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Изменение 1
Pervenche Berès

Проектостановище
Параграф - 1 (нов)

Проектостановище Изменение

-1. отбелязва, че вътрешният пазар, 
като гръбнак на европейския проект и 
основа за създаването на устойчиво 
богатство в ЕС, изисква подкрепата 
на всички;

Or. en

Изменение 2
Milan Cabrnoch

Проектостановище
Параграф 1 

Проектостановище Изменение

1. приветства подхода на Комисията, 
който поставя диалога и партньорството 
в центъра на обновения единен пазар и 
призовава всички заинтересовани 
страни да положат повече усилия за 
гарантиране, че този подход се прилага 
на практика така, че единният пазар да 
може да изпълни изцяло своята роля за 
насърчаване създаването на силно 
конкурентна социална пазарна 
икономика;

1. приветства подхода на Комисията, 
който поставя диалога и партньорството 
в центъра на обновения единен пазар и 
призовава всички заинтересовани 
страни да положат повече усилия за 
гарантиране, че този подход се прилага 
на практика така, че единният пазар да 
може да изпълни изцяло своята роля за 
насърчаване на растежа и създаването 
на силно конкурентна пазарна 
икономика;

Or. en

Изменение 3
Françoise Castex

Проектостановище
Параграф 1 а (нов) 
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Проектостановище Изменение

1 a. изразява съжаление за това, че в 
съобщението относно Акта за 
единния пазар не се отдава по-голямо 
значение на местните органи, които 
играят съществена роля в рамките на 
единния пазар на икономическо и 
социално равнище; припомня, че 
Протокол 26, приложен към Договора 
за функционирането на Европейския 
съюз, гарантира "широки 
дискреционни правомощия за 
организирането, управлението и 
финансирането на услуги от общ 
икономически интерес (УОИИ)"; 
призовава Комисията да предприеме 
инициативи, за да гарантира 
прилагането на този протокол;

Or. en

Изменение 4
Pervenche Berès

Проектостановище
Параграф 1 а (нов) 

Проектостановище Изменение

1 a. счита, че напредъкът в областта 
на вътрешния пазар не следва да се 
основава на най-малкия общ 
знаменател; затова насърчава 
Комисията да заеме водеща позиция и 
да представи смели предложения; 
насърчава държавите-членки да 
използват метода на засиленото 
сътрудничество в области, където 
процесът на постигане на 
споразумение между 27-те държави-
членки не е постижим, какъвто е 
понастоящем случаят  в областта на 
патентите; други държави ще могат 
да се включат в тези водещи 
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инициативи на по-късен етап;

Or. en

Изменение 5
Pervenche Berès

Проектостановище
Параграф 1 б (нов) 

Проектостановище Изменение

1б. препоръчва на Комисията да 
проведе независимо проучване в 
рамките на предложение №48 за 
идентифициране на 20-те най-чести 
източници на недоволство и 
неудовлетвореност във връзка с 
единния пазар, с които гражданите се 
сблъскват ежедневно, по-специално 
що се отнася до електронната 
търговия, трансграничните 
медицински грижи и взаимното 
признаване на професионалните 
квалификации;

Or. en

Изменение 6
Pervenche Berès

Проектостановище
Параграф 1 в (нов) 

Проектостановище Изменение

1в. насърчава Комисията да завърши 
своето предложение №47 относно 
прилагането, като добави 
предложение за въвеждане на „клауза 
за влизане в сила”, гарантираща, че 
законодателството на ЕС в областта 
на вътрешния пазар ще влезе в сила 
автоматично в даден момент, ако 
държавите-членки не го 
транспонират своевременно; 
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подчертава, че следва да се обърне 
специално внимание на правилното 
прилагане на правилата в областта 
на здравословните и безопасни 
условия на труд и друго 
законодателство в социалната сфера, 
като например това за работното 
време;

Or. en

Изменение 7
Raffaele Baldassarre, Jürgen Creutzmann, Licia Ronzulli

Проектостановище
Параграф 2 

Проектостановище Изменение

2. счита, че един по-обединен и 
конкурентен единен пазар ще се 
превърне в реалност, само ако успее да
осигури предимства за работниците, 
учащите, пенсионерите и гражданите 
като цяло, както и за предприятията, 
особено малките и средните 
предприятия, в ежедневния живот;

2. счита, че един конкурентен единен 
пазар, без бариери следва да бъде 
завършен, за да осигури конкретни 
предимства за работниците, учащите, 
пенсионерите и гражданите като цяло, 
както и за предприятията, особено 
малките и средните предприятия, в 
ежедневния живот;

Or. en

Изменение 8
Milan Cabrnoch

Проектостановище
Параграф 2 

Проектостановище Изменение

2. счита, че един по-обединен и
конкурентен единен пазар ще се 
превърне в реалност, само ако успее да 
осигури предимства за работниците, 
учащите, пенсионерите и гражданите 
като цяло, както и за предприятията, 
особено малките и средните 
предприятия, в ежедневния живот;

2. счита, че един конкурентен единен 
пазар ще се превърне в реалност, само 
ако успее да осигури предимства за 
работниците, учащите, пенсионерите и 
гражданите като цяло, както и за 
предприятията, особено малките и 
средните предприятия, в ежедневния 
живот;



AM\855333BG.doc 7/18 PE456.901v01-00

BG

Or. en

Изменение 9
Milan Cabrnoch

Проектостановище
Параграф 3 

Проектостановище Изменение

3. счита, че доброто управление е от 
решаващо значение за постигането на 
икономическите и социалните цели на 
единния пазар, включително свободното 
движение на работниците и 
пенсионерите, както и насърчаването на 
висока степен на заетост, осигуряването 
на подходяща социална защита, 
воденето на борба срещу социалното 
изключване и гарантирането на високо 
равнище на образование и обучение;

3. счита, че доброто управление и 
правната сигурност са от решаващо 
значение за постигането на 
икономическите и социалните цели на 
единния пазар, включително свободното 
движение на работниците и 
пенсионерите, както и насърчаването на 
висока степен на заетост, осигуряването 
на подходяща социална защита, 
воденето на борба срещу социалното 
изключване и гарантирането на високо 
равнище на образование и обучение;

Or. en

Изменение 10
Jürgen Creutzmann, Raffaele Baldassarre

Проектостановище
Параграф 3 

Проектостановище Изменение

3. счита, че доброто управление е от 
решаващо значение за постигането на 
икономическите и социалните цели на 
единния пазар, включително свободното 
движение на работниците и 
пенсионерите, както и насърчаването 
на висока степен на заетост, 
осигуряването на подходяща социална 
защита, воденето на борба срещу 
социалното изключване и гарантирането 
на високо равнище на образование и 
обучение;

3. счита, че доброто управление е от 
решаващо значение за постигането на 
икономическите и социалните цели на 
единния пазар, включително свободното 
движение на работниците, както и 
насърчаването на висока степен на 
заетост, осигуряването на подходяща 
социална защита, воденето на борба 
срещу социалното изключване, 
гарантирането на високо равнище на
образование и обучение и  
преносимостта на пенсиите;
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Or. en

Изменение 11
Emilie Turunen

Проектостановище
Параграф 3 

Проектостановище Изменение

3. счита, че доброто управление е от 
решаващо значение за постигането на 
икономическите и социалните цели на 
единния пазар, включително свободното 
движение на работниците и 
пенсионерите, както и насърчаването 
на висока степен на заетост, 
осигуряването на подходяща социална 
защита, воденето на борба срещу 
социалното изключване и гарантирането 
на високо равнище на образование и 
обучение;

3. счита, че доброто управление е от 
решаващо значение за постигането на 
икономическите и социалните цели на 
единния пазар, включително свободното 
движение на лицата, както и 
насърчаването на висока степен на 
заетост, осигуряването на подходяща 
социална защита, воденето на борба 
срещу социалното изключване и 
гарантирането на високо равнище на 
образование и обучение;

Or. en

Изменение 12
Liisa Jaakonsaari

Проектостановище
Параграф 3 а (нов) 

Проектостановище Изменение

3 a. приветства мерките, които ще 
бъдат въведени от Комисията, и по-
специално таблиците за 
съответствие, които тя предвижда; 
призовава Комисията да прилага 
таблиците за съответствие за 
цялото законодателство, а не само за 
приоритетните директиви;

Or. en
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Изменение 13
Jürgen Creutzmann

Проектостановище
Параграф 3 а (нов) 

Проектостановище Изменение

3 a. признава важната роля на 
мрежата EURES за улесняване на 
свободното движение на 
работниците в рамките на Съюза и за 
гарантиране на тясното 
сътрудничество между 
националните служби по заетостта; 
призовава държавите-членки да 
увеличат осведомеността на 
обществото за тази полезна услуга, за 
да могат повече граждани на ЕС да се
възползват напълно от 
възможностите за заетост в целия 
ЕС;

Or. en

Изменение 14
Jürgen Creutzmann, Raffaele Baldassarre

Проектостановище
Параграф 4 

Проектостановище Изменение

4. подчертава важната роля на мрежите 
и инструментите за подкрепа, като 
например EURES и SOLVIT, за да може 
единният пазар да работи за 
европейските граждани и предприятия; 
призовава държавите-членки да 
подобрят осведомеността на обществото 
за тези инструменти;

4. подчертава важната роля на мрежите 
за подкрепа, като например SOLVIT и 
Европейските потребителски 
центрове, за да може единният пазар да 
работи за европейските граждани и 
предприятия; силно приветства 
съобщението на Комисията за 
продължаване насърчаването на 
проекта „едно гише”, който 
обединява всички съществуващи 
услуги в една точка за достъп и 
предоставя на гражданите и 
фирмите информация и подкрепа за 
техните права в рамките на единния 
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пазар, както и практическа 
информация относно националните 
правила и процедури; призовава 
държавите-членки да подобрят 
осведомеността на обществото за 
проекта „едно гише” и свързаните с 
него услуги;

Or. en

Изменение 15
Liisa Jaakonsaari

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. подчертава важната роля на мрежите 
и инструментите за подкрепа, като 
например EURES и SOLVIT, за да може 
единният пазар да работи за 
европейските граждани и предприятия; 
призовава държавите-членки да 
подобрят осведомеността на обществото 
за тези инструменти;

4. подчертава важната роля на мрежите 
и инструментите за подкрепа, като 
например EURES и SOLVIT, за да може 
единният пазар да работи за 
европейските граждани и предприятия; 
призовава държавите-членки да 
подобрят осведомеността на обществото 
за тези инструменти; смята, че 
специално малките и средните 
предприятия имат най-голяма нужда 
от мрежата SOLVIT; изразява 
съжаление за това, че много 
заинтересовани страни не познават 
SOLVIT и че мрежата не се ползва със 
статута, който заслужава; 
следователно настоятелно призовава 
Комисията и държавите-членки да 
предприемат действия и да 
отстранят недостатъците;

Or. en

Изменение 16
Liisa Jaakonsaari

Проектостановище
Параграф 4 a (нов)
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Проектостановище Изменение

4 a. изразява съжаление за това, че с 
пакета си Комисията не успя да се 
справи с огромния проблем на 
трансграничния характер на 
европейската сива икономика; 
потвърждава позицията си от 
февруари 2009 г., заявена при 
приемането на доклада за социалната 
отговорност на предприятията 
подизпълнители в производствените 
вериги; би искал да знае дали 
Комисията действително е започнала 
да прави оценка на въздействието на 
инструмент на Общността за 
верижната отговорност като начин 
за повишаване прозрачността на 
процесите на наемане на 
подизпълнители и осигуряване на по-
добро прилагане на общностното и 
националното законодателство, 
както бе поискано от Европейския 
парламент;

Or. en

Изменение 17
Liisa Jaakonsaari

Проектостановище
Параграф 4 б (нов) 

Проектостановище Изменение

4б. приветства инициативата на 
Комисията за използване на 
алтернативното разрешаване на 
спорове в ЕС; изразява съжаление за 
нарастващата култура на съдебни 
спорове в областта на 
индустриалните отношения, която 
сериозно застрашава равновесието 
между социалните партньори в цяла 
Европа, и ако се допусне по-
нататъшното й развитие, това 
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може да предизвика нестабилност и 
дори социални вълнения; призовава 
Комисията да разшири обхвата на 
алтернативното разрешаване на 
спорове, за да може то да включи 
трансграничните спорове по трудово-
правни въпроси и да разреши 
проблемите с търсенето на най-
благосклонния съд по въпроси, 
свързани колективното договаряне и 
действията при колективен трудов 
спор;

Or. en

Изменение 18
Liisa Jaakonsaari

Проектостановище
Параграф 4 в (нов) 

Проектостановище Изменение

4в. призовава Комисията да измени на 
регламента Брюксел I, като въведе 
правило за изключителната 
компетентност на съдилищата на 
мястото, където следва да се 
предприемат или са били предприети 
първоначалните действия при 
колективен трудов спор;

Or. en

Изменение 19
Jürgen Creutzmann

Проектостановище
Параграф 5 

Проектостановище Изменение

5. подчертава значението на по-
активното и ранно включване на 
заинтересованите страни в изготвянето, 
приемането, изпълнението и 

5. подчертава значението на по-
активното и ранно включване на 
заинтересованите страни в изготвянето, 
приемането, изпълнението и 
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наблюдението на мерките за 
насърчаване на растежа и правата на 
гражданите в рамките на единния пазар; 
освен това подчертава, че диалогът със 
социалните партньори и гражданското 
общество е от съществено значение за 
възстановяване на доверието в единния 
пазар;

наблюдението на мерките за 
насърчаване на растежа и правата на 
гражданите в рамките на единния пазар; 
отбелязва, че много от предложените 
мерки на Акта за единния пазар 
попадат в рамките на 
отговорностите на органите на 
национално и поднационално равнище 
и следователно ще изискват 
активното им включване на всички 
етапи; освен това подчертава, че 
диалогът със социалните партньори и 
гражданското общество е от съществено 
значение за възстановяване на 
доверието в единния пазар;

Or. en

Изменение 20
Liisa Jaakonsaari

Проектостановище
Параграф 5 

Проектостановище Изменение

5. подчертава значението на по-
активното и ранно включване на 
заинтересованите страни в изготвянето, 
приемането, изпълнението и 
наблюдението на мерките за 
насърчаване на растежа и правата на 
гражданите в рамките на единния пазар; 
освен това подчертава, че диалогът със 
социалните партньори и гражданското 
общество е от съществено значение за 
възстановяване на доверието в единния 
пазар;

5. подчертава значението на по-
активното и ранно включване на 
заинтересованите страни в изготвянето, 
приемането, изпълнението и 
наблюдението на мерките за 
насърчаване на растежа и правата на 
гражданите в рамките на единния пазар; 
освен това подчертава, че диалогът със 
социалните партньори и гражданското 
общество е от съществено значение за 
възстановяване на доверието в единния 
пазар; очаква нови и смели идеи от 
страна на Комисията относно 
начините за действително 
подобряване на този диалог; изисква 
социалните партньори да бъдат 
включени и консултирани при 
разглеждането на всички 
законодателни актове, свързани с 
единния пазар и засягащи пазара на 
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труда;

Or. en

Изменение 21
Rovana Plumb

Проектостановище
Параграф 5 a (нов)

Проектостановище Изменение

5 a. счита, че Комисията трябва да 
заложи основните права във всички 
законодателни актове за единния 
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, определено в националното 
законодателство;

Or. en

Изменение 22
Kinga Göncz

Проектостановище
Параграф 6 

Проектостановище Изменение

6. призовава Комисията да работи в 
тясно сътрудничество със социалните 
партньори, по-специално при 
изпълнението и прилагането на 
законодателството, в подкрепа на 
проекта за единния пазар, както и да ги 
подкрепя и насърчава да обменят опит 
и знания в тези области.

6. призовава Комисията и държавите-
членки да работят в тясно 
сътрудничество със социалните 
партньори, по-специално при 
изпълнението и прилагането на 
законодателството, в подкрепа на 
проекта за единния пазар, както и да ги 
подкрепят и насърчават да обменят 
опит и знания в тези области.

Or. en
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Изменение 23
Sylvana Rapti

Проектостановище
Параграф 6 

Проектостановище Изменение

6. призовава Комисията да работи в 
тясно сътрудничество със социалните 
партньори, по-специално при 
изпълнението и прилагането на 
законодателството, в подкрепа на 
проекта за единния пазар, както и да ги 
подкрепя и насърчава да обменят опит 
и знания в тези области.

6. призовава Комисията да работи в 
тясно сътрудничество със социалните 
партньори, по-специално при 
изпълнението и прилагането на 
законодателството, в подкрепа на 
проекта за единния пазар; призовава 
Комисията да предложи конкретни 
мерки за тяхното активно и 
ефективно включване, да ги подкрепя 
и насърчава да обменят знания, опит и 
най-добри практики в тези области.

Or. en

Изменение 24
Evelyn Regner

Проектостановище
Параграф 6 

Проектостановище Изменение

6. призовава Комисията да работи в 
тясно сътрудничество със социалните 
партньори, по-специално при 
изпълнението и прилагането на 
законодателството, в подкрепа на 
проекта за единния пазар, както и да ги 
подкрепя и насърчава да обменят опит и 
знания в тези области.

6. призовава Комисията да работи в 
тясно сътрудничество със социалните 
партньори, и по-специално да ги 
включва активно на етапа на 
разработване и предлагане и при 
изпълнението и прилагането на 
законодателството, в подкрепа на 
проекта за единния пазар, както и да ги 
подкрепя и насърчава да обменят опит и 
знания в тези области.

Or. en
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Изменение 25
Jürgen Creutzmann, Raffaele Baldassarre

Проектостановище
Параграф 6 а (нов) 

Проектостановище Изменение

6 a. приветства предложението на 
Комисията за разработване на 
стратегия за по-широкото прилагане 
на информационната система за 
вътрешния пазар (IMI) и 
интегрирането й с други мрежи за по-
ефективно административно 
сътрудничество и по-добро прилагане 
на законодателството за вътрешния 
пазар;

Or. en

Изменение 26
Licia Ronzulli

Проектостановище
Параграф 6 а (нов) 

Проектостановище Изменение

6 a. подчертава значителния принос 
на малките и средните предприятия 
за създаването на работни места и 
растеж, и следователно приканва 
Комисията да премахне пречките 
пред създаването на нови малки и 
средни предприятия и да насърчава 
предприемачеството;

Or. en

Изменение 27
Emilie Turunen
Проектостановище
Параграф 6 а (нов) 



AM\855333BG.doc 17/18 PE456.901v01-00

BG

Проектостановище Изменение

6 a. счита, че процесът на взаимна 
оценка, заложен в Директивата за 
услугите, не може да се разглежда 
като модел, защото той е насочен 
към технически аспекти, свързани с 
начините на прилагане и 
транспониране на директивата в 
държавите-членки, вместо да осигури 
политическа оценка на 
въздействието; смята, че всички 
законодателни актове за единния 
пазар следва да се оценяват, като се 
отчитат множество фактори 
(реален ефект върху икономиката, 
качество на продуктите и услугите и 
социални и обществени последици), 
най-вече по отношение на 
съществуващото законодателство за 
либерализацията на услугите от общ 
интерес, например в областта на  
пощенските, транспортните и 
енергийните услуги;

Or. en

Изменение 28
Françoise Castex

Проектостановище
Параграф 6 а (нов) 

Проектостановище Изменение

6 a. счита, че при "доброто 
управление" на единния пазар трябва 
да се зачита и засили ролята на 
консултативните органи, 
съществуващи на европейско 
равнище: Европейският икономически 
и социален комитет, Комитетът на 
регионите, съветите за секторен 
диалог и представителите на 
работниците и потребителите;
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Or. en

Изменение 29
Sylvana Rapti

Проектостановище
Параграф 6 а (нов) 

Проектостановище Изменение

6 a. приветства инициативата на 
Комисията за предлагане на 
препоръка за алтернативни системи 
за разрешаване на спорове;

Or. en


