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ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по икономически и парични въпроси приканва водещата комисия по 
вътрешния пазар и защита на потребителите да вземе предвид следните изменения:

Изменение 1

Предложение за регламент
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(3) Основната част от 
законодателството на Съюза е насочена 
към подкрепа на функционирането на 
вътрешния пазар. Това се отнася по-
специално за конкурентоспособността, 
стандартизацията, защитата на 
потребителите, надзора на пазара и 
регулирането на хранителната верига, 
но и за правилата относно стопанските, 
търговските и финансовите операции и 
насърчаването на лоялната конкуренция 
за осигуряване на еднакви условия на 
конкуренция, които са от основно 
значение за функционирането на 
вътрешния пазар с цел 
облагодетелстване на всички 
граждани на ЕС. Спазването на 
правилата на Съюза за 
конкуренцията е не само законово 
изискване в държавите членки, но и 
от съществено значение за самото 
функциониране на вътрешния пазар.

Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Понастоящем съществуват 
няколко програми за действие на Съюза 
в областите конкурентоспособност на 
предприятията, включително МСП, 
защита на потребителите, клиенти и 
крайни ползватели на финансови 

(5) Понастоящем съществуват 
няколко програми за действие на Съюза 
в областите конкурентоспособност на 
предприятията, включително МСП, 
защита на потребителите, клиенти и 
крайни ползватели на финансови 
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услуги, изготвяне на политиката на 
Съюза относно финансовите услуги и 
хранителна верига. Някои допълнителни 
дейности са пряко финансирани по 
бюджетни редове за вътрешния пазар. 
Необходимо е да се рационализира и 
оптимизира взаимодействието между 
различните дейности и да се осигури по-
гъвкава и адаптивна рамка за 
финансиране на дейности, насочени към 
постигане на добре функциониращ 
вътрешен пазар по най-
разходоефективен начин. Поради това е 
необходимо да се създаде нова 
програма, която да обединява 
дейностите, финансирани по-рано по 
тези програми и по други съответни
бюджетни редове. Програмата следва да 
включва и нови инициативи, които имат 
за цел подобряване на функционирането 
на вътрешния пазар.

услуги, изготвяне на политиката на 
Съюза относно финансовите услуги и 
хранителна верига. Някои допълнителни 
дейности са пряко финансирани по 
бюджетни редове за вътрешния пазар. 
Без да се засяга съществуващото 
равнище на прозрачност и 
демократичен контрол от страна на 
съзаконодателите, е необходимо да се 
рационализира и оптимизира 
взаимодействието между различните 
дейности и да се осигури по-гъвкава и 
адаптивна рамка за финансиране на 
дейности, насочени към постигане на 
добре функциониращ вътрешен пазар по 
най-разходоефективен начин. Поради 
това е необходимо да се създаде нова 
програма, която да обединява 
дейностите, финансирани по-рано по 
тези програми и по други съответни 
бюджетни редове. Програмата следва да 
включва и нови инициативи, които имат 
за цел подобряване на функционирането 
на вътрешния пазар и неговото 
развитие.

Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Разработването, изготвянето и 
разпространението на европейска 
статистика са предмет на отделна 
Европейска статистическа програма, 
създадена с Регламент (ЕС) № 99/2013 
на Европейския парламент и на 
Съвета47. С цел да се осигури 
непрекъснатост по отношение на 
изготвянето и разпространението на 
европейска статистика новата програма 
следва също така да включва 
дейностите, обхванати от 
Европейската статистическа програма, 
като осигури рамка за разработването, 
изготвянето и разпространението на 

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

за разработването, изготвянето, 
правилното използване, прилагането
и разпространението на европейска 
статистика. Новата програма следва да 
установи финансова рамка за 
европейската статистика за 
предоставяне на висококачествена, 
съпоставима и надеждна европейска 
статистика, и в области като 
търговията и миграцията, с цел 
подпомагане на разработването, 
прилагането, мониторинга и оценката на 
всички политики на Съюза в 
съответствие с член 3 от Договора за 
Европейски съюз.

__________________ __________________

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

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

Изменение 4

Предложение за регламент
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Програмата следва да подпомага 
изготвянето, изпълнението и 
прилагането на законодателството на 
Съюза, което е в основата на 
правилното функциониране на 
вътрешния пазар. Програмата следва да 
подпомага създаването на подходящи 
условия за увеличаване на 
възможностите на всички участници на 
вътрешния пазар – предприятията, 
гражданите, включително 
потребителите, гражданското общество 
и публичните органи. За постигането на 
това програмата следва да има за цел да 
осигури конкурентоспособността на 
предприятията, особено на МСП, но и 
да подпомогне прилагането на 
законодателството за защита на 

(8) Програмата следва да подпомага 
изготвянето, изпълнението и 
прилагането на законодателството на 
Съюза, което е в основата на 
правилното функциониране на 
вътрешния пазар. Програмата следва да 
подпомага създаването на подходящи 
условия за увеличаване на 
възможностите на всички 
съществуващи и потенциални 
участници на вътрешния пазар –
предприятията, в т.ч. стартиращите 
предприятия, вложителите и 
инвеститорите, гражданите, 
включително потребителите, 
гражданското общество и публичните 
органи. За постигането на това 
програмата следва да има за цел да 
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потребителите и правилата за 
безопасност и да повиши 
информираността на предприятията и 
физическите лица, като им предостави 
подходящите инструменти, знания и 
компетентност, за да могат да вземат 
решения въз основа на подходяща 
информация, както и да засили тяхното 
участие в изработването на политиките 
на Съюза. Освен това програмата следва 
да има за цел да подобри регулаторното 
и административното сътрудничество, 
по-специално чрез обмен на най-добри 
практики, изграждане на знания и 
компетентност, включително 
използване на стратегическите 
обществени поръчки. Програмата също 
така следва да бъде насочена към 
подпомагане на разработването на 
висококачествени международни 
стандарти, които да са в основата на 
изпълнението на законодателството на 
Съюза. Това включва и определяне на 
стандарти в областта на финансовото 
отчитане и одита, като по този начин се 
допринесе за прозрачността и доброто 
функциониране на капиталовите пазари 
на Съюза и да се укрепи защитата на 
инвеститорите. Програмата следва да 
подпомага създаването на правила и 
стандарти и чрез осигуряване на 
възможно най-широко участие на 
заинтересованите страни. Сред целите 
на програмата следва също така да бъде 
подпомагането на изпълнението и 
прилагането на законодателството на 
Съюза, като се гарантира висока степен 
на опазване на здравето на хората, 
животните и растенията по 
хранителната верига, както и по-
хуманното отношение към животните.

осигури конкурентоспособността на 
предприятията, особено на МСП, но и 
да подпомогне прилагането на 
законодателството за защита на 
потребителите и правилата за 
безопасност и да повиши 
информираността на предприятията и 
физическите лица, като им предостави 
подходящите инструменти, знания и 
компетентност, за да могат да вземат 
решения въз основа на подходяща 
информация, както и да засили тяхното 
участие в изработването на политиките 
на Съюза. Освен това програмата следва 
да има за цел да подобри регулаторното 
и административното сътрудничество, 
по-специално чрез обмен на най-добри 
практики, изграждане на знания и 
компетентност, включително 
използване на стратегическите 
обществени поръчки. Програмата също 
така следва да бъде насочена към 
подпомагане на разработването на 
висококачествени международни 
стандарти, които да са в основата на 
изпълнението на законодателството на 
Съюза. Това включва и определяне на 
стандарти в областта на финансовото 
отчитане и одита, като по този начин се 
допринесе за прозрачността и доброто 
функциониране на капиталовите пазари 
на Съюза и да се укрепи защитата на 
инвеститорите. Програмата следва да 
подпомага създаването на правила и 
стандарти и чрез осигуряване на 
възможно най-широко участие на 
заинтересованите страни. Сред целите 
на програмата следва също така да бъде 
подпомагането на изпълнението и 
прилагането на законодателството на 
Съюза, като се гарантира висока степен 
на опазване на здравето на хората, 
животните и растенията по 
хранителната верига, както и по-
хуманното отношение към животните.

Изменение 5
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Предложение за регламент
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Изменение 6

Предложение за регламент
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) За да се постигнат целите на 
програмата и да се улесни животът на 
гражданите и предприятията, е 
необходимо да бъдат въведени 
висококачествени, насочени към 
отделния ползвател обществени услуги. 
Това означава, че публичните 
администрации ще трябва да започнат 
да работят по нови начини, да 
премахват пречките между различните 
части на администрацията на своята 
държава и да се ангажират със 
съвместното създаване на тези 
обществени услуги с гражданите и 
предприятията. Постоянното, 
непрекъснато увеличаване на 
трансграничната дейност в рамките на 
вътрешния пазар изисква също така 
предоставянето на актуална 
информация за правата на 

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

и предприятията, но и за 
административните формалности. Освен 
това основно значение придобива 
предоставянето на правни съвети и 
помощ за решаване на проблеми, които 
възникват на транснационално равнище. 
В допълнение е необходимо 
националните администрации да бъдат 
свързани по прост и ефективен начин, 
както и да се оцени начинът, по който 
вътрешният пазар функционира по 
места. Поради това програмата следва 
да подпомага следните съществуващи 
механизми за управление на вътрешния 
пазар: портала „Вашата Европа“, който 
следва да е гръбнакът на бъдещия 
Единен цифров портал, сайта „Вашата 
Европа – Съвети“, SOLVIT, 
Информационната система за 
вътрешния пазар и информационното 
табло за вътрешния пазар, за да подобри 
живота на гражданите и способността 
на предприятията да търгуват през 
граница.

Изменение 7

Предложение за регламент
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(20) Като се има предвид, че Договорът 
за функционирането на Европейския 
съюз включва система от правила, 
която гарантира, че няма нарушаване на 
конкуренцията на вътрешния пазар, 
програмата следва да допринася за 
подпомагане на политиката на Съюза в 
областта на конкуренцията чрез 
подобряване и засилване на 
сътрудничеството с Европейската 
мрежа по конкуренция и с 
националните органи и съдилища, 
включително чрез засилване на 
международното сътрудничество, 
както и посредством комуникация и 
обясняване на правата, ползите и 
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конкуренцията. задълженията, произтичащи от 
политиката на Съюза в областта на 
конкуренцията. Програмата по-
специално следва да помогне на 
Комисията да подобри своя анализ и 
своята оценка на процеса на развитие 
на пазара също така и чрез широко 
използване на секторни проучвания и 
систематичен обмен на резултати и 
най-добри практики в рамките на 
Европейската мрежа по конкуренция.
Това следва да допринася за 
гарантиране на лоялна конкуренция и 
еднакви условия на конкуренция –
също и на международно равнище, 
както и за предоставяне на 
възможност на предприятията, по-
специално на МСП, и на 
потребителите да се възползват от 
предимствата на единния пазар.

Изменение 8

Предложение за регламент
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) По-специално програмата трябва 
да се справи с радикалните последици
за конкуренцията и функционирането на 
вътрешния пазар, които произтичат от 
продължаващата трансформация на 
икономиката и бизнес средата, по-
специално чрез експоненциалното 
нарастване и използване на данните 
предвид все по-честото прибягване до 
изкуствен интелект и други ИТ 
инструменти и знания от страна на 
дружествата и техните съветници. От 
съществено значение е също така 
програмата да подпомага работата в 
мрежа и сътрудничеството с органите и 
съдилища на държавите членки, като се 
има предвид, че ненарушената 
конкуренция и функционирането на 
вътрешния пазар зависят в много голяма 
степен от действия на тези субекти. 

(21) По-специално програмата трябва 
да се справи с последиците за 
конкуренцията и функционирането на 
вътрешния пазар, които произтичат от 
продължаващата радикална 
трансформация на икономиката и 
бизнес средата и на цифровата 
икономика, по-специално чрез 
експоненциалното нарастване и 
използване на данните предвид все по-
честото прибягване до изкуствен 
интелект и други ИТ инструменти и 
знания от страна на дружествата и 
техните съветници. От съществено 
значение е също така програмата да 
подпомага работата в мрежа и 
сътрудничеството с органите и 
съдилища на държавите членки, като се 
има предвид, че ненарушената 
конкуренция и функционирането на 
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Предвид особената роля на политиката в 
областта на конкуренция за 
предотвратяване на неблагоприятните 
последици за вътрешния пазар, 
произтичащи от антиконкурентно 
поведение извън границите на Съюза, 
програмата следва също така да 
подкрепя сътрудничеството с органите 
на трети държави, когато това е 
целесъобразно. Накрая следва да се 
отбележи, че е необходимо да се 
разширят информационните дейности, 
за да се даде възможност на повече 
граждани и дружества да извлекат 
пълните ползи от лоялната конкуренция 
на вътрешния пазар. Като се има 
предвид, че някои от инициативите в 
програмата са нови и че частта на 
програмата относно конкуренцията е 
особено засегната от динамичната 
промяна на условията на вътрешния 
пазар, по-специално по отношение на 
изкуствения интелект, технологията на 
големите информационни масиви, 
киберсигурността и технологиите за 
цифрова криминалистика, чиито 
темпове и мащаб трудно могат да бъдат 
предвидени, се очаква, че ще е 
необходима гъвкавост, за да може да се 
отговори на променящите се 
потребности по тази част от програмата.

вътрешния пазар зависят в много голяма 
степен от действия на тези субекти. 
Предвид особената роля на политиката в 
областта на конкуренция за 
предотвратяване на неблагоприятните 
последици за вътрешния пазар, 
произтичащи от антиконкурентно 
поведение извън границите на Съюза, 
програмата следва също така да 
подкрепя сътрудничеството с органите 
на трети държави, когато това е 
целесъобразно. Накрая следва да се 
отбележи, че е необходимо да се 
разширят информационните дейности, 
за да се даде възможност на повече 
граждани и дружества да извлекат 
пълните ползи от лоялната конкуренция 
на вътрешния пазар. Като се има 
предвид, че някои от инициативите в 
програмата са нови и че прилагането
на правилата в областта на
конкуренцията е особено засегнато от 
динамичната промяна и 
предизвикателствата по отношение 
на условията на вътрешния пазар, 
включително по отношение на 
изкуствения интелект, алгоритмите, 
технологията на големите 
информационни масиви, цифровите 
монополи, разгръщането на 
широколентовия достъп, 
блокирането на географски принцип, 
използването на патенти като 
средство за спиране на достъпа до 
технологии, контролиращите 
позиции на доставчиците на 
интернет услуги, търговете за 
радиочестотен спектър, 
киберсигурността и технологиите за 
цифрова криминалистика, чиито 
темпове и мащаб трудно могат да бъдат 
предвидени, се очаква, че ще е 
необходима гъвкавост, за да може да се 
отговори на променящите се 
потребности по тази част от програмата. 
Комисията ще информира редовно 
Парламента и Съвета за дейностите, 
финансирани по програмата в 
областта на политиката на 
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конкуренция.

Изменение 9

Предложение за регламент
Съображение 25

Текст, предложен от Комисията Изменение

(25) За да се преодолеят тези видове 
неефективност на пазара и да се 
гарантира, че МСП ще продължат да 
играят своята роля на основа за 
конкурентоспособността на 
икономиката на Съюза, малките и 
средни предприятия се нуждаят от 
допълнителна подкрепа посредством 
дългови и капиталови инструменти, 
които трябва да бъдат установени по 
компонента за МСП на фонд InvestEU, 
създаден с Регламент [...] на 
Европейския парламент и на Съвета52. 
Механизмът за гарантиране на заеми, 
създаден с Регламент (ЕС) № 1287/2013 
на Европейския парламент и на 
Съвета53, е с доказана добавена стойност 
и се очаква да има благоприятен принос 
за най-малко 500 000 МСП; негов 
приемник ще бъде установен по 
компонента за МСП на фонд InvestEU.

(25) За да се преодолеят тези видове 
неефективност на пазара и да се 
гарантира, че МСП ще продължат да 
играят своята роля на основа за 
конкурентоспособността на 
икономиката на Съюза, малките и 
средни предприятия се нуждаят от 
допълнителна подкрепа и посредством 
дългови и капиталови инструменти, 
които трябва да бъдат установени по 
компонента за МСП на фонд InvestEU, 
създаден с Регламент [...] на 
Европейския парламент и на Съвета52. 
Механизмът за гарантиране на заеми, 
създаден с Регламент (ЕС) № 1287/2013 
на Европейския парламент и на 
Съвета53, е с доказана добавена стойност 
и се очаква да има благоприятен принос 
за най-малко 500 000 МСП; негов 
приемник ще бъде установен по 
компонента за МСП на фонд InvestEU.

_________________ _________________

52 COM(2018) 439 final 52 COM(2018) 439 final

53 Регламент (ЕС) № 1287/2013 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
11 декември 2013 г. за създаване на 
Програма за конкурентоспособност на 
предприятията и малките и средните 
предприятия (COSME) (2014 – 2020 г.) и 
за отмяна на Решение № 1639/2006/ЕО 
(ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 33).

53 Регламент (ЕС) № 1287/2013 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
11 декември 2013 г. за създаване на 
Програма за конкурентоспособност на 
предприятията и малките и средните 
предприятия (COSME) (2014 – 2020 г.) и 
за отмяна на Решение № 1639/2006/ЕО 
(ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 33).

Изменение 10

Предложение за регламент
Съображение 27
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Изменение 11

Предложение за регламент
Съображение 32
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(32) Наличието на добре 
функционираща обща рамка за 
финансова отчетност е от съществено 
значение за вътрешния пазар, за 
ефективното функциониране на 
капиталовите пазари и за постигането 
на интегриран пазар за финансови 
услуги в контекста на съюза на 
капиталовите пазари.

(32) Наличието на добре 
функционираща обща рамка за 
финансова отчетност е от съществено 
значение за вътрешния пазар, за 
ефективното функциониране на 
финансовите пазари и за постигането 
на интегриран пазар за финансови 
услуги в контекста на банковия съюз и
съюза на капиталовите пазари.

Изменение 12

Предложение за регламент
Съображение 36

Текст, предложен от Комисията Изменение

(36) Съюзът допринася за това да се 
гарантира високо равнище на защита на 
потребителите, като им се предоставят 
възможности и им се отрежда централно 
място във вътрешния пазар, чрез 
подпомагане и допълване на политиките 
на държавите членки, като стремежът е 
да се създадат условия, гарантиращи на 
гражданите, когато действат като 
потребители, възможността да се 
ползват в пълна степен от предимствата 
на вътрешния пазар, като така чрез 
конкретни действия ефективно се 
обезпечат тяхната безопасност и 
законните и икономическите им 
интереси. Съюзът трябва също така да 
гарантира, че в правото за защита на 
потребителите и безопасност на 
продуктите е правилно и еднакво 
прилагано на място и че предприятията 
разполагат с еднакви условия за лоялна 
конкуренция на вътрешния пазар. Освен 
това е необходимо потребителите да 
получат възможности и да бъдат 
насърчени и подпомогнати при 
вземането на устойчиви решения, като 
по този начин се допринесе за 
устойчива, енергийно и ресурсно 

(36) Съюзът допринася за това да се 
гарантира високо равнище на защита на 
потребителите, като им се предоставят 
възможности и им се отрежда централно 
място във вътрешния пазар, чрез 
подпомагане и допълване на политиките 
на държавите членки, като стремежът е 
да се създадат условия, гарантиращи на 
гражданите, когато действат като 
потребители, възможността да се 
ползват в пълна степен от предимствата 
на вътрешния пазар, като така чрез 
конкретни действия ефективно се 
обезпечат тяхната безопасност и 
законните и икономическите им 
интереси. Съюзът трябва също така да 
гарантира, че в правото за защита на 
потребителите и безопасност на 
продуктите е правилно и еднакво 
прилагано на място и че предприятията 
разполагат с еднакви условия за лоялна 
конкуренция на вътрешния пазар. Освен 
това е необходимо потребителите да 
получат възможности и да бъдат 
насърчени и подпомогнати при 
вземането на устойчиви решения, като 
по този начин се допринесе за 
устойчива, енергийно и ресурсно 
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ефективна и кръгова икономика. ефективна и кръгова икономика, която 
следва целите, определени в 
Програмата на ООН до 2030 г. за 
устойчиво развитие.

Изменение 13

Предложение за регламент
Съображение 41

Текст, предложен от Комисията Изменение

(41) Гражданите са особено засегнати 
от функционирането на пазарите за 
финансови услуги. Те са ключов 
елемент на вътрешния пазар и се 
нуждаят от стабилна рамка за 
регулиране и надзор, която не само да 
гарантира финансова стабилност и 
устойчивост на икономиката, но и да 
осигурява висока степен на защита на 
потребителите и останалите крайни 
ползватели на финансови услуги, 
включително индивидуални 
инвеститори, вложители, титуляри на 
застрахователни полици, членове и 
бенефициери на пенсионни фондове, 
индивидуални акционери, 
заемополучатели и МСП. Важно е да 
бъдат увеличени техните възможности 
да участват в изготвянето на политиките 
за финансовия сектор.

(41) Гражданите са особено засегнати 
от функционирането на финансовите 
пазари и следователно трябва да 
бъдат допълнително информирани 
относно съответните права, рискове 
и ползи. Те са ключов елемент на 
вътрешния пазар и се нуждаят от 
стабилна рамка за регулиране и надзор, 
която не само да гарантира финансова 
стабилност и устойчивост на 
икономиката, но и да осигурява висока 
степен на защита на потребителите и 
останалите крайни ползватели на 
финансови услуги, включително 
индивидуални инвеститори, вложители, 
титуляри на застрахователни полици, 
членове и бенефициери на пенсионни 
фондове, индивидуални акционери, 
заемополучатели и МСП. Програмата 
следва да допринася за увеличаване на
техните възможности да участват в 
изготвянето на политиките и чрез 
изготвяне и разпространение на ясна, 
пълна и лесна за ползване информация 
относно продуктите, търгувани на 
финансовите пазари.

Изменение 14

Предложение за регламент
Съображение 42

Текст, предложен от Комисията Изменение

(42) Поради това програмата следва (42) Поради това програмата следва 
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да продължи да подпомага конкретни 
дейности, обхванати от програмата за 
изграждане на капацитет за периода 
2017—2020 г., с която се засилва 
участието на потребителите и 
останалите крайни ползватели на 
финансови услуги в изготвянето на 
политиките на Съюза в съответствие с 
посоченото в Регламент (ЕС) 2017/826 
на Европейския парламент и на 
Съвета60, с който бяха продължени 
пилотната програма и подготвителното 
действие за периода 2012—2017 г. Това 
е необходимо, за да може изготвящите 
политиките да разполагат със 
становищата на заинтересовани страни, 
различни от тези на специалистите от 
финансовия сектор, и да се осигури по-
добро представителство на интересите 
на потребителите и останалите крайни 
ползватели на финансови услуги. Това 
би трябвало да доведе до по-добри 
политики за финансовите услуги, по-
специално благодарение на по-доброто 
разбиране от страна на обществеността 
на належащите проблеми в 
регулирането на финансовите пазари и 
по-висока финансова грамотност.

да продължи да подпомага конкретни 
дейности, обхванати от програмата за 
изграждане на капацитет за периода 
2017—2020 г., с която се засилва 
участието на потребителите и 
останалите крайни ползватели на 
финансови услуги в изготвянето на 
политиките на Съюза в съответствие с 
посоченото в Регламент (ЕС) 2017/826 
на Европейския парламент и на 
Съвета60, с който бяха продължени 
пилотната програма и подготвителното 
действие за периода 2012—2017 г. Това 
е необходимо, за да може изготвящите 
политиките да разполагат със 
становищата на заинтересовани страни, 
различни от тези на специалистите от 
финансовия сектор, и да се осигури по-
добро представителство на интересите 
на потребителите и останалите крайни 
ползватели на финансови услуги. 
Програмата непрекъснато развива 
своята методология и най-добри 
практики за това как да се увеличи 
ангажираността на потребителите 
и крайните ползватели на финансови 
услуги, за да се идентифицират 
проблемите от значение за 
изготвянето на политиката на 
Съюза и гарантиране на интересите 
на потребителите в областта на 
финансовите услуги. Това би трябвало 
да подобри политиките за 
финансовите услуги, по-специално 
благодарение на по-доброто разбиране 
от страна на обществеността на 
належащите проблеми в регулирането 
на финансовите пазари и по-висока 
финансова грамотност. Публичните 
ресурси по настоящата програма 
следва да се насочат към това, което 
е важно за крайните ползватели, и да 
се избягва всяка форма на пряко или 
непряко финансово подпомагане на 
търговски дейности, предлагани от 
частни финансови оператори.

__________________ __________________

60 Регламент (ЕС) 2017/826 на 60 Регламент (ЕС) 2017/826 на 
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Европейския парламент и на Съвета от 
17 май 2017 г. за създаване на програма 
на Съюза в подкрепа на специфични 
дейности за засилване на участието на 
потребителите и останалите крайни 
ползватели на финансови услуги в 
изготвянето на политиката на Съюза в 
областта на финансовите услуги за 
периода 2017 – 2020 г. (ОВ L 129, 
19.5.2017 г., стp. 17).

Европейския парламент и на Съвета от 
17 май 2017 г. за създаване на програма 
на Съюза в подкрепа на специфични 
дейности за засилване на участието на 
потребителите и останалите крайни 
ползватели на финансови услуги в 
изготвянето на политиката на Съюза в 
областта на финансовите услуги за 
периода 2017 – 2020 г. (ОВ L 129, 
19.5.2017 г., стp. 17).

Изменение 15

Предложение за регламент
Съображение 43

Текст, предложен от Комисията Изменение

(43) В рамките на пилотен проект, в 
периода 2012 – 2013 г., и на 
подготвително действие, в периода 2014 
– 2016 г., Комисията отпусна 
безвъзмездни средства на две 
организации след открита годишна 
покана за представяне на предложения. 
Двете организации са Finance Watch, 
създадена през 2011 г. с безвъзмездни 
средства от Съюза като международно 
сдружение с нестопанска цел съгласно 
белгийското право, и Better Finance, 
която е продукт на последователна 
реорганизация и промяна на името от 
2009 г. на вече съществуващи 
европейски федерации и акционери. 
Програма за изграждане на капацитет, 
създадена съгласно Регламент (ЕС) 
2017/826, определя същите тези две 
организации за единствени 
бенефициери. Поради това е 
необходимо да продължи 
съфинансирането на тези организации в 
контекста на програмата. Това 
финансиране обаче следва да подлежи 
на преразглеждане.

(43) В рамките на пилотен проект, в 
периода 2012 – 2013 г., и на 
подготвително действие, в периода 2014 
– 2016 г., Комисията отпусна 
безвъзмездни средства на две 
организации след открита годишна 
покана за представяне на предложения. 
Двете организации са Finance Watch, 
създадена през 2011 г. с безвъзмездни 
средства от Съюза като международно 
сдружение с нестопанска цел съгласно 
белгийското право, и Better Finance, 
която е продукт на последователна 
реорганизация и промяна на името от 
2009 г. на вече съществуващи 
европейски федерации и акционери. 
Програма за изграждане на капацитет, 
създадена съгласно Регламент (ЕС) 
2017/826, определя същите тези две 
организации за единствени 
бенефициери. Поради това е 
необходимо да продължи 
съфинансирането на тези организации в 
контекста на програмата. Това 
финансиране обаче следва да подлежи 
на преразглеждане. В това отношение 
следва да се припомни, че в случай че 
програмата за изграждане на 
капацитет и съответното 
финансиране се удължат след 2020 г. 
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и се появят други потенциални 
бенефициери, поканата за 
представяне на кандидатури следва да 
бъде отворена за всички останали 
организации, които отговарят на 
критериите и допринасят за целите 
на програмата, и това следва да бъде в 
съответствие с Регламент (ЕС) 
2017/826.

Изменение 16

Предложение за регламент
Съображение 48

Текст, предложен от Комисията Изменение

(48) Висококачествената европейска 
статистика, разработвана, изготвяна и 
разпространявана в съответствие с 
Европейската статистическа 
програма, е от основно значение за 
вземането на решения въз основа на 
факти. Европейската статистика
следва да бъде на разположение 
своевременно и да допринася за 
изпълнението на политиките на Съюза, 
както е отразено в Договора за 
функционирането на Европейския съюз, 
а именно засиленото и интегрирано 
икономическо управление, социалното, 
икономическото и териториалното 
сближаване, устойчивото развитие, 
селскостопанската политика, 
социалното измерение на Европа и 
глобализацията.

(48) Висококачествената европейска 
статистика, изготвяна, обменяна,
разпространявана и прилагана 
последователно на равнището на 
Съюза и в държавите членки, следва 
да бъде на разположение своевременно 
и да допринася за изпълнението на 
политиките на Съюза, както е отразено в 
член 3 от Договора за Европейския 
съюз, а също и в Договора за 
функционирането на Европейския съюз, 
а именно засиленото и интегрирано 
икономическо управление, социалното, 
икономическото и териториалното 
сближаване, устойчивото развитие, 
селскостопанската политика, 
социалното измерение на Европа и 
глобализацията.

Изменение 17

Предложение за регламент
Съображение 49

Текст, предложен от Комисията Изменение

(49) Европейската статистика е 
абсолютно необходима за процеса на 
вземане на решения на Съюза и за 

(49) Европейската статистика е 
абсолютно необходима за процеса на 
вземане на решения на Съюза и за 
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измерване на ефективността и 
въздействието на инициативите на 
Съюза. Поради това следва да се 
осигури непрекъснато предоставяне и 
разработване на европейска 
статистика, като се възприеме 
подход на равнището на Съюза в по-
широк контекст от вътрешния 
пазар, за да се обхванат всички 
дейности и области на политиката на 
Съюза, в т.ч. да се предостави 
възможност на гражданите и 
предприятията да вземат решения въз 
основа на подходяща информация.

измерване на ефективността и
въздействието на редица инициативи
на Съюза. Следва да се осигури 
нейното непрекъснато предоставяне и 
разработване в по-широк контекст от 
вътрешния пазар и с национална, а 
когато е възможно – с регионална 
разбивка, за да се обхванат всички 
съществуващи и потенциални 
дейности и области на политиката, в т.ч. 
да се предостави възможност на 
европейските граждани, предприятия
и администрации да вземат решения 
въз основа на подходяща информация.

Изменение 18

Предложение за регламент
Съображение 51

Текст, предложен от Комисията Изменение

(51) Програмата бе представена за 
предварително разглеждане на 
Комитета на Европейската 
статистическа система в съответствие с 
Регламент (ЕО) № 223/2009.

(51) Програмата бе представена за 
предварително разглеждане на 
Комитета на Европейската 
статистическа система в съответствие с 
Регламент (ЕО) № 223/2009 и следва да 
се прилага, като се гарантира 
ефективен парламентарен контрол.

Изменение 19

Предложение за регламент
Съображение 60

Текст, предложен от Комисията Изменение

(60) Предвид нарастващата 
взаимосвързаност на световната 
икономика програмата следва да 
продължи да предоставя възможност за 
включване в определени дейности на 
външни експерти, например служители 
на трети държави, представители на 
международни организации или 

(60) Предвид нарастващата 
взаимосвързаност на световната 
икономика, включително цифровата 
икономика, програмата следва да 
продължи да предоставя възможност за 
включване в определени дейности на 
външни експерти, например служители 
на трети държави, представители на 
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икономически оператори. международни организации или 
икономически оператори.

Изменение 20

Предложение за регламент
Съображение 71

Текст, предложен от Комисията Изменение

(71) Когато е уместно, действията 
по програмата следва да се използват 
за преодоляване на неефективността на 
пазара или на неоптималните 
инвестиционни ситуации по 
пропорционален начин, без да дублират 
или изместват частното финансиране, и 
да имат ясно изразена европейска 
добавена стойност.

(71) Действията по програмата следва 
да имат ясно изразена европейска 
добавена стойност и да са насочени 
към преодоляване на неефективността 
на пазара или неоптималните 
инвестиционни ситуации по 
пропорционален начин, без да дублират 
или изместват частното финансиране.

Изменение 21

Предложение за регламент
Съображение 81

Текст, предложен от Комисията Изменение

(81) Регламент (ЕС) 2016/679 на 
Европейския парламент и на Съвета90

урежда обработването на лични данни, 
извършвано в държавите членки в 
контекста на настоящия регламент и под 
надзора на компетентните органи на 
държавите членки. Регламент (ЕО) 
№ 45/2001 на Европейския парламент и 
на Съвета91 урежда обработването на 
лични данни, извършвано от Комисията 
в рамките на настоящия регламент и под 
надзора на Европейския надзорен орган 
по защита на данните. Всеки обмен или 
предаване на информация от 
компетентните органи трябва да бъде в 
съответствие с правилата за предаване 
на лични данни, предвидени в 
Регламент (ЕС) 2016/679, а всеки обмен 
или предаване на информация от страна 
на Комисията трябва да бъде в 

(81) Регламент (ЕС) 2016/679 на 
Европейския парламент и на Съвета90

урежда обработването на лични данни, 
извършвано в държавите членки в 
контекста на настоящия регламент и под 
надзора на компетентните органи на 
държавите членки. Регламент (ЕО) 
№ 45/2001 на Европейския парламент и 
на Съвета91 урежда обработването на 
лични данни, извършвано от Комисията 
в рамките на настоящия регламент и под 
надзора на Европейския надзорен орган 
по защита на данните. Всеки обмен или 
предаване на информация от 
компетентните органи, включително в 
процеса на разработване и 
разпространение на статистически 
данни, при който принципът на 
статистическата поверителност се 
признава и чрез Регламент (ЕО) 



PE628.583v02-00 20/29 AD\1167850BG.docx

BG

съответствие с правилата за предаване 
на лични данни, предвидени в 
Регламент (ЕО) № 45/2001.

№ 223/2009, трябва да бъде в 
съответствие с правилата за предаване 
на лични данни, предвидени в 
Регламент (ЕС) 2016/679, а всеки обмен 
или предаване на информация от страна 
на Комисията трябва да бъде в 
съответствие с правилата за предаване 
на лични данни, предвидени в 
Регламент (ЕО) № 45/2001.

_________________ _________________

90 Регламент (ЕС) 2016/679 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
27 април 2016 г. относно защитата на 
физическите лица във връзка с 
обработването на лични данни и 
относно свободното движение на такива 
данни и за отмяна на Директива 
95/46/ЕО (Общ регламент относно 
защитата на данните) (ОВ L 119, 
4.5.2016 г., стр. 1).

90 Регламент (ЕС) 2016/679 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
27 април 2016 г. относно защитата на 
физическите лица във връзка с 
обработването на лични данни и 
относно свободното движение на такива 
данни и за отмяна на Директива 
95/46/ЕО (Общ регламент относно 
защитата на данните) (ОВ L 119, 
4.5.2016 г., стр. 1).

91 Регламент (ЕО) № 45/2001 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
18 декември 2000 г. относно защитата 
на лицата по отношение на обработката 
на лични данни от институции и органи 
на Общността и за свободното движение 
на такива данни (ОВ L 8, 12.1.2001 г., 
стр. 1).

91 Регламент (ЕО) № 45/2001 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
18 декември 2000 г. относно защитата 
на лицата по отношение на обработката 
на лични данни от институции и органи 
на Общността и за свободното движение 
на такива данни (ОВ L 8, 12.1.2001 г., 
стр. 1).

Изменение 22

Предложение за регламент
Съображение 83

Текст, предложен от Комисията Изменение

(83) Програмата също така следва да 
гарантира по-голяма видимост и 
последователност на действията на 
Съюза в областта на вътрешния пазар, 
конкурентоспособността на 
предприятията, включително на МСП, и 
европейската статистика по отношение 
на европейските граждани, предприятия 
и администрации.

(Не се отнася до българския текст.)
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Изменение 23

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

С настоящия регламент се създава 
програма за подобряване на 
функционирането на вътрешния пазар в 
полза на всички граждани на ЕС и 
заедно с това за подобряване на 
конкурентоспособността на 
предприятията, включително 
микропредприятията и малките и 
средните предприятия и финансовите 
услуги, и рамка за финансиране на 
събирането на данни, разработването, 
изготвянето и разпространението на 
европейска статистика, обхващаща 
всички области на политика на Съюза 
в съответствие с член 3 на Договора 
за Европейския съюз и по смисъла на 
член 13 от Регламент (ЕО) № 223/2009 
(„програмата“).

Изменение 24

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) „европейска статистика“ 
означава статистика, която се 
разработва, изготвя и разпространява в 
съответствие с Регламент (ЕО) 
№ 223/2009;

(2) „европейска статистика“ 
означава статистика, която се 
разработва, изготвя и разпространява на 
равнището на Съюза и в държавите 
членки в съответствие с член 1 на 
Договора за Европейския съюз и с 
Регламент (ЕО) № 223/2009;

Изменение 25

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква б
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

б) разработване, изготвяне и 
разпространение на висококачествена, 
съпоставима и надеждна европейска 
статистика, която да е в основата на 
разработването, мониторинга и 
оценката на всички политики на Съюза, 
включително търговия и миграция, и 
да помага на гражданите, на 
изготвящите политиките и на 
регулаторните и надзорните органи, 
предприятията, академичните среди, 
гражданското общество и медиите да 
вземат решения въз основа на 
подходяща информация и да участват 
активно в демократичния процес.

Изменение 26

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Изменение 27

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) предоставяне на възможности, 
подкрепа и информация на 
потребителите, предприятията и 
гражданското общество; осигуряване на 

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

високо равнище на защита на 
потребителите, чрез насърчаване на 
устойчиво потребление и безопасност 
на продуктите, по-специално чрез 
подкрепа на компетентните 
правоприлагащи органи и 
представителните организации на 
потребителите и действия за 
сътрудничество; гарантиране на достъпа 
на всички потребители до правна 
защита; предоставяне на подходяща, 
ясна и лесна за ползване информация 
за пазарите и за различните категории 
финансови продукти;

Изменение 28

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

ii) засилване на участието на 
потребителите, другите крайни 
ползватели на финансови услуги и 
гражданското общество в изготвянето 
на политиките; насърчаване на по-
доброто разбиране на финансовия 
сектор и на различните категории 
финансови продукти, търгувани на 
пазара, и гарантиране на интересите 
на потребителите в областта на 
финансовите услуги на дребно;

Изменение 29

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – буква е

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) изготвяне и съобщаване на 
висококачествена статистика за Европа
своевременно, безпристрастно и по 
разходноефективен начин чрез засилени 
партньорства в рамките на 
Европейската статистическа система, 

е) разработване, изготвяне, 
разпространяване и съобщаване на 
висококачествена европейска 
статистика своевременно, 
безпристрастно и по разходноефективен 
начин чрез засилени партньорства в 
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посочена в член 4 от Регламент (ЕО) 
№ 223/2009, и с всички съответни 
външни страни, като се използват 
множество източници на данни, 
усъвършенствани методи за анализ на 
данни, интелигентни системи и цифрови 
технологии.

рамките на Европейската статистическа 
система, посочена в член 4 от Регламент 
(ЕО) № 223/2009, и с всички съответни 
външни страни, като се използват 
множество източници на данни, 
усъвършенствани методи за анализ на 
данни, интелигентни системи и цифрови 
технологии и като се предоставя 
национална и когато е възможно –
регионална разбивка.

Изменение 30

Предложение за регламент
Член 8 — параграф 2 — буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Изменение 31

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) подкрепа за ефективното 
прилагане и модернизиране на правната 
рамка на Съюза и нейното бързо 
адаптиране към непрекъснато 
променящата се среда, включително 
чрез събиране на данни и анализи; 
проучвания, оценки и препоръки във 
връзка с политиките; организиране на 
демонстрационни дейности и пилотни 

г) подкрепа за ефективното 
прилагане и модернизиране на правната 
рамка на Съюза и нейното бързо 
адаптиране към непрекъснато 
променящата се среда, особено в 
контекста на цифровите технологии, 
включително чрез събиране и анализи
на данни; проучвания, оценки и 
препоръки във връзка с политиките; 
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проекти; комуникационни дейности; 
разработването на специални ИТ 
инструменти за гарантиране на 
прозрачното и ефикасно функциониране 
на вътрешния пазар.

организиране на демонстрационни 
дейности и пилотни проекти; 
комуникационни дейности; 
разработването на специални ИТ 
инструменти за гарантиране на 
прозрачното и ефикасно функциониране 
на вътрешния пазар.

Изменение 32

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 3 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) улесняване на достъпа на МСП 
до пазари, оказване на подкрепа на 
МСП за справяне с глобалните и 
обществените предизвикателства и 
интернационализацията на 
предприятията, както и укрепване на 
водещата позиция на промишлеността 
на Съюза в световните вериги за 
създаване на стойност, включително 
мрежата „Enterprise Europe“;

б) улесняване на достъпа на МСП
до пазара на ЕС и до световните 
пазари, оказване на подкрепа на МСП за 
справяне с глобалните и обществените 
предизвикателства и 
интернационализацията на 
предприятията, както и укрепване на 
водещата позиция на промишлеността 
на Съюза в световните вериги за
създаване на стойност, включително 
мрежата „Enterprise Europe“;

Изменение 33

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 3 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) намаляване на пазарните пречки 
и административната тежест и 
създаване на благоприятна бизнес среда, 
за да се даде възможност на МСП да 
извлекат ползи от вътрешния пазар;

в) намаляване на пазарните пречки, 
включително географските пречки, и 
административната тежест и създаване 
на благоприятна бизнес среда, за да се 
даде възможност на МСП от всички 
региони на ЕС да извлекат еднакво
ползи от вътрешния пазар;

Изменение 34

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 3 – буква г
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Текст, предложен от Комисията Изменение

г) улесняване на растежа на 
предприятията, включително развитието 
на умения, и промишления преход в 
производствения сектор и сектора на 
услугите;

г) улесняване на растежа на
предприятията в съответствие с 
Програмата до 2030 г. за устойчиво 
развитие, включително развитието на 
умения, цифровия и промишления 
преход в производствения сектор и 
сектора на услугите;

Изменение 35

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Във връзка с разходите в 
подкрепа на политиката в областта 
на конкуренцията, и по-специално с 
дейностите, обхванати от 
Директивата на Европейския 
парламент и на Съвета за 
предоставяне на по-големи 
възможности на органите за защита 
на конкуренцията на държавите 
членки да бъдат по-ефективни в 
правоприлагането и да гарантират 
правилното функциониране на 
вътрешния пазар, Комисията включва 
в своя годишен доклад преглед на 
действията, изпълнени в рамките на 
настоящата програма, който се 
представя на Европейския парламент 
и на Съвета.

Изменение 36

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Комисията (Евростат) изпълнява 
информационните и комуникационните 
дейности, свързани с постигането на 

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

специфичната цел, посочена в член 3, 
параграф 2, буква е), и своите действия 
и резултати, когато се отнасят до 
събирането на данни, разработването, 
изготвянето и разпространението на 
европейска статистика, в съответствие 
със статистическите принципи, 
установени в Регламент (ЕО) 
№ 223/2009.

Изменение 37

Предложение за регламент
Приложение II – тире 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

– по-добро измерване на 
търговията с услуги, преките 
чуждестранни инвестиции, световните 
вериги за създаване на стойност и 
въздействието на глобализацията върху 
икономиките на Съюза.

– по-добро измерване на 
търговията със стоки и услуги, преките 
чуждестранни инвестиции, световните 
вериги за създаване на стойност и 
въздействието на глобализацията върху 
икономиките на Съюза.

Изменение 38

Предложение за регламент
Приложение II – тире 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

– предоставяне на 
висококачествена, актуална и надеждна 
статистика в подкрепа на европейския 
стълб на социалните права и политиката 
на Съюза в областта на уменията, 
включително статистика за пазара на 
труда, заетостта, образованието и 
обучението, доходите, условията на 
живот, бедността, неравенството, 
социалната закрила, недекларирания 
труд и сателитните сметки за уменията;

– предоставяне на 
висококачествена, актуална и надеждна 
статистика в подкрепа на европейския 
стълб на социалните права и политиката 
на Съюза в областта на уменията, 
включително, но не само, статистика за 
пазара на труда, заетостта, 
образованието и обучението, доходите, 
условията на живот, бедността, 
неравенството, социалната закрила, 
недекларирания труд и сателитните 
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