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Изменение 1
Simon Busuttil, Pier Antonio Panzeri, Olle Schmidt

Проектостановище
Параграф 1 

Проектостановище Изменение

1. подчертава, че правилното 
функциониране на единния пазар 
подпомага европейското пространство 
на свобода, сигурност и правосъдие и 
допринася за укрепването на 
европейския модел на социална пазарна 
икономика;

1. подчертава, че правилното 
функциониране на единния пазар 
подпомага европейското пространство 
на свобода, сигурност и правосъдие и 
допринася за укрепването на 
европейския модел на социална пазарна 
икономика; признава също така, че 
създаването на европейско 
пространство на свобода, сигурност и 
правосъдие ще укрепи единния пазар и 
по-специално защитата на 
потребителите;

Or.en

Изменение 2
Pier Antonio Panzeri, Olle Schmidt

Проектостановище
Параграф 1 a (нов) 

Проектостановище Изменение

1a. настоятелно призовава 
държавите-членки да осигурят 
транспонирането, прилагането и 
изпълнението на законодателството 
в областта на единния пазар по 
навременен и правилен начин, за да се 
постигнат равнопоставени условия 
на конкуренция и ЕС да стане 
пространство, в което свободното 
движение и високото равнище на 
защита на потребителите са 
действително гарантирани;

Or.en
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Изменение 3
Louis Grech, Pier Antonio Panzeri

Проектостановище
Параграф 2 

Проектостановище Изменение

2. приветства факта, че докладът за 
гражданството за 2010 г. ще разгледа 
също така премахването на пречките 
пред доставката от гражданите на стоки 
и услуги през граница и ще предложи 
най-добрите начини за премахването 
им; препоръчва на Комисията да 
изготви независимо проучване за 
определяне на двадесетте най-важни 
източника на недоволство и 
разочарование по отношение на 
единния пазар, с които гражданите се 
сблъскват ежедневно;

2. приветства факта, че докладът за 
гражданството за 2010 г. ще разгледа 
също така премахването на пречките 
пред доставката от гражданите на стоки 
и услуги през граница и ще предложи 
най-добрите начини за премахването 
им; приветства действията, 
предприети от Европейската 
комисия в отговор на резолюцията на 
Европейския парламент от 20 май 
2010 г. относно осигуряване на единен 
пазар за потребителите и 
гражданите, в която се призовава за 
независимо проучване за определяне на 
двадесетте най-важни източника на 
недоволство и разочарование по 
отношение на единния пазар, с които 
гражданите се сблъскват ежедневно;

Or.en

Изменение 4
Simon Busuttil

Проектостановище
Параграф 3 

Проектостановище Изменение

3. подчертава, че член 12 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз 
потвърждава – като разпоредба с общо 
приложение, че изискванията за защита 
на потребителите следва да се вземат 
под внимание при определянето и 
осъществяването на другите политики и 

3. подчертава, че член 12 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз 
потвърждава – като разпоредба с общо 
приложение, че изискванията за защита 
на потребителите следва да се вземат 
под внимание при определянето и 
осъществяването на другите политики и 
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дейности на Съюза; подчертава 
значението на предложената нова 
Директива за правата на потребителите;

дейности на Съюза; подчертава 
значението на предложената нова 
Директива за правата на потребителите, 
както и на предстоящото 
актуализиране на Директивата 
относно пакетните туристически 
пътувания, Директивата за нелоялни 
търговски практики и Директивата 
относно заблуждаващата и 
сравнителната реклама;

Or.en

Изменение 5
Simon Busuttil

Проектостановище
Параграф 3 a (нов) 

Проектостановище Изменение

3a. отбелязва, че Комисията ще 
търси допълнителни мерки с цел 
отстраняване на пречките пред 
свободното движение, например чрез 
доклада за гражданството;
подчертава, че е изключително важно 
да се отстранят пречките пред 
свободното движение в рамките на 
единния пазар; отбелязва, че 
безпрепятствената свобода на 
движение засилва правата на 
гражданите и им предоставя по-
големи възможности за заетост;

Or.en

Изменение 6
Pier Antonio Panzeri, Olle Schmidt, Louis Grech

Проектостановище
Параграф 4 

Проектостановище Изменение

4. приканва Комисията да обмисли 4. приканва1 Комисията да обмисли 
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приемането на „Харта на гражданите”,
която да включва различните аспекти на 
правото на установяване и труд 
навсякъде в ЕС;

приемането на „Харта на гражданите”, 
която да включва различните аспекти на 
правото на установяване и труд 
навсякъде в ЕС; подчертава 
необходимостта от осигуряване на 
взаимно признаване на официалните 
документи, издадени от 
националните администрации;
[1] Резолюция на Европейския 
парламент от 20 май 2010 г. относно 
осигуряване на единен пазар за 
потребителите и гражданите 
(2010/2011(INI)) 

Or.en

Изменение 7
Olle Schmidt

Проектостановище
Параграф 4 a (нов) 

Проектостановище Изменение

4a. подчертава необходимостта от 
един гъвкав и мобилен пазар на труда 
и от насърчаване на повече 
мобилност и упражняване в по-голяма 
степен на правото на свободно 
движение в рамките на вътрешния 
пазар;

Or.en

Изменение 8
Olle Schmidt

Проектостановище
Параграф 4 б (нов) 

Проектостановище Изменение

4б. подчертава, че в областта на 
здравеопазването в Европа е 
необходима действителна мобилност 
на пациентите между държавите-
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членки; насърчава мерки за подкрепа, 
насочени към поощряването на 
пазарната интеграция и 
разпространяването на знания и най-
добри технологии в сектора на 
здравеопазването в рамките на 
вътрешния пазар;

Or.en

Изменение 9
Pier Antonio Panzeri, Emma McClarkin

Проектостановище
Параграф 4 в (нов)

Проектостановище Изменение

4в. подчертава значението на 
прилагането на Директивата  
относно професионалните 
квалификации и необходимостта от 
установяване на причините за 
появяването на проблеми във връзка с 
нейното прилагане в държавите-
членки; признава, че разрешаването 
на проблемите във връзка с 
прилагането на посочената 
директива ще допринесе за бъдещото 
успешно постигане на целта 
гражданите да могат да живеят и 
работят навсякъде в Европейския 
съюз; 

Or. en

Изменение 10
Simon Busuttil

Проектостановище
Параграф 5 

Проектостановище Изменение

5. подчертава необходимостта от бързо 5. подчертава необходимостта от бързо 
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постигане на по-голяма правна 
сигурност и яснота в договорните 
отношения и достъп до подходящи, 
достъпни и ефективни системи за 
обезщетения;

постигане на по-голяма правна 
сигурност и яснота в договорните 
отношения и достъп до подходящи, 
достъпни и ефективни системи за 
обезщетения, в това число 
алтернативни механизми за 
уреждане на спорове;

Or.en

Изменение 11
Pier Antonio Panzeri, Olle Schmidt

Проектостановище
Параграф 5 

Проектостановище Изменение

5. подчертава необходимостта от бързо 
постигане на по-голяма правна 
сигурност и яснота в договорните 
отношения и достъп до подходящи, 
достъпни и ефективни системи за 
обезщетения;

5. подчертава необходимостта от бързо 
постигане на по-голяма правна 
сигурност и яснота в договорните 
отношения и достъп до подходящи, 
достъпни и ефективни системи за 
обезщетения, в това число механизми 
за колективни обезщетения;

Or.en

Изменение 12
Simon Busuttil

Проектостановище
Параграф 5 a (нов) 

Проектостановище Изменение

5a. подчертава значението на 
трансграничното правосъдие при 
решаването на случаи на измама и 
заблуждаващи търговски практики, 
които произлизат от една държава-
членка и имат за цел лица, НПО и 
МСП в друга държава-членка;

Or.en
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Изменение 13
Pier Antonio Panzeri, Simon Busuttil, Olle Schmidt

Проектостановище
Параграф 5 б (нов) 

Проектостановище Изменение

5б. решително подкрепя Комисията 
във връзка с нейната цел за въвеждане 
на законодателство, което намалява 
стопанските и транзакционните 
разходи, особено за МСП;

Or.en

Изменение 14
Pier Antonio Panzeri, Olle Schmidt

Проектостановище
Параграф 6 

Проектостановище Изменение

6. насърчава всички инициативи за 
подкрепа на МСП, работещи зад 
граница в рамките на ЕС, чрез 
значително намаляване на 
административните, финансовите и 
регулаторните тежести; приветства 
предстоящото преразглеждане на 
Директивата относно просрочените 
плащания;

6. насърчава съвместните инициативи 
на Комисията и държавите-членки за 
подкрепа на МСП, работещи зад 
граница в рамките на ЕС, чрез 
значително намаляване на 
административните, финансовите и 
регулаторните тежести; приветства 
предстоящото преразглеждане на 
Директивата относно просрочените 
плащания;

Or.en

Изменение 15
Olle Schmidt, Pier Antonio Panzeri, Simon Busuttil

Проектостановище
Параграф 6 

Проектостановище Изменение

6. насърчава всички инициативи за 6. насърчава всички инициативи за 
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подкрепа на МСП, работещи зад 
граница в рамките на ЕС, чрез 
значително намаляване на 
административните, финансовите и 
регулаторните тежести; приветства 
предстоящото преразглеждане на 
Директивата относно просрочените 
плащания;

подкрепа на МСП, работещи зад 
граница в рамките на ЕС, чрез 
ограничаване на бюрокрацията с цел 
постигане на осезаемо намаляване на 
административните, финансовите и 
регулаторните тежести; приветства 
предстоящото преразглеждане на 
Директивата относно просрочените 
плащания;

Or.en

Изменение 16
Pier Antonio Panzeri, Olle Schmidt

Проектостановище
Параграф 7 

Проектостановище Изменение

7. призовава Комисията да гарантира 
премахването на всички пречки пред 
развитието на електронната търговия 
чрез законодателни и незаконодателни 
средства; подчертава необходимостта от 
увеличаване на доверието на 
потребителите и бизнеса в 
трансграничната електронна търговия.

7. призовава Комисията да гарантира 
премахването на всички пречки пред 
развитието на електронната търговия, 
идентифицирани последно в 
„Програмата в областта на 
цифровите технологии“ от 2010 г.,
чрез законодателни и незаконодателни 
средства; подчертава необходимостта от 
увеличаване на доверието на 
потребителите и бизнеса в 
трансграничната електронна търговия, 
като бъде засилена също така 
борбата срещу компютърните 
престъпления и фалшифицирането; 
призовава за изготвянето на Харта на 
ЕС за правата на потребителите в 
областта на онлайн услугите и 
електронната търговия.

Or.en

Изменение 17
Olle Schmidt, Pier Antonio Panzeri, Simon Busuttil

Проектостановище
Параграф 7 
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Проектостановище Изменение

7. призовава Комисията да гарантира 
премахването на всички пречки пред 
развитието на електронната търговия 
чрез законодателни и незаконодателни 
средства; подчертава необходимостта от 
увеличаване на доверието на 
потребителите и бизнеса в 
трансграничната електронна търговия.

7. призовава Комисията да гарантира 
премахването на всички пречки пред 
развитието на електронната търговия 
чрез законодателни и незаконодателни 
средства; настоятелно призовава за 
бързо решаване на проблемите в 
областта на трансграничната 
търговия при онлайн покупки от 
страна на потребителите, по-
специално по отношение на 
плащанията и трансграничните 
доставки; подчертава необходимостта 
от увеличаване на доверието на 
потребителите и бизнеса в 
трансграничната електронна търговия.

Or.en


