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Изменение 1
Emilie Turunen

Проектостановище
Съображение А (ново)

Проектостановище Изменение

A. като има предвид, че на единния 
пазар съществуват различни по вид 
предприятия, в това число 
предприятия в сектора на 
социалната икономика (кооперации, 
взаимоспомагателни дружества, 
асоциации и фондации) и че 
предприятията на единния пазар и 
по-специално предприятията в 
сектора на социалната икономика 
преследват не само икономически 
интереси, но дават своя принос за 
обществото, излизайки извън 
рамките на икономическата дейност,

Or. en

Изменение 2
Emilie Turunen

Проектостановище
Съображение A a (ново) 

Проектостановище Изменение

Aa. като има предвид, че сред 
предприятията на единния пазар 
тези, които са в сектора на 
социалната икономика (кооперации, 
взаимоспомагателни дружества, 
асоциации и фондации), са доказали, 
че са особено устойчиви във времена 
на икономическа криза и по този 
начин допринасят за устойчива 
заетост и растеж,
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Or. en

Изменение 3
Patrick Le Hyaric

Проектостановище
Параграф 1 

Проектостановище Изменение

1. счита, че единният пазар може и 
следва да бъде възстановен, за да 
предложи по-голям растеж и повече и 
по-добри работни места за 
европейските предприятия, 
работници и потребители;

1. изтъква, че икономическите и 
социалните разходи на кризата са по-
високи от очакваните или заявените 
спестявания от програмата за "по-
добро" или "разумно регулиране", от 
транспонирането на директивата за 
услугите и предложените нови 
инициативи с цел създаване на 
"благоприятна за бизнеса среда" в ЕС. 
подчертава, че всички предложения, 
които се съдържат в Акта за единния 
пазар, се нуждаят най-вече от 
подходяща оценка на тяхното 
социално въздействие и на 
последиците от тях; 

Or. en

Изменение 4
Milan Cabrnoch

Проектостановище
Параграф 1 

Проектостановище Изменение

1. счита, че единният пазар може и 
следва да бъде възстановен, за да 
предложи по-голям растеж и повече и 
по-добри работни места за европейските 
предприятия, работници и потребители;

1. счита, че единният пазар може и 
следва да бъде възстановен и изцяло 
осъществен, за да насърчи 
допълнително 
конкурентоспособността и 
производителността на Европа и да 
предложи по-голям растеж и повече и 
по-добри работни места за европейските 
предприятия, работници и потребители;
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Or. en

Изменение 5
Jürgen Creutzmann

Проектостановище
Параграф 1 

Проектостановище Изменение

1. счита, че единният пазар може и 
следва да бъде възстановен, за да 
предложи по-голям растеж и повече и 
по-добри работни места за 
европейските предприятия, 
работници и потребители;

1. счита, че единният пазар може и 
следва да бъде възстановен, за да 
предложи по-голям растеж за 
предприятията, повече и по-добри 
работни места за работниците, по-
ниски цени и подходяща защита на 
потребителите;

Or. en

Изменение 6
Rovana Plumb

Проектостановище
Параграф 1 

Проектостановище Изменение

1. счита, че единният пазар може и 
следва да бъде възстановен, за да 
предложи по-голям растеж и повече и 
по-добри работни места за европейските 
предприятия, работници и потребители;

1. счита, че единният пазар може и 
следва да бъде възстановен, за да 
създаде устойчив растеж и екологични
работни места за европейските
предприятия, работници и потребители, 
като се постави акцент върху 
осигуряването на адекватна социална 
защита на работниците;

Or. en

Изменение 7
Jean-Luc Bennahmias

Проектостановище
Параграф 1 



PE456.898v01-00 6/37 AM\854927BG.doc

BG

Проектостановище Изменение

1. счита, че единният пазар може и 
следва да бъде възстановен, за да 
предложи по-голям растеж и повече и 
по-добри работни места за европейските 
предприятия, работници и потребители;

1. счита, че единният пазар може и 
следва да бъде възстановен, за да 
предложи по-голям растеж и повече и 
по-добри работни места за европейските 
предприятия, работници и потребители;
в тази връзка счита, че единният 
пазар трябва да обхване трите 
взаимно подкрепящи се стълба на 
стратегията ЕС 2020 за постигането 
на неговите цели;

Or. en

Изменение 8
Milan Cabrnoch

Проектостановище
Параграф 1 a (нов) 

Проектостановище Изменение

1а. припомня, че наличието на единен 
пазар, основаващ на свободна и лоялна 
конкуренция, е най-съществената цел 
на икономическата реформа на ЕС и 
представлява ключово предимство за 
конкурентоспособността на Европа 
по отношение на световната 
икономика;

Or. en

Изменение 9
Rovana Plumb

Проектостановище
Параграф 1 a (нов) 

Проектостановище Изменение

1а. счита, че Комисията трябва да 
заложи основните права във всички 
законодателни актове за единния 
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пазар; счита, че това би гарантирало, 
че прилагането на основните 
икономически свободи на единния 
пазар не накърнява правата на 
колективно договаряне и правото на 
стачка, установени в 
международното законодателство;

Or. en

Изменение 10
Emilie Turunen

Проектостановище
Параграф 1 a (нов) 

Проектостановище Изменение

1а. съжалява, че законодателството 
за единния пазар не признава изцяло 
различните форми на 
предпримачество - в това число 
предприятията в сектора на 
социалната икономика (кооперации, 
взаимоспомагателни дружества, 
асоциации и фондации), които са 
доказали, че са особено устойчиви във 
времена на криза, и призовава 
Комисията да внесе подобрения в 
това положение;

Or. en

Изменение 11
Traian Ungureanu

Проектостановище
Параграф 1 a (нов) 

Проектостановище Изменение

1а. счита, че при изготвянето на 
бъдещите мерки на равнище ЕС с 
оглед извличане на всички ползи от 
осъществяването на единния пазар 
следва да се отдаде приоритет на 
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мобилността на работната ръка;

Or. en

Изменение 12
Françoise Castex

Проектостановище
Параграф 1 a (нов) 

Проектостановище Изменение

1а. приветства с интерес 
съобщението на Комисията относно 
Акта за единния пазар и глобалния 
подход предлаган от него, за да се 
балансира единният пазар между 
предприятията и гражданите и да се 
подобри демократичността и 
прозрачността на процеса на вземане 
на решения; подчертава, че този 
подход има за цел да гарантира 
възможно най-голям баланс между 
предложенията в трите части на 
съобщението;

Or. en

Изменение 13
Patrick Le Hyaric

Проектостановище
Параграф 1 a (нов) 

Проектостановище Изменение

1а. изтъква, че доверието на 
гражданите в единния пазар е слабо 
поради отсъствието на подходящо 
социално измерение; изтъква, че 
именно добронамереното и 
неагресивно финансово регулиране, в 
това число чрез Плана за действие в 
областта на финансовите услуги, 
доведе до кризата; отправя сериозна 
критика по отношение на това, че 
дерегулаторният подход на 
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предишната стратегия за вътрешния 
пазар продължава да вдъхновява 
предложенията в рамките на Акта за 
единния пазар, независимо от 
очевидно отрицателните последици 
от подобни политики на 
либерализиране;

Or. en

Изменение 14
Konstantinos Poupakis

Проектостановище
Параграф 1 a (нов) 

Проектостановище Изменение

1а. изтъква, че бъдещото развитие, 
интеграция и задълбочаване на 
единния пазар ще укрепи дори в по-
голяма степен европейската социална 
пазарна икономика чрез създаването 
на повече и по-добри работни места и 
среда, която да е по-благоприятна за 
предприятията;

Or. en

Изменение 15
Traian Ungureanu

Проектостановище
Параграф 1 б (нов) 

Проектостановище Изменение

1б. счита, че за постигане на целите, 
заложени в стратегията ЕС2020 и 
свързани с повечето и по-добри 
работни места, както и с 
икономическия растеж и ускоряване 
упражняването на правата, 
произтичащи от понятието за 
единен пазар, свободното движение на 
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работници, капитали и услуги следва 
да бъде напълно приложено и 
подкрепено както на равнище ЕС, 
така и на равнище държави-членки;

Or. en

Изменение 16
Françoise Castex

Проектостановище
Параграф 1 б (нов) 

Проектостановище Изменение

1б. подчертава, че балансът на 
предложенията налага секторен 
подход по отношение на 
предложените насоки: енергетика, 
транспорт, технически иновации, 
правна сигурност за предприятията и 
за работниците и т.н. и 
организирането на консултации във 
всеки един от тези сектори;

Or. en

Изменение 17
Patrick Le Hyaric

Проектостановище
Параграф 1 б (нов) 

Проектостановище Изменение

1б. противопоставя се на плановете 
на Комисията за допълнително 
либерализиране на бизнес услугите 
(напр. логистика, управление на 
инсталациите, маркетинг и реклама) 
и на това концесиите за услуги да 
допълнят вътрешния пазар за услуги;
изтъква, че подходът на Комисията 
за продължаване процеса на развитие 
на вътрешния пазар за услуги въз 
основа на процеса на взаимна оценка, 
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посочен в директивата за услугите, по 
всяка вероятност ще доведе до 
допълнителна дерегулация, тъй като 
подобна "взаимна оценка" основно 
съсредоточава своето внимание  върху 
премахването на наличните 
изисквания относно доставчиците на 
услуги, докато на социалното 
въздействие на транспонирането на 
директивата не се обръща никакво 
внимание в този процес;

Or. en

Изменение 18
Konstantinos Poupakis

Проектостановище
Параграф 2 

Проектостановище Изменение

2. счита, че малките и средните 
предприятия (МСП) стоят в основата на 
европейската икономика и са основните 
двигатели на създаването на работни 
места, заетост, икономически растеж и 
социално сближаване в Европа; изтъква, 
че трябва да бъдат положени по-големи 
усилия, за да се подобри достъпът на 
МСП до eдинния пазар и участието им в 
него, в това число премахването на 
всички пречки пред развитието на 
електронната търговия, както беше 
посочено в Програмата в областта на 
цифровите технологии за 2010 г.;

2. счита, че малките и средните 
предприятия (МСП) стоят в основата на 
европейската икономика и са основните 
двигатели на създаването на устойчиви 
и качествени работни места, заетост, 
икономически растеж и социално 
сближаване в Европа; изтъква, че трябва 
да бъдат положени по-големи усилия, за 
да се подобри достъпът на МСП до 
eдинния пазар и участието им в него, в 
това число премахването на всички 
пречки пред развитието на електронната 
търговия, както беше посочено в 
Програмата в областта на цифровите 
технологии за 2010 г.;

Or. en

Изменение 19
Konstantinos Poupakis

Проектостановище
Параграф 2 a (нов) 
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Проектостановище Изменение

2а. счита, че изучаването на езици 
следва да бъде насърчавано чрез 
ученето през целия живот 
(професионално обучение), най-вече за 
служителите в МСП, като средство 
за засилване достъпа на МСП до 
общия пазар, което съставлява 
основното им предимство за 
конкурентоспособността;

Or. en

Изменение 20
Jürgen Creutzmann

Проектостановище
Параграф 3 

Проектостановище Изменение

3. заявява, че един от основните 
проблеми за МСП в период на 
икономически спад е техният достъп до 
финансиране; изразява силна подкрепа 
за предложението за план за действие, с 
който да се подобри достъпа на МСП до 
капиталовите пазари;

3. заявява, че един от основните 
проблеми за МСП в период на 
икономически спад е техният достъп до 
финансиране; изразява силна подкрепа 
за предложението за план за действие, с 
който да се подобри достъпа на МСП до 
капиталовите пазари; подчертава 
необходимостта европейските 
програми за финансиране да бъдат 
облекчени и не толкова 
бюрократични, както и да привличат 
повече  частни инвестиции на рисков 
капитал в тази връзка;

Or. en

Изменение 21
Emilie Turunen

Проектостановище
Параграф 3 
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Проектостановище Изменение

3. заявява, че един от основните 
проблеми за МСП в период на 
икономически спад е техният достъп до 
финансиране; изразява силна подкрепа 
за предложението за план за действие, с 
който да се подобри достъпа на МСП до 
капиталовите пазари;

3. заявява, че един от основните 
проблеми за МСП в период на 
икономически спад е техният достъп до 
финансиране; изразява силна подкрепа 
за предложението за план за действие, с 
който да се подобри достъпа на МСП до 
капиталовите пазари; препоръчва 
създаването на агенции-посредници с 
оглед обединяване финансовите 
нужди на иновативните и 
дълготрайните проекти, по-
специално за услугите от общ 
икономически интерес и по този 
начин да се улесни техният достъп до 
финансовите пазари при по-добри 
условия;

Or. en

Изменение 22
Patrick Le Hyaric

Проектостановище
Параграф 3 

Проектостановище Изменение

3. заявява, че един от основните 
проблеми за МСП в период на 
икономически спад е техният достъп до 
финансиране; изразява силна подкрепа 
за предложението за план за 
действие, с който да се подобри 
достъпа на МСП до капиталовите 
пазари;

3. заявява, че един от основните 
проблеми за МСП в период на 
икономически спад е техният достъп до 
финансиране; независимо от това 
счита, че нуждите от финансиране 
на МСП могат да бъдат по-добре 
обслужвани чрез подобрена форма на 
подпомагане от страна на 
държавните банки, отколкото 
посредством фондовите пазари и 
фондове за рисков капитал, както 
беше предложено от Комисията; 
подчертава, че подходът на 
Комисията би направил МСП по-
уязвими пред нестабилността на 
финансовите пазари и стратегиите 
за "източване на активи", 
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застрашаващи стабилността на 
МСП и стабилността на работните 
места;

Or. en

Изменение 23
Sylvana Rapti

Проектостановище
Параграф 3 

Проектостановище Изменение

3. заявява, че един от основните 
проблеми за МСП в период на 
икономически спад е техният достъп до 
финансиране; изразява силна подкрепа 
за предложението за план за действие, с 
който да се подобри достъпа на МСП до 
капиталовите пазари;

3. заявява, че един от основните 
проблеми за МСП в период на 
икономически спад е техният достъп до 
финансиране; изразява силна подкрепа 
за предложението за план за действие, с
който да се подобри достъпа на МСП до 
капиталовите пазари, което би 
насърчило също така иновациите и 
следователно би дало тласък на 
растежа и създаването на работни 
места;

Or. en

Изменение 24
Pervenche Berès

Проектостановище
Параграф 3 a (нов) 

Проектостановище Изменение

3а. изисква от Комисията ежегодно 
да изготвя оценка относно нуждите 
от публични и частни инвестиции и 
относно начините, по които те се 
удовлетворяват или следва да се 
удовлетворят в рамките на нейното 
предложение №16;

Or. en
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Изменение 25
Pervenche Berès

Проектостановище
Параграф 3 б (нов) 

Проектостановище Изменение

3б. приветства предложение №15 
относно европейските проектни 
облигации; призовава подборът на 
проектите да бъде осъществяван в 
зависимост от техния потенциал за 
създаване на работни места след 
задължително провеждане на оценка 
на въздействието;

Or. en

Изменение 26
Patrick Le Hyaric

Проектостановище
Параграф 4 

Проектостановище Изменение

4. изтъква, че принципът „Мисли 
първо за малките!“ все още не е 
приложен, за да бъдат премахнати 
тежестите, които пречат на МСП;
призовава за своевременна оценка на
„Small Business Act“ с цел 
привеждането в съответствие със 
стратегията "Европа 2020";

4. изтъква, че не трябва да се 
злоупотребява с принципа „Мисли 
първо за малките!“, „Small Business Act“ 
и подхода за "разумно регулиране", 
който е свързан с тях с цел 
"намаляване на административната 
тежест за предприятията", за да не 
се намалят правата на работниците, 
участието на работниците и 
съвместното управление, здравето и 
безопасността на работното място, 
социалните стандарти и т.н.;

Or. en
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Изменение 27
Evelyn Regner

Проектостановище
Параграф 4 

Проектостановище Изменение

4. изтъква, че принципът „Мисли първо 
за малките!“ все още не е приложен, за 
да бъдат премахнати тежестите, които 
пречат на МСП; призовава за 
своевременна оценка на „Small Business 
Act“ с цел привеждането в съответствие 
със стратегията "Европа 2020";

4. изтъква, че принципът „Мисли първо 
за малките!“ все още не е приложен, за 
да бъдат премахнати тежестите, които 
пречат на МСП; призовава за 
диференцирана политика за МСП; 
предлага МСП с конкретен потенциал 
за растеж, високи възнаграждения и 
добри условия на труд да бъдат 
подпомагани и призовава за 
диференциране в рамките на „Small 
Business Act“ с цел привеждането в 
съответствие със стратегията "Европа 
2020";

Or. en

Изменение 28
Jürgen Creutzmann

Проектостановище
Параграф 5 

Проектостановище Изменение

5. изразява силна подкрепа за усилията, 
положени за продължаване воденето на 
преговори в областта на 
международната търговия; припомня в 
тази връзка значението на включването 
на социалните стандарти във всички
търговски споразумения, сключвани 
между ЕС и трети държави;

5. изразява силна подкрепа за усилията, 
положени за продължаване воденето на 
преговори в областта на 
международната търговия; припомня в 
тази връзка значението на включването 
на социалните стандарти в търговските
споразумения, сключвани между ЕС и 
трети държави, там където това е 
приложимо;

Or. en
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Изменение 29
Licia Ronzulli, Raffaele Baldassarre

Проектостановище
Параграф 5 

Проектостановище Изменение

5. изразява силна подкрепа за усилията, 
положени за продължаване воденето на 
преговори в областта на 
международната търговия; припомня в 
тази връзка значението на включването 
на социалните стандарти във всички 
търговски споразумения, сключвани 
между ЕС и трети държави;

5. изразява силна подкрепа за усилията, 
положени за продължаване воденето на 
преговори в областта на 
международната търговия с цел 
премахване на пречките пред 
търговията, за да могат 
европейските дружества да получат 
по-добър достъп до пазарите на 
трети държави; припомня в тази 
връзка значението на включването на 
социалните стандарти във всички 
търговски споразумения, сключвани 
между ЕС и трети държави, без да 
утежнява подобни споразумения с 
принципи от нетърговско естество;

Or. en

Изменение 30
Pervenche Berès

Проектостановище
Параграф 5 

Проектостановище Изменение

5. изразява силна подкрепа за усилията, 
положени за продължаване воденето на 
преговори в областта на 
международната търговия; припомня в 
тази връзка значението на включването 
на социалните стандарти във всички 
търговски споразумения, сключвани 
между ЕС и трети държави;

5. изразява силна подкрепа за усилията, 
положени за продължаване воденето на 
преговори в областта на 
международната търговия; припомня в 
тази връзка значението на включването 
на социалните стандарти във всички 
търговски споразумения, сключвани 
между ЕС и трети държави;
приветства предложение №24 за 
инструмент, който да гарантира 
симетричен достъп до пазарите на 
обществени поръчки и призовава 
Комисията да го допълни, като 
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добави социална и екологична клауза;

Or. en

Изменение 31
Ole Christensen

Проектостановище
Параграф 5 

Проектостановище Изменение

5. изразява силна подкрепа за усилията, 
положени за продължаване воденето на 
преговори в областта на 
международната търговия; припомня в 
тази връзка значението на включването 
на социалните стандарти във всички 
търговски споразумения, сключвани 
между ЕС и трети държави;

5. изразява силна подкрепа за усилията, 
положени за продължаване воденето на 
преговори в областта на 
международната търговия; припомня в 
тази връзка значението на включването 
на социалните стандарти, в това число 
зачитането на правата на човека, и 
стандартите в областта на 
опазването на околната среда и 
климата  във всички търговски 
споразумения, сключвани между ЕС и 
трети държави;

Or. en

Изменение 32
Liisa Jaakonsaari

Проектостановище
Параграф 5 

Проектостановище Изменение

5. изразява силна подкрепа за усилията, 
положени за продължаване воденето на 
преговори в областта на 
международната търговия; припомня в 
тази връзка значението на включването 
на социалните стандарти във всички 
търговски споразумения, сключвани 
между ЕС и трети държави;

5. изразява силна подкрепа за усилията, 
положени за продължаване воденето на 
преговори в областта на 
международната търговия; припомня в 
тази връзка значението на включването 
на социалните стандарти във всички 
търговски споразумения, сключвани 
между ЕС и трети държави; изтъква в 
тази връзка ефективното прилагане 
на стандартите на МОТ и нейната 
Програма за достоен труд, както и 
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Кодекса за поведение на ОИСР за 
многонационалните предприятия;

Or. en

Изменение 33
Jean-Luc Bennahmias

Проектостановище
Параграф 5 

Проектостановище Изменение

5. изразява силна подкрепа за усилията, 
положени за продължаване воденето на 
преговори в областта на 
международната търговия; припомня в 
тази връзка значението на включването 
на социалните стандарти във всички 
търговски споразумения, сключвани 
между ЕС и трети държави;

5. изразява силна подкрепа за усилията, 
положени за продължаване воденето на 
преговори в областта на 
международната търговия; припомня в 
тази връзка значението на включването 
на социалните и свързаните с 
околната среда стандарти във всички 
търговски споразумения, сключвани 
между ЕС и трети държави;

Or. en

Изменение 34
Konstantinos Poupakis

Проектостановище
Параграф 5 

Проектостановище Изменение

5. изразява силна подкрепа за усилията, 
положени за продължаване воденето на 
преговори в областта на 
международната търговия; припомня в 
тази връзка значението на включването 
на социалните стандарти във всички 
търговски споразумения, сключвани 
между ЕС и трети държави;

5. изразява силна подкрепа за усилията, 
положени за продължаване воденето на 
преговори в областта на 
международната търговия и за 
насърчаване на корпоративната 
социална отговорност в контекста 
на тези преговори; припомня в тази 
връзка значението на включването на 
социалните и свързаните с околната 
среда стандарти във всички търговски 
споразумения, сключвани между ЕС и 
трети държави;
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Or. en

Изменение 35
Pervenche Berès

Проектостановище
Параграф 5 a (нов) 

Проектостановище Изменение

5а. приветства, освен предложения № 
19 и № 20 по данъчни въпроси, 
прилагането на предложенията на 
Mario Monti за създаването на група за 
данъчната политика, която да 
обединява представители от 
държавите-членки;  настоятелно 
призовава тази група да представи 
предложения за облекчаване на 
данъчната тежест върху 
работниците, с цел да се повиши 
европейската конкурентоспособност, 
да се подпомогнат най-бедните и да 
се предостави възможност на 
средните класи да водят достоен 
живот с плодовете от своя труд;

Or. en

Изменение 36
Licia Ronzulli, Raffaele Baldassarre

Проектостановище
Параграф 6 

Проектостановище Изменение

6. приветства преразглеждането на 
директивите относно счетоводните 
стандарти с оглед опростяване на 
задълженията за оповестяване на 
финансова информация и намаляване на 
административната тежест, особено на 
понасяната от МСП;

6. приветства преразглеждането на 
директивите относно счетоводните 
стандарти с оглед опростяване, на общо 
равнище в целия Европейски съюз, на 
задълженията за оповестяване на 
финансова информация и намаляване на 
административната тежест, особено на 
понасяната от МСП;
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Or. en

Изменение 37
Pervenche Berès

Проектостановище
Параграф 6 

Проектостановище Изменение

6. приветства преразглеждането на 
директивите относно счетоводните 
стандарти с оглед опростяване на 
задълженията за оповестяване на 
финансова информация и намаляване на 
административната тежест, особено на 
понасяната от МСП;

6. противопоставя се на
преразглеждането на директивите 
относно счетоводните стандарти с оглед 
опростяване на задълженията за 
оповестяване на финансова информация 
и намаляване на административната 
тежест, особено на понасяната от МСП, 
както се предлага в предложение № 
14; припомня, че Европейският 
парламент вече зае недвусмислена 
позиция срещу това предложение, 
което ще накърни достъпа на МСП до 
финансиране; счита, че това 
предложение е в противоречие с 
настоящата тенденция към 
повишаване на прозрачността в 
отговор на финансовата криза и с 
необходимостта от предоставяне на 
ясна информация като основа за 
социален диалог;

Or. en

Изменение 38
Emilie Turunen

Проектостановище
Параграф 6 

Проектостановище Изменение

6. приветства преразглеждането на 
директивите относно счетоводните 
стандарти с оглед опростяване на 
задълженията за оповестяване на 
финансова информация и намаляване на 

6. приветства преразглеждането на 
директивите относно счетоводните 
стандарти с оглед опростяване на 
задълженията за оповестяване на 
финансова информация и намаляване на 
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административната тежест, особено на 
понасяната от МСП;

административната тежест, особено на 
понасяната от МСП; подчертава, с 
оглед на настоящата финансова 
криза, че опростяването на 
задълженията за оповестяване на 
финансова информация не трябва да 
позволява нездравословна дерегулация; 
изисква намаляването на 
административната тежест да не 
води до намаляване на защитата на 
работниците, например чрез 
занижаване на задълженията във 
връзка със здравето и  безопасността 
на работното място;

Or. en

Изменение 39
Sylvana Rapti

Проектостановище
Параграф 6 

Проектостановище Изменение

6. приветства преразглеждането на 
директивите относно счетоводните 
стандарти с оглед опростяване на 
задълженията за оповестяване на 
финансова информация и намаляване на 
административната тежест, особено на 
понасяната от МСП;

6. приветства преразглеждането на 
директивите относно счетоводните 
стандарти с оглед опростяване на 
задълженията за оповестяване на 
финансова информация и намаляване на 
административната тежест, особено на 
понасяната от МСП, но това 
улесняване в никой случай не следва да 
служи като извинение за пропуски от 
страна на работодателите по 
отношение на техните задължения 
във връзка с трудовите права на 
служителите;

Or. en

Изменение 40
Evelyn Regner

Проектостановище
Параграф 6 
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Проектостановище Изменение

6. приветства преразглеждането на
директивите относно счетоводните 
стандарти с оглед опростяване на 
задълженията за оповестяване на 
финансова информация и намаляване 
на административната тежест, 
особено на понасяната от МСП;

6. приветства преразглеждането на
Четвърта и Пета директива и 
подчертава, че изискванията за
висока прозрачност и достатъчно
оповестяване трябва да бъдат 
изпълнени, за да се защитят 
кредиторите;

Or. en

Изменение 41
Ole Christensen

Проектостановище
Параграф 6 a (нов) 

Проектостановище Изменение

6а. изразява загриженост във връзка 
със законодателството относно 
„единното разрешително“ 
[COM(2007)0638 - C6-0470/2007-
2007/0229(COD)], което понастоящем 
е в процес на преговори и което има за 
цел да опрости процедурите за 
получаване на разрешително за 
пребиваване и работа в ЕС от страна 
на незаконни имигранти; изразява 
опасение, че ако на всички имигранти 
не бъде предоставена същата степен 
на защита срещу трудова 
експлоатация като на гражданите на 
ЕС, това ще доведе до социален
дъмпинг и нелоялна конкуренция;

Or. en

Изменение 42
Emilie Turunen

Проектостановище
Параграф 6 a (нов) 
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Проектостановище Изменение

6а. подчертава, че е важно да се 
използват правилата за 
обществените поръчки, за да се 
подкрепят трудовата заетост, 
социалният напредък и устойчивото 
развитие; настоятелно призовава 
Комисията да улесни достъпа до 
обществени поръчки за МСП, 
предприятията в сектора на 
социалната икономика и 
справедливата търговия;

Or. en

Изменение 43
Sylvana Rapti

Проектостановище
Параграф 6 a (нов) 

Проектостановище Изменение

6а. подкрепя сближаването на 
националните данъчни политики с 
цел избягване на нелоялната данъчна 
конкуренция между държавите-
членки и поради това приветства 
предложението за директива за 
създаване на обща консолидирана 
основа на корпоративния данък; 
настоятелно призовава държавите-
членки да разрешат въпросите, 
свързани с укриването на данъци или 
двойното данъчно облагане, за да 
насърчат извършването на финансово 
стабилни трансгранични сделки;

Or. en
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Изменение 44
Liisa Jaakonsaari

Проектостановище
Параграф 6 a (нов) 

Проектостановище Изменение

6а. приветства намерението на 
Комисията да разгледа 
възможността за създаване на 
частни облигационни заеми за 
финансиране на европейски проекти; 
изразява съжаление обаче във връзка с 
това, че Комисията не предприела по-
решителни действия в това 
отношение; счита, че подходящо 
финансираните общи европейски 
проекти могат да допринесат за 
конкурентоспособността на ЕС, 
използвайки пълния потенциал на 
единния пазар и създавайки трудова 
заетост;  призовава Комисията да 
проведе проучване на очакваните 
резултати от подобни инвестиции 
от гледна точка на създаването на 
работни места;

Or. en

Изменение 45
Liisa Jaakonsaari

Проектостановище
Параграф 6 б (нов) 

Проектостановище Изменение

6б. приветства предложението на 
Комисията за директива за създаване 
на обща консолидирана основа на 
корпоративния данък и счита, че един 
подобен инструмент би подобрил още 
повече единния пазар чрез избягването 
на нелоялна данъчна конкуренция 
между държавите-членки и 
дружествата; убеден е, че общата 
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консолидирана основа на 
корпоративния данък ще стимулира 
по-специално 
конкурентоспособността на МСП, 
като намали тежестите, 
произтичащи в резултат на 
административната сложност, и 
високите разходи за съответствие с 
различните национални данъчни 
системи, като по-този начин се 
постигне един по-справедлив баланс 
между данъчното облагане на 
капитала и на работниците;

Or. en

Изменение 46
Liisa Jaakonsaari

Проектостановище
Параграф 6 в (нов) 

Проектостановище Изменение

6в. приветства предложението на 
Комисията за публикуване на 
стратегия за ДДС; счита, че е 
необходима по-добра координация 
между данъчните системи на 
държавите-членки, за да се избегне 
нелоялна данъчна конкуренция и 
нарушения на пазара;

Or. en

Изменение 47
Liisa Jaakonsaari

Проектостановище
Параграф 6 г (нов) 

Проектостановище Изменение

6г. изразява съжаление във връзка с 
това, че Комисията не е планирала 
предприемането на действия срещу 



AM\854927BG.doc 27/37 PE456.898v01-00

BG

данъчните убежища; настоятелно 
призовава Комисията да действа 
решително за създаването на режим 
от стимули и санкции срещу 
укриването на данъци и незаконното 
изтичане на капитали, които 
нанасят вреди на европейската 
икономика; отново потвърждава 
своята позиция от февруари 2010 г., 
когато прие доклада относно 
насърчаването на доброто управление 
в областта на данъчното облагане;

Or. en

Изменение 48
Liisa Jaakonsaari

Проектостановище
Параграф 6 д (нов) 

Проектостановище Изменение

6д. изразява съжаление във връзка с 
това, че Комисията изобщо не е 
упоменала въвеждането на данък 
върху финансовите операции в 
съответствие с искането на 
Европейския парламент от октомври 
2010 г.:

Or. en

Изменение 49
Milan Cabrnoch

Проектостановище
Параграф 7 

Проектостановище Изменение

7. напомня за необходимостта от 
създаване на регулаторна среда, която 
да бъде по-благодатна за МСП, чрез 
внимателно оценяване на въздействието 
на всички нови регулаторни или 

7. напомня за необходимостта от 
създаване на регулаторна среда, която 
да бъде по-благодатна за МСП, чрез 
внимателно оценяване на въздействието 
на всички нови регулаторни или 
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законодателни мерки относно МСП; законодателни мерки относно МСП;
призовава също така в по-висока 
степен да се укрепи и засили ролята и 
политическата воля на държавите-
членки с цел подобряване на единния 
пазар; 

Or. en

Изменение 50
Evelyn Regner

Проектостановище
Параграф 7 

Проектостановище Изменение

7. напомня за необходимостта от 
създаване на регулаторна среда, която 
да бъде по-благодатна за МСП, чрез 
внимателно оценяване на въздействието 
на всички нови регулаторни или 
законодателни мерки относно МСП;

7. напомня за необходимостта от 
създаване на регулаторна среда, която 
да бъде по-благодатна за МСП, чрез 
внимателно оценяване на въздействието 
на всички нови регулаторни или 
законодателни мерки относно МСП и 
техните служители; подчертава, че е 
необходимо да се запазят 
съществуващите разпоредби в 
областта на здравеопазването и 
безопасността на работниците, и 
подчертава, че премахването като 
цяло на тези разпоредби е грешен 
подход;

Or. en

Изменение 51
Konstantinos Poupakis

Проектостановище
Параграф 7 

Проектостановище Изменение

7. напомня за необходимостта от 
създаване на регулаторна среда, която 
да бъде по-благодатна за МСП, чрез 
внимателно оценяване на въздействието 

7. напомня за необходимостта от 
създаване на регулаторна среда, която 
да бъде по-благодатна за МСП, чрез 
внимателно оценяване на въздействието 
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на всички нови регулаторни или 
законодателни мерки относно МСП;

на всички нови регулаторни или 
законодателни мерки относно МСП, 
насочени към намаляване на 
бюрокрацията, повишаване на 
конкурентоспособността  и 
насърчаване на качествената трудова 
заетост;

Or. en

Изменение 52
Филиз Хакъева Хюсменова

Проектостановище
Параграф 7 a (нов) 

Проектостановище Изменение

7а. счита, че Комисията и 
държавите-членки трябва да 
продължат да полагат усилия за 
намаляване на административната 
тежест върху бизнеса, за да насърчат 
по-нататъшното развитие на 
единния пазар и по този начин да 
допринесат за създаването на нови 
работни места;

Or. en

Изменение 53
Jürgen Creutzmann

Проектостановище
Параграф 8 

Проектостановище Изменение

8. изтъква значението на по-доброто 
използване на обществените поръчки 
за подпомагане на заетостта, 
социалния напредък и иновациите;
настоятелно призовава Комисията да 
предприеме инициативи, с които да 
отвори и улесни достъпа на МСП до 
обществените поръчки.

8. изтъква значението на по-доброто 
използване на предтърговското 
възлагане на обществени поръчки за 
подпомагане на иновациите, които са 
съществено условие за устойчив 
растеж, заетост и социален
напредък; настоятелно призовава 
Комисията да предприеме инициативи, с 
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които да отвори и улесни достъпа на 
МСП до обществените поръчки както в 
ЕС, така и в трети страни.

Or. en

Изменение 54
Licia Ronzulli, Raffaele Baldassarre

Проектостановище
Параграф 8 

Проектостановище Изменение

8. изтъква значението на по-доброто 
използване на обществените поръчки за 
подпомагане на заетостта, социалния 
напредък и иновациите; настоятелно 
призовава Комисията да предприеме 
инициативи, с които да отвори и 
улесни достъпа на МСП до 
обществените поръчки.

8. изтъква значението на по-доброто 
използване на обществените поръчки за 
подпомагане на заетостта, социалния 
напредък и иновациите; настоятелно 
призовава Комисията да предприеме 
инициативи, за да увеличи значително 
участието на МСП в обществените 
поръчки и да улесни достъпа им до 
обществени поръчки, включително 
чрез съвместни предприятия.

Or. en

Изменение 55
Pervenche Berès

Проектостановище
Параграф 8 

Проектостановище Изменение

8. изтъква значението на по-доброто 
използване на обществените поръчки за 
подпомагане на заетостта, социалния 
напредък и иновациите; настоятелно 
призовава Комисията да предприеме 
инициативи, с които да отвори и улесни 
достъпа на МСП до обществените 
поръчки.

8. изтъква значението на по-доброто 
използване на обществените поръчки за 
подпомагане на заетостта, социалния 
напредък и иновациите; настоятелно 
призовава Комисията да предприеме 
инициативи, с които да вземе предвид 
този въпрос в своето предложение № 
17 и да разгледа  начините, чрез които 
да отвори и улесни достъпа на МСП до 
обществените поръчки.
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Or. en

Изменение 56
Liisa Jaakonsaari

Проектостановище
Параграф 8 

Проектостановище Изменение

8. изтъква значението на по-доброто 
използване на обществените поръчки за 
подпомагане на заетостта, социалния 
напредък и иновациите; настоятелно 
призовава Комисията да предприеме 
инициативи, с които да отвори и улесни 
достъпа на МСП до обществените 
поръчки.

8. изтъква значението на по-доброто 
използване на обществените поръчки за 
подпомагане на заетостта, социалния 
напредък и иновациите; настоятелно 
призовава Комисията да предприеме 
инициативи, с които да отвори и улесни 
достъпа на МСП до обществените 
поръчки; настоятелно призовава 
Комисията да увеличи капацитета на 
Общността с цел осигуряване на 
симетричен достъп до обществени 
поръчки; отново заявява, че всички 
социални и свързани с околната среда 
стандарти трябва да бъдат спазвани 
в договорите за възлагане на 
обществени поръчки.

Or. en

Изменение 57
Emilie Turunen

Проектостановище
Параграф 8 

Проектостановище Изменение

8. изтъква значението на по-доброто 
използване на обществените поръчки за 
подпомагане на заетостта, социалния 
напредък и иновациите; настоятелно 
призовава Комисията да предприеме 
инициативи, с които да отвори и улесни 
достъпа на МСП до обществените 
поръчки.

8. изтъква значението на по-доброто 
използване на обществените поръчки за 
подпомагане на заетостта, социалния 
напредък и иновациите; настоятелно 
призовава Комисията да предприеме 
инициативи, с които да отвори и улесни 
достъпа на МСП до обществените 
поръчки; призовава Комисията да 
насърчава допълнително 
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използването на социални и свързани 
с околната среда клаузи в рамките на 
възлагането на обществени поръчки; 
решително подкрепя опростяването 
и актуализацията на европейските 
правила, за да се предостави по-голям 
достъп до възлагането на договори, 
по-специално за тези, които 
понастоящем не са представени в 
достатъчна степен, като например 
МСП и сектора на социалната 
икономика.

Or. en

Изменение 58
Milan Cabrnoch

Проектостановище
Параграф 8 a (нов) 

Проектостановище Изменение

8а. предлага във всяка оценка на 
въздействието на предложения за 
нови законодателни актове да бъде 
включен „тест за МСП“, за да се 
гарантира, че бъдещите предложения 
не поставят малките предприятия в 
неблагоприятно положение от гледна 
точка на конкуренцията;

Or. en

Изменение 59
Jürgen Creutzmann

Проектостановище
Параграф 8 a (нов) 

Проектостановище Изменение

8а. подчертава, че трудовата 
заетост зависи не на последно място 
от ефективната защита на правата 
върху интелектуалната собственост; 
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поради това приветства 
съобщението на Комисията, че ще 
изготви законодателни предложения 
с цел справяне с новите 
предизвикателства, породени от 
пиратството в интернет, и 
подобряване на митническите 
действия в тази област;

Or. en

Изменение 60
Pervenche Berès

Проектостановище
Параграф 8 a (нов) 

Проектостановище Изменение

8а. изразява загриженост относно 
нарушаването на вътрешния пазар, 
създадено в резултат на различните 
равнища на данъчни измами в 
държавите-членки; призовава 
Комисията да добави към своето 
предложение № 19 оценка на 
въздействието, за да се оценят 
различните проблеми, породени от 
укриването на данъци и черната 
икономика във всички държави-
членки, преди да бъде дефиниран 
координиран подход както на 
национално, така и на равнище ЕС, за 
да се извлекат ползи от най-добрите 
практики в борбата срещу данъчните 
измами и укриването на данъци, като 
в същото време се определят 
подходящи стимули за 
данъкоплатците да плащат 
надлежно данъците си и за 
данъчните органи на държавите-
членки да приемат ефективни мерки 
за предотвратяване на всякакъв вид 
порочни данъчни практики;

Or. en
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Изменение 61
Филиз Хакъева Хюсменова

Проектостановище
Параграф 8 a (нов) 

Проектостановище Изменение

8а. счита, че едно по-високо равнище 
на широколентово проникване, както 
и по-широкото прилагане на 
информационните и 
комуникационните технологии ще 
улеснят функционирането на единния 
пазар и ще допринесат за 
икономическия растеж и трудовата 
заетост в ЕС, особено за МСП;

Or. en

Изменение 62
Emilie Turunen

Проектостановище
Параграф 8 a (нов) 

Проектостановище Изменение

8а. решително подкрепя 
предложението за частни 
облигационни заеми за финансиране 
на европейски проекти и счита, че за 
Европа това е една спешна задача, що 
се отнася до стратегическите 
инвестиции и създаването на 
работни места, което означава, че не 
е достатъчно да се „разгледа 
възможността за насърчаване на 
създаването“ им, както се посочва в 
съобщението; призовава Комисията 
да представи конкретни предложения 
относно частните облигационни 
заеми за финансиране на европейски 
проекти;

Or. en
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Изменение 63
Sylvana Rapti

Проектостановище
Параграф 8 a (нов) 

Проектостановище Изменение

8а. счита, че напредъкът по 
отношение на създаването на единен 
енергиен пазар не следва да се 
съсредоточава само върху 
увеличаването на 
конкурентоспособността на бизнеса, 
но и върху поддържането на цени на 
енергията, които са достъпни както 
за потребителите, така и за бизнеса;

Or. en

Изменение 64
Milan Cabrnoch

Проектостановище
Параграф 8 б (нов) 

Проектостановище Изменение

8б. подчертава значението на по-
добрата комуникация и 
разширяването на информационната 
система на вътрешния пазар, тъй 
като тя има съществена роля за 
предоставянето, по-специално на 
МСП, на ясна информация относно 
вътрешния пазар;

Or. en

Изменение 65
Emilie Turunen

Проектостановище
Параграф 8 б (нов) 
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Проектостановище Изменение

8б. счита, че координацията на 
данъчните политики е една от 
мерките с най-висока добавена 
стойност, които Mario Monti 
предложи в своя доклад до 
Комисията; поради това приветства 
инициативата за директива за обща 
консолидирана основа на 
корпоративния данък, за да се сложи 
край на нездравословната 
конкуренция между държавите-
членки, която има вредни последици 
върху трудовата заетост и 
публичните финанси;

Or. en

Изменение 66
Emilie Turunen

Проектостановище
Параграф 8 в (нов) 

Проектостановище Изменение

8в. подчертава, че е важно да се 
премахнат законодателните бариери 
за трансграничната дейност; 
призовава Комисията да създаде 
„равнопоставени условия на 
конкуренция“ за всички форми на 
предприятия в рамките на единния 
пазар, като предприеме необходимите 
стъпки за представяне на 
предложения относно европейските 
статути на сдруженията, 
взаимоспомагателните дружества и 
фондациите; да предложи проучване 
на възможностите за реализация и 
оценка на въздействието за 
статутите на сдруженията и 
взаимоспомагателните дружества, 
както и своевременно да приключи 
оценката на въздействието за 
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статута на фондациите;

Or. en


