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Легенда на използваните знаци

* Процедура на консултация
*** Процедура на одобрение

***I Обикновена законодателна процедура (първо четене)
***II Обикновена законодателна процедура (второ четене)

***III Обикновена законодателна процедура (трето четене)

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено в 
проекта на акт.)

Изменения към проект на акт

Изменения в две колони, внесени от Парламента

Заличаванията се обозначават с получер курсив в лявата колона. 
Заместванията се обозначават с получер курсив в двете колони. Новият 
текст се обозначава с получер курсив в дясната колона.

В първия и втория ред на антетката на всяко изменение се посочва 
съответната част от текста в разглеждания проект на акт. Ако 
изменението се отнася до съществуващ акт, който проектът на акт има 
за цел да измени, антетката съдържа и трети и четвърти ред, където се 
посочват съответно съществуващият акт и съответната разпоредба от 
него.

Изменения, внесени от Парламента под формата на консолидиран 
текст

Новите части от текста се посочват с получер курсив. Заличените части 
от текста се посочват със символа ▌ или се зачеркват. Заместванията се 
обозначават, като се посочва с получер курсив новият текст и се 
заличава или зачерква заместваният текст. 
По изключение не се отбелязват измененията с чисто техническо 
естество, които се нанасят от службите с оглед изготвянето на 
окончателния текст.
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

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

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до 
Съвета (COM(2018)0441),

– като взе предвид член 294, параграф 2, член 43, параграф 2, член 168, параграф 4, 
буква б) и членове 114, 173 и 338 от Договора за функционирането на ЕС, 
съгласно които Комисията е внесла предложението за регламент (C8-0254/2018),

– като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на 
Европейския съюз,

– като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет 
от xxxx1,

– като взе предвид становището на Комитета на регионите от xxxx2,

– като взе предвид член 59 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по вътрешния пазар и защита на 
потребителите, както и становищата на комисията по икономически и парични 
въпроси, комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на 
храните, комисията по промишленост, изследвания и енергетика, комисията по 
земеделие и развитие на селските райони, комисията по бюджети и комисията по 
транспорт и туризъм (A8-0000/2018),

1. приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2. приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето 
предложение с друг текст или внесе или възнамерява да внесе съществени 
промени в това предложение;

3. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 
Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

                                               
1 [OВ C 0, 0.0.0000, стр. 0.].
2 [OВ C 0, 0.0.0000, стр. 0.].
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Изменение 1

Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(7) Поради това е уместно да се 
създаде програмата за единния пазар с 
цел укрепване на вътрешния пазар и 
подобряване на функционирането му в 
областите на конкурентоспособността 
на предприятията, по-специално
микропредприятията и малките и 
средните предприятия,
стандартизацията, защитата на 
потребителите, веригата за 
доставки на храни и европейската 
статистика („програмата“). Програмата 
следва да бъде за срок от седем години 
— от 2021 г. до 2027 г.

Or. en

Изменение 2

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 

(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, 
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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.

включително сектора на туризма, 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.

Or. en
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Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 4

Предложение за регламент
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) За много промишлени продукти 
регулаторните пречки на вътрешния 
пазар са премахнати чрез механизми за 
превенция и приемането на общи 

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

правила и стандарти, а в случаите, 
когато такива правила на Съюза не 
съществуват — чрез принципа на 
взаимното признаване. В областите, 
които не са уредени от 
законодателството на Съюза, принципът 
на взаимното признаване означава, че 
продуктите, които се предлагат законно 
на пазара в една държава членка, се 
ползват от правото на свободно 
движение и може да се продават в друга 
държава членка, при условие, че 
въпросната държава членка не се 
противопоставя на предлагането на 
пазара на продуктите. Неадекватното 
прилагане на взаимното признаване 
обаче затруднява достъпа на 
дружествата до пазари в други държави 
членки. Въпреки високата степен на 
интеграция на пазара на стоки, този 
факт е причина да се пропускат 
възможности за икономиката като цяло. 
Поради това програмата следва да има 
за цел да подобри прилагането на 
взаимното признаване в областта на 
стоките и да намали броя на 
незаконните и несъответстващите на 
изискванията стоки, навлизащи на 
пазара, чрез целенасочено повишаване 
на осведомеността и обучение, чрез 
подпомагане за звената за контакт 
относно продуктите и чрез 
подобряване на сътрудничеството 
между компетентните органи за 
взаимно признаване.

Or. en

Изменение 5

Предложение за регламент
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) Новите предизвикателства за 
регулирането и правоприлагането са 

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

свързани с бързо променящата се среда 
на цифровата революция по въпроси 
като киберсигурността, „интернет на 
нещата“ или изкуствения интелект. В 
случай на възникване на щета строгите 
правила за безопасност на продуктите и 
за яснота по отношение на 
наказателната отговорност, както и 
строгото прилагане на правилата са 
от съществено значение, за да се
гарантират мерки на политиката, които 
да дадат възможност на европейските 
граждани, включително потребителите, 
и предприятията да се ползват от тези 
правила. Поради това програмата следва 
да допринесе за бързо адаптиране и 
прилагане на режим на Съюза за 
наказателна отговорност в областта на 
продуктите, който да насърчава 
иновациите, като същевременно 
гарантира безопасността и 
сигурността на ползвателите.

Or. en

Изменение 6

Предложение за регламент
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(12) Пускането на пазара на 
продукти, които не са в съответствие с 
правото на Съюза, независимо от това 
дали продуктите са пуснати на 
пазара чрез традиционни или 
електронни средства и независимо от 
това дали са произведени в Съюза или 
навлизат в Съюза от трети държави, 
представлява риск за европейските 
граждани и потребители. 
Икономическите оператори, които 
продават съответстващи на 
изискванията продукти, са изправени 
пред нарушаване на конкуренцията 
от страна на тези, които не спазват
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отнася по-специално до електронната 
търговия, органите за надзор на пазара 
срещат големи трудности при 
проследяването на несъответстващи на 
изискванията стоки, внесени от трети 
държави и при откриването на 
отговорния субект в тяхната 
юрисдикция. Поради това програмата 
следва да цели да повиши 
съответствието на продуктите с 
изискванията, като предостави 
подходящи стимули за 
предприемачите, засили проверките на 
съответствието и поощри 
трансграничното сътрудничество между 
правоприлагащите органи. Програмата 
също така следва да допринесе за 
консолидиране на съществуващата 
рамка за дейности по надзор на пазара, 
да насърчи съвместните действия на 
органите за надзор на пазара от 
различни държави членки, да подобри 
обмена на информация и да насърчи 
сближаването и по-тясното интегриране 
на дейностите по надзор на пазара.

правилата или защото не ги познават, 
или умишлено, за да спечелят 
конкурентно предимство. Органите за 
надзор на пазара често не разполагат с 
достатъчно финансови средства и са 
ограничени от националните граници, 
докато предприемачите търгуват на 
европейско или дори на глобално 
равнище. Що се отнася по-специално до 
електронната търговия, органите за 
надзор на пазара срещат големи 
трудности при проследяването на 
несъответстващи на изискванията стоки, 
внесени от трети държави и при 
откриването на отговорния субект в 
тяхната юрисдикция или при 
извършването на оценки на риска или 
на изпитвания за безопасност поради 
липсата на физически достъп до 
продуктите. Поради това програмата 
следва да цели да повиши 
съответствието на продуктите с 
изискванията, като засили надзора на 
пазара, като предостави ясни, 
прозрачни и всеобхватни правила за 
икономическите оператори, засили 
проверките на съответствието и поощри 
трансграничното сътрудничество между 
правоприлагащите органи. Програмата 
също така следва да допринесе за 
консолидиране на съществуващата 
рамка за дейности по надзор на пазара, 
да насърчи съвместните действия на 
органите за надзор на пазара от 
различни държави членки, да подобри 
обмена на информация и да насърчи 
сближаването и по-тясното интегриране 
на дейностите по надзор на пазара, по-
специално като осигури строгото 
прилагане на разпоредбите на 
Регламент (ЕС) 2018/858 на 
Европейския парламент и на 
Съвета1a, за да се избегне продажбата 
на европейските граждани на 
несъответстващи на изискванията 
продукти.

__________________

1a Регламент (ЕС) 2018/858 на 
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Европейския парламент и на Съвета 
от 30 май 2018 г. относно 
одобряването и надзора на пазара на 
моторни превозни средства и 
техните ремаркета, както и на 
системи, компоненти и отделни 
технически възли, предназначени за 
такива превозни средства, за 
изменение на регламенти (ЕО) 
№ 715/2007 и (ЕО) № 595/2009 и за 
отмяна на Директива 2007/46/ЕО (ОВ 
L 151, 14.6.2018 г., стр. 1).

Or. en

Изменение 7

Предложение за регламент
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Безопасността на продуктите е 
засягащ всички въпрос. Органите за 
оценяване на съответствието проверяват 
дали продуктите отговарят на 
изискванията за безопасност, преди да 
бъдат пуснати на пазара. Поради това е 
от първостепенно значение органите за 
оценяване на съответствието да са 
надеждни и компетентни. Съюзът е 
въвел система за акредитация на 
органите за оценяване на 
съответствието с цел проверка на 
тяхната компетентност, 
безпристрастност и независимост. 
Основното предизвикателство 
понастоящем е системата за 
акредитация да се поддържа в 
съответствие с актуалната ситуация и да 
се гарантира, че тя се прилага с еднаква 
строгост в целия Съюз. Поради това 
програмата следва да подкрепя мерките 
за гарантиране на това, че органите за 
оценяване на съответствието 
продължават да отговарят на 
регулаторните изисквания, и за 

(13) Безопасността на продуктите е 
засягащ всички въпрос. Органите за 
оценяване на съответствието проверяват 
дали продуктите отговарят на 
изискванията за безопасност, преди да 
бъдат пуснати на пазара. Поради това е 
от първостепенно значение органите за 
оценяване на съответствието да са 
надеждни и компетентни. Съюзът е 
въвел система за акредитация на 
органите за оценяване на 
съответствието с цел проверка на 
тяхната компетентност, 
безпристрастност и независимост.
Регламент (ЕО) № 765/2008 на 
Европейския парламент и на Съвета 
обаче се прилага на национално 
равнище по много различни начини. 
Тези различия се отнасят до 
разпределянето на правомощията 
между органите за надзор на пазара и 
механизмите за вътрешна 
координация на национално равнище, 
равнището на използване на 
финансовите ресурси, разпределени за 
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укрепване на европейската система за 
акредитация, по-специално в новите 
области на политиката, чрез подкрепа на 
Европейската организация за 
акредитация (EA), посочена в член 14 от 
Регламент (ЕО) № 765/2008 на 
Европейския парламент и на 
Съвета48.

надзор на пазара, и стратегиите и 
подходите за надзор на пазара, както 
и правомощията във връзка с 
несъответстващи на изискванията 
продукти и равнището на санкциите 
за нарушения, като това води до 
фрагментарно прилагане на 
законодателството на Съюза за 
хармонизация. Вследствие на това 
фрагментиране надзорът на пазара е 
по-строг в някои държави членки, 
отколкото в други, и потенциално 
може да подкопае възпиращия ефект 
на законодателството, като се 
създават неравни условия на 
конкуренция сред предприятията в 
някои държави членки, както и 
дисбаланси в равнището на 
безопасност на продуктите в целия 
Съюз. Основното предизвикателство 
понастоящем е системата за 
акредитация да се поддържа в 
съответствие с актуалната ситуация и да 
се гарантира, че тя се прилага с еднаква 
строгост в целия Съюз. Поради това 
програмата следва да подкрепя мерките 
за гарантиране на това, че органите за 
оценяване на съответствието 
продължават да отговарят на 
регулаторните изисквания, и за 
укрепване на европейската система за 
акредитация, по-специално в новите 
области на политиката, чрез подкрепа на 
Европейската организация за 
акредитация (EA), посочена в член 14 от 
Регламент (ЕО) № 765/2008.

__________________ __________________

48 Регламент (ЕО) № 765/2008 на 
Европейския парламент и на Съвета от 9 
юли 2008 г. за определяне на 
изискванията за акредитация и надзор 
на пазара във връзка с предлагането на 
пазара на продукти и за отмяна на 
Регламент (ЕИО) № 339/93 (ОВ L 218, 
13.8.2008 г., стр. 30).

48 Регламент (ЕО) № 765/2008 на 
Европейския парламент и на Съвета от 9 
юли 2008 г. за определяне на 
изискванията за акредитация и надзор 
на пазара във връзка с предлагането на 
пазара на продукти и за отмяна на 
Регламент (ЕИО) № 339/93 (ОВ L 218, 
13.8.2008 г., стр. 30).

Or. en
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Изменение 8

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) Развитието на електронната 
търговия създава определени 
предизвикателства по отношение на 
защитата на здравето и 
безопасността на крайните 
ползватели от несъответстващи на 
изискванията продукти. 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 еквивалентна
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 по 
отношение на обмена на информация 
относно продуктите, които не 
съответстват на изискванията, 
относно новите научни тенденции и 
новите технологии, нововъзникващи 
рискове и други аспекти, свързани с 
дейностите по контрола.

Or. en

Изменение 9

Предложение за регламент
Съображение 16
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(16) За да се постигнат целите на 
програмата и да се улесни животът на 
гражданите и предприятията, е 
необходимо да бъдат въведени 
висококачествени, насочени към 
отделния ползвател обществени услуги, 
а усилията за електронни 
административни услуги и 
електронно управление да се засилят 
допълнително. 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 
наличието на актуална информация за 
правата на предприятията и гражданите, 
но и за административните 
формалности. Освен това основно 
значение придобива предоставянето на 
правни съвети и помощ за решаване на 
проблеми, които възникват на 
транснационално равнище. В 
допълнение е необходимо националните 
администрации да бъдат свързани по
прост и ефективен начин, както и да се 
оцени начинът, по който вътрешният 
пазар функционира по места. 
Съществуващите инструменти за 
управление на вътрешния пазар вече 
играят важна роля за улесняване на 
постигането на тези цели. За тази 
цел и за да не се изостава от 
развитието на технологиите и на 
пазара, както и от новите 
предизвикателства за регулирането и 
правоприлагането, програмата следва 
да подпомага подобряването на 
качеството, видимостта и 
прозрачността, както и на 



PE628.465v01-00 16/41 PR\1164319BG.docx

BG

сигурността на инструментите за 
управление на вътрешния пазар. 
Поради това програмата следва да 
подпомага, наред с другото, 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.

Or. en

Изменение 10

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. 
Предвид особената роля на политиката в 
областта на конкуренция за 

(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. 
Предвид особената роля на политиката в 
областта на конкуренция за 
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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.

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 
развитието на цифровите 
технологии, 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.

Or. en

Изменение 11

Предложение за регламент
Съображение 24

Текст, предложен от Комисията Изменение

(24) Много от проблемите, свързани с 
конкурентоспособността на Съюза, се 
отнасят до трудностите на МСП при 
получаването на достъп до 
финансиране, тъй като за тях 
доказването на тяхната 

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

кредитоспособност е нелека задача и 
разполагат с недостатъчно обезпечение. 
Допълнителни предизвикателства за 
финансирането произтичат от 
необходимостта МСП да останат 
конкурентоспособни, като участват 
активно например в дейности по 
цифровизация, интернационализация и 
иновации и повишават квалификацията 
на работната си ръка. Ограниченият 
достъп до финансиране оказва 
отрицателно въздействие върху 
създаването, растежа и коефициентите 
на оцеляване на предприятията, както и 
върху готовността на новите 
предприемачи да поемат жизнеспособни 
предприятия при наследяването им. 
Следва да се обърне особено внимание 
на микропредприятията, 
предприятията, осъществяващи 
занаятчийска дейност, и на 
социалните предприятия. Следва 
също така да се обърне внимание на 
потенциалните, новите и младите 
предприемачи и на жените 
предприемачи, както и на други 
особени целеви групи, например по-
възрастни хора, мигранти и 
предприемачи, спадащи към социално 
уязвими групи или групи в 
неравностойно положение, като хора 
с увреждания, и на насърчаването на 
прехвърлянето на предприятия, 
отделянето и даването на втори 
шанс на предприемачите.

Or. en

Изменение 12

Предложение за регламент
Съображение 37

Текст, предложен от Комисията Изменение

(37) Програмата следва да има за цел 
да се повиши осведомеността на 

(37) Програмата следва да има за цел 
да се повиши осведомеността на 
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потребителите, предприятията, 
гражданското общество и органите по 
отношение на правото на Съюза 
относно потребителите и безопасността 
и да се предоставят възможности на 
потребителите и техните 
представителни организации на 
национално равнище и на равнището на 
Съюза, по-конкретно чрез подкрепа за 
Европейското бюро на съюзите на 
потребителите (BEUC), което е отдавна 
установената и призната 
неправителствена организация, 
представляваща интересите на
потребителите във връзка с всички 
съответни политики на Съюза, и 
Европейската асоциация за координация 
на представляването на интересите на 
потребителите в процеса на 
стандартизация (ANEC), 
представляваща интереса на 
потребителите във връзка с въпросите за 
стандартизацията. В този процес следва 
да се обърне особено внимание на 
новите пазарни потребности по 
отношение на насърчаването на 
устойчивото потребление и 
предотвратяването на уязвимост, както 
и на предизвикателствата, свързани с 
цифровизацията на икономиката или 
развитието на нови модели на 
потребление и бизнес модели. 
Програмата следва да подпомага 
разработването на съответната 
информация за пазарите, 
предизвикателствата за политиките, 
нововъзникващите въпроси и видове 
поведение, както и публикуването на 
информационни табла на Съюза за 
потребителите.

потребителите, предприятията, 
гражданското общество и органите по 
отношение на правото на Съюза 
относно потребителите и безопасността 
и да се предоставят възможности на 
потребителите и техните 
представителни организации на 
национално равнище и на равнището на 
Съюза, по-конкретно чрез подкрепа за 
Европейското бюро на съюзите на 
потребителите (BEUC), което е отдавна 
установената и призната 
неправителствена организация, 
представляваща интересите на 
потребителите във връзка с всички 
съответни политики на Съюза, и 
Европейската асоциация за координация 
на представляването на интересите на 
потребителите в процеса на 
стандартизация (ANEC), 
представляваща интереса на 
потребителите във връзка с въпросите за 
стандартизацията. В този процес следва 
да се обърне особено внимание на 
новите пазарни потребности по 
отношение на насърчаването на 
устойчивото потребление и 
предотвратяването на уязвимост, както 
и на предизвикателствата, свързани с 
цифровизацията на икономиката, 
свързаните продукти, „интернет на 
нещата“, изкуствения интелект и 
използването на алгоритми, или 
развитието на нови модели на 
потребление и бизнес модели, особено 
социалното предприемачество и 
икономиката на сътрудничеството. 
Програмата следва да подпомага 
разработването на съответната 
информация за пазарите, 
предизвикателствата за политиките, 
нововъзникващите въпроси и видове 
поведение, както и публикуването на 
информационни табла на Съюза за 
потребителите.

Or. en
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Изменение 13

Предложение за регламент
Съображение 39

Текст, предложен от Комисията Изменение

(39) Мрежата на европейските 
потребителски центрове помага на 
потребителите да се ползват от своите 
потребителски права в Съюза, когато 
купуват стоки и услуги през граница в 
рамките на вътрешния пазар и ЕИП, 
било то онлайн или при пътуване. 
Обхващащата 30 центъра мрежа, 
съвместно финансирана от програми на 
Съюза за потребителите от повече от 10 
години, е доказала своята добавена 
стойност за укрепване на доверието на 
потребителите и търговците във 
вътрешния пазар. Тя обработва повече 
от 100 000 искания на потребители 
годишно и достига до милиони 
граждани чрез своите медийни и 
информационни дейности. Тази мрежа е 
една от най-високо ценените мрежи в 
Съюза за оказване на съдействие на 
гражданите и повечето от нейните 
центрове разполагат със звена за 
контакт във връзка със правото относно 
вътрешния пазар, като например 
Директива 2006/123/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета59, а нейната 
оценка подчертава колко е важно да 
продължи дейността си. Мрежата също 
така възнамерява да постигне 
договорености за реципрочност с 
подобни органи в трети държави.

(39) Програмата следва също така 
да подкрепя мрежата на европейските 
потребителски центрове, която помага 
на потребителите да се ползват от 
своите потребителски права в Съюза, 
когато купуват стоки и услуги през 
граница в рамките на вътрешния пазар и 
ЕИП, било то онлайн или при пътуване. 
Обхващащата 30 центъра мрежа, 
съвместно финансирана от програми на 
Съюза за потребителите от повече от 10 
години, е доказала своята добавена 
стойност за укрепване на доверието на 
потребителите и търговците във 
вътрешния пазар. Тя обработва повече 
от 100 000 искания на потребители 
годишно и достига до милиони 
граждани чрез своите медийни и 
информационни дейности. Тази мрежа е 
една от най-високо ценените мрежи в 
Съюза за оказване на съдействие на 
гражданите и повечето от нейните 
центрове разполагат със звена за 
контакт във връзка със правото относно 
вътрешния пазар, като например 
Директива 2006/123/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета59, а нейната 
оценка подчертава колко е важно да 
продължи дейността си. Мрежата на 
европейските потребителски 
центрове може също така да бъде 
важен източник на информация за 
предизвикателствата и проблемите, 
с които се сблъскват потребителите 
на местно равнище, които са от 
значение за изготвянето на 
политиките на Съюза и за защитата 
на интересите на потребителите. 
Поради това програмата следва да 
позволи изграждането и засилването 
на полезното взаимодействие между 
представителството на 
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потребителите на местно равнище и 
на равнището на Съюза с цел 
укрепване на защитата на 
потребителите. Мрежата също така 
възнамерява да постигне договорености 
за реципрочност с подобни органи в 
трети държави.

__________________ __________________

59 Директива 2006/123/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 
12 декември 2006 г. относно услугите на 
вътрешния пазар (ОВ L 376, 
27.12.2006 г., стр. 36).

59 Директива 2006/123/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 
12 декември 2006 г. относно услугите на 
вътрешния пазар (ОВ L 376, 
27.12.2006 г., стр. 36).

Or. en

Изменение 14

Предложение за регламент
Съображение 40

Текст, предложен от Комисията Изменение

(40) Проверката за пригодност на 
правото за защита на потребителите и 
маркетинговото право на Съюза, 
извършена от Комисията през май 
2017 г., разкри необходимостта от по-
добро прилагане на правилата и 
улесняване на правната защита, когато 
потребители са засегнати от нарушения 
на правото за защита на потребителите. 
В резултат на това през април 2018 г. 
Комисията прие „Нов търговски 
механизъм за потребителите“, за да се 
гарантира, наред с другото, еднакво 
третиране на потребителите в рамките 
на вътрешния пазар във връзка с 
двойните стандарти за качество, 
засилване на капацитета на държавите 
членки за правоприлагане, по-голяма 
безопасност на продуктите, засилване 
на международното сътрудничество и 
нови възможности за правна защита, по-
специално чрез представителни 
действия на квалифицирани 

(40) Проверката за пригодност на 
правото за защита на потребителите и 
маркетинговото право на Съюза, 
извършена от Комисията през май 
2017 г., разкри необходимостта от по-
добро прилагане на правилата и 
улесняване на правната защита, когато 
потребители са засегнати от нарушения 
на правото за защита на потребителите. 
В резултат на това през април 2018 г. 
Комисията прие „Нов търговски 
механизъм за потребителите“, за да се 
гарантира, наред с другото, еднакво 
третиране на потребителите в рамките 
на вътрешния пазар във връзка с 
трансгранични случаи, като 
продажбата на несъответстващи на 
изискванията продукти в сектора на 
моторните превозни средства, 
двойните стандарти за качество на 
продуктите или проблемите на 
пътници, блокирани на летищата в 
резултат на анулиране на голям брой 
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организации. Програмата следва да има 
за цел предоставянето на подкрепа на 
политиката за защита на потребителите 
чрез повишаване на осведомеността и 
натрупване на знания, изграждане на 
капацитет и обмен на най-добри 
практики на организациите на 
потребителите и органите за защита на 
потребителите, изграждане на мрежи и 
разработване на данни за пазара, 
укрепване на базата от данни за 
функционирането на вътрешния пазар за 
потребителите, информационни системи 
и комуникационни инструменти, наред 
с другото.

полети, засилване на капацитета на 
държавите членки за правоприлагане, 
по-голяма безопасност на продуктите, 
засилване на международното 
сътрудничество и нови възможности за 
правна защита, по-специално чрез 
представителни действия на 
квалифицирани организации. 
Програмата следва да има за цел 
предоставянето на подкрепа на 
политиката за защита на потребителите 
чрез повишаване на осведомеността и 
натрупване на знания, изграждане на 
капацитет и обмен на най-добри 
практики на организациите на 
потребителите и органите за защита на 
потребителите, изграждане на мрежи и 
разработване на данни за пазара, 
укрепване на базата от данни за 
функционирането на вътрешния пазар за 
потребителите, информационни системи 
и комуникационни инструменти, наред 
с другото.

Or. en

Изменение 15

Предложение за регламент
Съображение 58

Текст, предложен от Комисията Изменение

(58) Действията, изпълнявани в 
рамките на предходните програми и 
бюджетни редове, се оказаха адекватни 
и следва да бъдат запазени. Въведените 
с програмата нови действия имат за цел 
по-специално укрепване на доброто 
функциониране на вътрешния пазар. С 
цел осигуряване на по-голяма простота 
и гъвкавост при изпълнението на 
програмата и по този начин — по-добро 
осъществяване на нейните цели, 
действията следва да бъдат определени 
само посредством цялостни, общи 
категории. В програмата следва да 

(58) Действията, изпълнявани в 
рамките на предходните програми и 
бюджетни редове, се оказаха адекватни 
и следва да бъдат запазени. Въведените 
с програмата нови действия имат за цел 
по-специално укрепване на доброто 
функциониране на вътрешния пазар. С 
цел осигуряване на по-голяма простота 
и гъвкавост при изпълнението на 
програмата и по този начин — по-добро 
осъществяване на нейните цели, 
действията следва да бъдат определени 
само посредством цялостни, общи 
категории. В програмата следва да 
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бъдат включени и списъци на примерни 
дейности, отнасящи се до специфични 
цели в областта на 
конкурентоспособността, или 
специфични дейности, произтичащи от 
регулаторни изисквания, като например 
в областта на стандартизацията, 
регулирането на хранителната верига и 
европейската статистика.

бъдат включени и списъци на примерни 
дейности, отнасящи се до специфични 
цели в областта на 
конкурентоспособността, или 
специфични дейности, произтичащи от 
регулаторни изисквания, като например 
в областта на пазарния надзор, 
безопасността на продуктите, 
потребителите, стандартизацията, 
регулирането на хранителната верига и 
европейската статистика.

Or. en

Изменение 16

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 17

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

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

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

Or. en

Изменение 18

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) подобряване на ефективността на 
вътрешния пазар, улесняване на 
предотвратяването и премахването 
на пречки, подкрепа за 
разработването, изпълнението и 
прилагането на правото на Съюза в 
областите на вътрешния пазар за 
стоки и услуги, обществените 
поръчки и надзора на пазара, както и в 
областите на дружественото право и 

а) подобряване на ефективността на 
вътрешния пазар чрез:
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договорното и извъндоговорното 
право, борбата срещу изпирането на 
пари, свободното движение на 
капитали, финансовите услуги и 
конкуренцията, включително 
разработването на механизми за 
управление;

Or. en

Обосновка

Техническа корекция.

Изменение 19

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Изменение 20

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – буква а – подточка ii (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) подкрепа на ефективния надзор 
на пазара и на безопасността на 
продуктите в целия Съюз с цел д се 
гарантира, че на пазара на Съюза се 
предоставят само безопасни и 
отговарящи на изискванията 
продукти, които предлагат високо 
равнище на защита на 
потребителите, в т.ч. и продуктите, 
които се продават онлайн.

Or. en

Изменение 21

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 22

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – буква в – подточка i
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Текст, предложен от Комисията Изменение

i) дават възможност за 
финансиране на европейската
стандартизация и участие на 
заинтересованите страни в създаването 
на европейски стандарти;

i) дават възможност за 
финансиране на европейските органи 
по стандартизация и участие на 
заинтересованите страни в създаването 
на европейски стандарти;

Or. en

Изменение 23

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – буква г – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) насърчаване на интересите на 
потребителите и осигуряване на високо 
равнище на защита на потребителите и 
безопасност на продуктите чрез:

г) насърчаване на интересите на 
потребителите и осигуряване на единно 
и високо равнище на защита на 
потребителите чрез:

Or. en

Обосновка

Безопасността на продуктите е прехвърлена към новата цел по член 3, параграф 2, 
буква а), подточка ii) (нова), която е свързана с надзора на пазара и безопасността на 
продуктите.

Изменение 24

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) предоставяне на възможности, 
подкрепа и информация на 
потребителите, предприятията и 
гражданското общество; осигуряване на 
високо равнище на защита на 
потребителите, устойчиво потребление 
и безопасност на продуктите, по-
специално чрез подкрепа на 
компетентните правоприлагащи органи 

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

потребителите и действия за 
сътрудничество, по-специално чрез 
предприемане на мерки за справяне с 
предизвикателствата, които 
възникват във връзка със 
съществуващите и 
нововъзникващите технологии; 
гарантиране на достъпа на всички 
потребители до ефективна правна 
защита и предоставяне на подходяща 
информация за пазарите и 
потребителите;

Or. en

Изменение 25

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2 – буква г а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) 396 200 000 EUR по текущи 
цени за целта, посочена в член 3, 
параграф 2, буква а), подточка ii);

Or. en

Обосновка

Предлага се специален бюджетен ред за финансиране на надзора на пазара, 
безопасността на продуктите и одобряването на типа, в съответствие с оценката 
на въздействието на програмата за единния пазар и оценката на въздействието на 
регламента за прилагане на законодателството и съответствие.

Изменение 26

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Останалата сума се използва 
за финансиране на действия, и по-
специално съгласно целта, посочена в 
член 3, параграф 2, буква а), подточка 
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i), свързани с вътрешния пазар на 
стоки и услуги, например 
инструменти за управление на 
вътрешния пазар, политика относно 
конкуренцията, взаимно признаване и 
дейности по стандартизация.

Or. en

Обосновка

Докладчикът предлага да се прецизират действията, които следва да се финансират 
с оставаща част от общия финансов пакет.

Изменение 27

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Сумата, посочена в параграф 1, 
може да се използва за техническа и 
административна помощ за 
изпълнението на програмата, по-
специално във връзка с дейностите за 
подготовка, мониторинг, контрол, одит 
и оценка, както и използване на 
информационни мрежи, които са 
насочени към обработка и обмен на 
информация, и използване и 
разработване на институционални 
инструменти от областта на 
информационните технологии.

3. Сумата, посочена в параграф 1, 
може да се използва за техническа и 
административна помощ за 
изпълнението на програмата, по-
специално във връзка с дейностите за 
подготовка, мониторинг, контрол, одит 
и оценка, както и използване на 
информационни мрежи, които са 
насочени към обработка и обмен на 
информация, и използване и 
разработване на институционални 
инструменти от областта на 
информационните технологии. 
Бюджетът, определен за техническа 
и административна помощ, не 
надвишава 5% от стойността на 
финансовия пакет, посочен в 
параграф 1.

Or. en

Обосновка

Предлага се таван от 5% за дела на финансовите средства по програмата, 
разпределени за техническа и административна помощ, с цел да се гарантира, че 
значителна част от финансовия пакет ще бъде заделена за измерими действия 
съгласно целите на програмата.
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Изменение 28

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Следните действия, с които се 
прилагат специфичните цели, 
посочени в член 3, параграф 2, буква а), 
подточка ii), са допустими за 
финансиране:

а) координация и сътрудничество 
между органите за надзор на пазара и 
други имащи отношение органи на 
държавите членки, по-специално 
посредством мрежата на Съюза за 
съответствие на продуктите;

б) разработване и поддръжка на 
инструменти на информационните 
технологии (ИТ) за обмен на 
информация относно надзора на 
пазара и контрола по външните 
граници;

в) подкрепа за разработването на 
съвместни действия и изпитвания в 
областта на безопасността и 
съответствието на продуктите, 
включително във връзка с 
изпитването на опасни продукти, 
свързани продукти и продукти, 
продавани онлайн;

г) сътрудничество, обмен на най-
добри практики и съвместни проекти 
между органите за надзор на пазара и 
имащи отношение органи от трети 
държави;

д) подкрепа на стратегии за надзор на 
пазара, събиране на знания и 
разузнавателни данни, способности и 
съоръжения за изпитвания, 
партньорски проверки, програми за 
обучение, техническа помощ и 
изграждане на капацитет за 
органите за надзор на пазара;



PR\1164319BG.docx 31/41 PE628.465v01-00

BG

е) действия във връзка с новите 
рискове за безопасността и 
икономическите рискове, свързани с 
глобализацията на производствената 
верига, преките продажби по 
интернет и постоянната поява на 
иновации в потребителските 
продукти и услуги; както и

ж) оценка на процедурите за 
одобрение на типа и проверка на 
съответствието на моторните 
превозни средства от страна на 
Комисията.

Or. en

Изменение 29

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 3 – буква г

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, включително развитието 
на умения в цифровата област и в 
областта на предприемачеството, 
цифровия и промишления преход в 
производствения сектор и сектора на 
услугите;

Or. en

Изменение 30

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 3 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) подпомагане на 
конкурентоспособността на 
предприятията и на цели сектори на 
икономиката, както и на МСП за 
внедряване на иновации и 

д) подпомагане на 
конкурентоспособността на 
предприятията и на цели сектори на 
икономиката, както и на МСП за 
внедряване на иновации, и по-
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сътрудничество по веригата за 
създаване на стойност чрез 
стратегическо свързване на екосистеми 
и клъстери, включително инициативата 
за съвместни клъстери;

специално тяхното приемане от 
новите бизнес модели, особено тези, 
които се свързват със социалната 
икономика и икономиката на 
сътрудничеството, както и 
възприемането в техните рамки на
сътрудничество по веригата за 
създаване на стойност чрез 
стратегическо свързване на екосистеми 
и клъстери, включително инициативата 
за съвместни клъстери;

Or. en

Изменение 31

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 5 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5a. Следните действия, с които се 
прилагат специфичните цели, 
посочени в член 3, параграф 2, буква г), 
подточка i), са допустими за 
финансиране:

а) подобряване на осведомеността на 
потребителите и на обучението на 
потребителите относно правата на 
потребителите, както и 
предоставяне на повече права на 
потребителите, за бъдат подготвени 
за новите предизвикателства, 
породени от технологичното 
развитие и цифровизацията, и по-
специално уязвимите потребители;

б) действия с цел да се гарантира 
достъпът на всички потребители и 
търговци до качествено извънсъдебно 
решаване на спорове и онлайн 
решаване на спорове, както и 
информация за възможностите за 
правна защита;

в) действия в подкрепа на по-
строгото прилагане на 
законодателството за защита на 
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потребителите, включително 
ефективна координация и 
сътрудничество между 
националните правоприлагащи органи 
и сътрудничество в областта на 
правоприлагането с трети държави.

Or. en

Изменение 32

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 3 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Правни субекти, установени в трета 
държава, която не е асоциирана към 
програмата, могат да участват в 
следните действия:

Комисията може да разреши на
правни субекти, установени в трета 
държава, която не е асоциирана към 
програмата, да участват в следните 
действия:

Or. en

Изменение 33

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Субектите, които участват в действията, 
посочени в букви а) и б), нямат право да 
получават финансов принос от Съюза 
освен в случаите, когато това е от 
съществено значение за програма, по-
специално по отношение на 
конкурентоспособността и достъпа до 
пазари за предприятията от Съюза или 
по отношение на закрилата на 
пребиваващите в Съюза потребители. 
Това изключение не се прилага за 
субектите със стопанска цел.

Субектите, които участват в действията, 
посочени в букви а) и б), нямат право да 
получават финансов принос от Съюза, 
особено когато е налице риск от 
пренос на новаторски технологии или 
ноу-хау, освен в случаите, когато това е 
от съществено значение за програма, по-
специално по отношение на 
конкурентоспособността и достъпа до 
пазари за предприятията от Съюза или 
по отношение на закрилата на 
пребиваващите в Съюза потребители. 
Това изключение не се прилага за 
субектите със стопанска цел.
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Or. en

Изменение 34

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

По отношение на първа алинея, буква 
д) от настоящия член, на Комисията 
се предоставя правомощието да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 20 за 
адаптиране на списъка на субектите, 
които отговарят на условията за 
отпускане на безвъзмездни средства 
по програмата, за действия за 
изпълнение на конкретната цел, 
посочена в член 3, параграф 2, буква г), 
подточка i).

Or. en

Изменение 35

Предложение за регламент
Член 11 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Критерии за оценка и отпускане Комисия/комисии за оценка

Or. en

Обосновка

Техническа корекция.

Изменение 36

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 1



PR\1164319BG.docx 35/41 PE628.465v01-00

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Програмата се изпълнява чрез 
работната програма (работните 
програми), посочена(и) в член 110 от 
Финансовия регламент. В работната 
програма се определя, когато това е 
уместно, общата сума, запазена за 
операции за смесено финансиране.

1. Програмата се изпълнява чрез 
работната програма (работните 
програми) в съответствие с член 110 
от Финансовия регламент. Работните 
програми са годишни или 
многогодишни и по-специално 
определят целите, които следва да се 
преследват, очакваните резултати, 
метода на изпълнение и общата 
стойност на плана за финансиране. В 
работните програми се описват 
подробно и дейностите, които ще 
бъдат финансирани, посочва се 
сумата, отделена за всяка дейност, и 
индикативен график за изпълнение. В 
работната програма се определя, когато 
това е уместно, общата сума, запазена за 
операции за смесено финансиране.

Or. en

Изменение 37

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Междинната оценка на 
програмата се извършва, след като за 
изпълнението на програмата се 
натрупа достатъчно информация, но
не по-късно от четири години след 
започване на изпълнението на 
програмата.

2. Не по-късно от [четири години 
след започване на изпълнението на 
програмата] Комисията изготвя 
междинен доклад за оценка на 
програмата относно постигането на 
целите на действията, които са 
получили подкрепа по програмата, 
относно резултатите и 
въздействието, относно 
ефикасността на използването на 
ресурсите и относно нейната 
добавена стойност за Съюза.

Or. en
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Обосновка

Трябва да се подобри отчетността при оценката на програмата: междинна оценка 
следва да се извърши най-късно до 2025 г., а окончателна оценка – най-късно до 2030 г.

Изменение 38

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. В края на изпълнението на 
програмата, но не по-късно от четири 
години след края на периода, посочен в 
член 1, Комисията извършва
окончателна оценка на програмата.

5. [Не по-късно от три години 
след края на изпълнението на 
програмата] Комисията изготвя доклад 
за окончателна оценка относно 
въздействието на програмата в по-
дългосрочен план, относно 
устойчивия характер на действията 
и относно полезните взаимодействия 
между различните работни програми. 

Or. en

Обосновка

Трябва да се подобри отчетността при оценката на програмата: междинна оценка 
следва да се извърши най-късно до 2025 г., а окончателна оценка – най-късно до 2030 г.

Изменение 39

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Комисията представя 
заключенията от оценките и своите 
наблюдения на Европейския парламент, 
Съвета, Европейския икономически и 
социален комитет и Комитета на 
регионите.

6. Комисията представя докладите, 
посочени в параграфи 2 и 5, на 
Европейския парламент, Съвета, 
Европейския икономически и социален 
комитет и Комитета на регионите и ги 
оповестява публично.

Or. en
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Изменение 40

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Правомощието да приема 
делегирани актове, посочено в членове 9 
и 17, се предоставя на Комисията до 31 
декември 2028 г.

2. Правомощието да приема 
делегирани актове, посочено в членове 
9, 10 и 17, се предоставя на Комисията 
до 31 декември 2028 г.

Or. en

Изменение 41

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Делегиран акт, приет съгласно 
членове 9 и 17, влиза в сила единствено 
ако нито Европейският парламент, нито 
Съветът не са представили възражения в 
срок от два месеца след 
нотифицирането на същия акт на 
Европейския парламент и на Съвета или 
ако преди изтичането на този срок и 
Европейският парламент, и Съветът са 
уведомили Комисията, че няма да 
представят възражения. Посоченият 
срок се удължава с два месеца по 
инициатива на Европейския парламент 
или на Съвета.

6. Делегиран акт, приет съгласно 
членове 9, 10 и 17, влиза в сила 
единствено ако нито Европейският 
парламент, нито Съветът не са 
представили възражения в срок от два 
месеца след нотифицирането на същия 
акт на Европейския парламент и на 
Съвета или ако преди изтичането на 
този срок и Европейският парламент, и 
Съветът са уведомили Комисията, че 
няма да представят възражения. 
Посоченият срок се удължава с два 
месеца по инициатива на Европейския 
парламент или на Съвета.

Or. en

Изменение 42

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

подходящи мерки за осъществяване на
информационни и комуникационни 
дейности по начин, който улеснява 
ползвателите, с цел да повиши 
осведомеността сред 
потребителите, гражданите, 
предприятията, и по-специално МСП, 
както и публичните администрации 
относно ресурсите, предоставяни 
чрез финансовите инструменти по 
настоящия регламент, както и 
относно неговите действия и резултати. 
Финансовите ресурси, отпуснати на 
програмата, допринасят също така за 
институционалната комуникация на 
политическите приоритети на Съюза, 
доколкото те са свързани с целите, 
посочени в член 3.

Or. en

Обосновка

Трябва да се изтъкне значението на действията за комуникация, улесняващи 
ползвателите, с цел да се повиши видимостта на финансирането от ЕС в интерес на 
потребителите, предприятията и публичните администрации.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Единният пазар беше и продължава да бъде крайъгълният камък в основата на 
европейския проект. 

От създаването си преди 25 години насам единният пазар допринесе за постигането на 
висока степен на интеграция между държавите членки, като създаде осезаеми ползи за 
предприятията, гражданите и потребителите в редица аспекти, например като осигури 
по-голям избор и по-ниски цени на един по-конкурентен пазар, възможности за 
пътуване и работа в целия ЕС, достъп до огромен пазар за предприятията и по-добра 
защита на потребителите. Въпреки приемането и прилагането на над 3 500 мерки, 
проектът за единен пазар далеч не е завършен. Редица пречки, като например пропуски 
в законодателството, административна тежест, неефективно прилагане и слабости при 
гарантирането на прилагането на правото на ЕС, както и променящите се обстоятелства 
и нововъзникващите предизвикателства и пречки, продължават да възпрепятстват 
доизграждането на единния пазар.

Европейският парламент многократно призова за подобряване на управлението и 
ефективността на единния пазар, а Комисията включи пазарната интеграция сред 
основните си приоритети.

За следващия период (2021 – 2027 г.) Комисията предлага нова програма за единния 
пазар, която ще обедини шест програми и редица дейности, прилагани досега 
поотделно, в една съгласувана рамка. Основната цел е да се изпълняват различни 
дейности в подкрепа на изграждането на единния пазар в по-широк смисъл и да се 
гарантира тяхното прилагане, като се засилят полезните взаимодействия и гъвкавостта 
и се премахне припокриването в съществуващите програми на ЕС. 

Като цяло докладчикът приветства новата „Програма за единния пазар“ и споделя 
мнението на Комисията относно необходимостта от стратегически и интегриран подход 
за постигането на добре функциониращ вътрешен пазар.

Докладчикът обаче предлага няколко подобрения в следните области:

Финансов пакет

Комисията предлага финансов пакет, който да бъде разпределен между четири 
различни цели: COSME, потребители, хранителна верига и устойчиво потребление и 
статистика. Докладчикът счита, че общият финансов пакет не е достатъчен, за да се 
отговори на всички предизвикателства на единния пазар и по-специално да се осигури 
адаптацията към бързо променящата се среда на цифрова революция и глобализация. 

Докладчикът предлага вместо това да се коригират общият финансов пакет и всички 
отделни бюджетни редове, след като точните суми бъдат определени в проекта за 
междинен доклад на Европейския парламент за многогодишната финансова рамка за 
периода 2021 – 2027 г. и за собствените ресурси.
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Освен това докладчикът предлага да се добави специален бюджетен ред специално във 
връзка с надзора на пазара, безопасността на продуктите и одобряването на типа, в 
съответствие с оценката на въздействието на програмата за единния пазар и оценката 
на въздействието на регламента за спазване и прилагане на законодателството. Също 
така докладчикът счита, че е важно да се посочат изрично целите, за чието постигането 
е насочена останалата сума, както и да определи таван за техническа и 
административна помощ.

Акцент върху надзора на пазара и безопасността на продуктите

По отношение на целите на програмата докладчикът твърдо вярва, че подобряването на 
функционирането на единния пазар зависи от засилването на дейностите по надзор на 
пазара и безопасност на продуктите, като се обръща специално внимание на 
продуктите, продавани онлайн. Докладчикът признава, че ефективният надзор на 
пазара може да е от съществено значение за защитата на обществените интереси, като 
например здравословните и безопасни условия на труд, защитата на потребителите, 
опазването на околната среда и обществената сигурност, както и осигуряването на 
еднакви условия на конкуренция между стопанските субекти. Поредицата от скандали 
в последно време, като например „дизелгейт“, показват, че несъответстващите на 
изискванията продукти продължават да са реалност на пазара на ЕС, което подчертава 
необходимостта от по-ефективен и координиран надзор на пазара в ЕС. В наскоро 
одобрения Регламент за одобрението на типа, както и в регламента относно „прилагане 
на законодателството и съответствие“, по който в момента се водят преговори, е 
предвидена рамка за насърчаване на по-доброто сътрудничество между органите за 
надзор на пазара, европейските институции и стопанските субекти. Въз основа на това 
докладчикът въвежда нова конкретна цел, свързана с надзора на пазара, безопасността 
на продуктите и одобряването на типа и свързаните с него действия, като определя 
конкретен бюджетен ред за тези действия.

Потребители

Докладчикът счита, че програмата за единния пазар допринася за създаването на 
необходимите условия, за да могат гражданите на ЕС да се възползват пълноценно от 
единния пазар.  Поради това докладчикът предлага да се включат препратки към 
конкретните действия, насочени към засилване на защитата на потребителите, 
предоставяне на повече права на потребителите и насърчаване на техните интереси, 
като се обърне специално внимание на новите възможности и предизвикателства, 
произтичащи от цифровизацията, в съответствие с програма „Потребители“ за периода 
2014 – 2020 г. 

Развитие на цифровите технологии 

В целия текст на Регламента докладчикът добавя позовавания към развитието на 
цифровите технологии във всички области, засегнати от програмата. Една 
седемгодишна програма трябва да бъде гъвкава и достатъчно далновидна, за да се 
адаптира към постоянно променящата се среда, в която новите технологии оказват 
силно въздействие върху бизнес моделите, като например социалната икономика и 
икономиката на сътрудничеството, потребителите и икономиката на ЕС като цяло.
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Изпълнение, оценка и публичност на програмата

Предложението на Комисията не предоставя достатъчно информация относно начина, 
по който ще бъде изпълнена новата програма. Приемането на годишни или 
многогодишни работни програми е от първостепенно значение, тъй като работните 
програми предвиждат действията, които ще бъдат финансирани, и отпускането на 
финансови средства, наред с другото. 

Що се отнася до оценката, до 2030 г. докладчикът предлага да се направи задължителна 
окончателна оценка на програмата, като се постави специален акцент върху 
дългосрочното въздействие на програмата, устойчивостта на действията и постигнатите 
полезни взаимодействия между отделните работни програми.

По отношение на прозрачността и публичността докладчикът предлага Комисията да 
осъществява информационни и комуникационни дейности за повишаване на 
осведомеността сред потребителите, предприятията, и по-специално МСП, както и 
публичните администрации относно възможностите, които предлага програмата.
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