

свързани с контекста на 

предоставянето на универсални 
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услуги; счита, че достъпът до 

широколентови услуги следва да се 

класифицира като услуга от общ 

интерес; 

Or. en 

 

Изменение  690 

Евелин Гебхарт, Марлене Мици, Миапетра Кумпула-Натри, Олга Сехналова, 

Брандо Бенифеи, Серджо Гаетано Коферати, Катрин Стайлър, Никола Данти 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 19б (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 19б. подчертава в този контекст 

нуждата Комисията да работи в 

тясно сътрудничество с държавите 

членки, за да установи показатели за 

изпълнение и насоки, свързани с 

качеството на услугата 112, като 

обърне специално внимание на 

нуждата от оперативна 

съвместимост между службите за 

спешна помощ, на езиковото 

многообразие и на качествените 

намеси чрез служби за спешна помощ; 

подчертава в този контекст 

значението на услугите 112 за всички 

граждани и подчертава нуждата от 

достъп до 112 чрез SMS или сравними 

средства за хора със специални 

нужди; допълнително призовава 

Комисията да насърчава знанията за 

общоевропейска, универсална и 

многоезична система на 112; 

Or. en 

 

Изменение  691 

Марлене Мици, Никола Данти 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 19a (нов) 
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Предложение за резолюция Изменение 

 19a. подчертава, че е необходимо 

цялостно преразглеждане на 

Директивата за универсалните 

услуги, за да се засилят правата на 

потребителите на цифровия пазар и 

да се защитят потребителите от 

дискриминационно поведение и 

несправедливо блокиране на услуги; 

Or. en 

 

Изменение  692 

Марлене Мици 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 19б (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 19б. призовава Комисията да засили и 

подобри правата на крайните 

потребители (правата на 

потребителите) на цифровия единен 

пазар в предстоящото 

преразглеждане на Директивата за 

универсалните услуги, така че 

правата на потребителите да бъдат 

разгледани съгласувано в контекста 

на всеобхватния процес по 

преразглеждане на регулаторната 

рамка за електронните съобщения; 

Or. en 

 

Изменение  693 

Миапетра Кумпула-Натри, Евелин Гебхарт, Карлуш Зориню, Флавио Дзанонато, 

Катлен Ван Бремпт, Едуар Мартен, Даниел Ника, Йепе Кофод 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 19б (нов) 
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Предложение за резолюция Изменение 

 19б. счита, че следващото 

преразглеждане на рамката на 

далекосъобщенията следва да включва 

закъснялото преразглеждане на 

Директивата за универсалните 

услуги, така че да пасва на ерата на 

цифровите технологии, включително 

задължението за предлагане на 

широколентов достъп до интернет 

на справедлива цена в отговор на 

спешната нужда от намаляване на 

цифровото разделение; 

Or. en 

 

Изменение  694 

Хосе Бланко Лопес, Айдер Гардиасабал Рубиал, Хуан Фернандо Лопес Агилар, 

Серхио Гутиерес Прието, Инмакулада Родригес-Пинеро Фернандес 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 19а (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 19a. призовава Комисията да проучи 

ролята, която развитието на мрежи 

и инфраструктури, характеризиращи 

се със своята неутралност по 

отношение на оператори и 

доставчици на услуги, може да играе в 

ускоряването на въвеждането на 

услуги, съдържание и широколентови 

приложения, които подобряват 

конкурентоспособността на Европа; 

Or. es 

Изменение  695 

Адина-Йоана Вълян, Антонио Таяни, Михал Бони, Пилар дел Кастильо Вера, 

Паул Рюбиг, Хена Виркунен 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 19a (нов) 
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Предложение за резолюция Изменение 

 19a. отбелязва, че разработването на 

нови услуги, като например интернет 

на нещата, изисква гъвкави, 

акцентиращи върху бъдещето 

политики, които позволяват на 

интернета на нещата да развие своя 

потенциал за икономическо и 

социално развитие във всички 

държави; 

Or. en 

 

Изменение  696 

Миапетра Кумпула-Натри, Ева Каили, Едуар Мартен, Даниел Ника, Йепе Кофод 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 19г (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 19г. подчертава, че целта на ЕС да 

въведе 5G през 2020 г. изостава от 

някои други държави; обмисля 

Европейското първенство по футбол 

на УЕФА през 2020 г. да бъде 

използвано като платформа за 

демонстриране на 5G за търговски 

цели и на първите 5G приложения 

към интернета на нещата; 

Or. en 

Изменение  697 

Жан-Люк Шафаузер, Милене Трошчински 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 19а (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 19а. призовава Комисията и 

държавите членки да предприемат 

мерки, подобно на САЩ, за да 



 

PE569.785v01-00 188/188 AM\1076127BG.doc 

BG 

защитят европейските 

производители срещу нелоялната 

конкуренция от страна на 

китайските производители Huawei и 

ZTE; приканва за въвеждането на 

европейски избор по отношение на 

оборудването на 

телекомуникационната 

инфраструктура в държавите 

членки; 

Or. fr 

 


