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Изменение 1

Rolandas Paksas

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. призовава Европейския съвет и 
Комисията, в рамките на Европейския 
семестър, да обърнат повече внимание 
на единния пазар, който представлява 
икономическият стълб на ЕС;
подчертава, че единният пазар трябва да 
е в основата на европейското 
икономическо управление с акцент 
върху постигането на целта за 
насърчаване на икономическия растеж, 
заетостта и социалното сближаване чрез 
коригиране на вътрешните 
неравновесия и пораждане на сила на 
сближаване на конкурентоспособността;

1. призовава Европейския съвет и 
Комисията, в рамките на Европейския 
семестър, да обърнат повече внимание 
на единния пазар, който представлява 
икономическият стълб на ЕС, с цел 
използване на пълния потенциал на 
сектора на услугите, привличане на 
частни капитали за финансиране на 
иновационни проекти, модернизиране 
на създаването на стандарти и 
насърчаване на ефективно използване 
на енергията; подчертава, че единният 
пазар трябва да е в основата на 
европейското икономическо управление 
с акцент върху постигането на целта за 
насърчаване на икономическия растеж, 
заетостта и социалното сближаване чрез 
коригиране на вътрешните 
неравновесия и пораждане на сила на 
сближаване на конкурентоспособността;

Or. lt

Изменение 2
Jürgen Creutzmann

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. призовава Европейския съвет и 
Комисията, в рамките на Европейския 
семестър, да обърнат повече внимание 
на единния пазар, който представлява 
икономическият стълб на ЕС;
подчертава, че единният пазар трябва да 

1. призовава Европейския съвет и 
Комисията, в рамките на Европейския 
семестър, да обърнат повече внимание 
на единния пазар, който представлява 
икономическият стълб на ЕС; 
подчертава, че единният пазар трябва да 
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е в основата на европейското 
икономическо управление с акцент 
върху постигането на целта за 
насърчаване на икономическия растеж, 
заетостта и социалното сближаване чрез 
коригиране на вътрешните 
неравновесия и пораждане на сила на 
сближаване на 
конкурентоспособността;

е в основата на европейското 
икономическо управление с акцент 
върху постигането на целта за 
насърчаване на икономическия растеж, 
заетостта и социалното сближаване чрез 
коригиране на вътрешните 
неравновесия и насърчаване на 
конкурентоспособността;

Or. de

Изменение 3
Pascal Canfin

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. призовава Европейския съвет и 
Комисията, в рамките на Европейския 
семестър, да обърнат повече внимание 
на единния пазар, който представлява 
икономическият стълб на ЕС;
подчертава, че единният пазар трябва да 
е в основата на европейското 
икономическо управление с акцент 
върху постигането на целта за 
насърчаване на икономическия растеж, 
заетостта и социалното сближаване чрез 
коригиране на вътрешните 
неравновесия и пораждане на сила на 
сближаване на конкурентоспособността;

1. призовава Европейския съвет и 
Комисията, в рамките на Европейския 
семестър, да обърнат повече внимание 
на единния пазар, който представлява 
икономическият стълб на ЕС; 
подчертава, че единният пазар трябва да 
е в основата на европейското 
икономическо управление с акцент 
върху постигането на целта за 
насърчаване на интелигентен, 
устойчив и приобщаващ растеж, 
както и на заетостта и социалното 
сближаване чрез коригиране на 
вътрешните неравновесия и пораждане 
на сила на сближаване на 
конкурентоспособността;

Or. en

Изменение 4
Jürgen Creutzmann

Проектостановище
Параграф 1 a (нов)
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Проектостановище Изменение

1а. приветства факта, че 
„използването на потенциала на 
единния пазар” е посочено в Годишния 
обзор на растежа  за 2011 г. като една 
от десетте цели, които трябва да 
бъдат реализирани до 2012 г.;

Or. de

Изменение 5
Malcolm Harbour

Проектостановище
Параграф 1 б (нов)

Проектостановище Изменение

1б. призовава Европейския съвет и 
Комисията, с цел консолидиране на 
единния цифров пазар, да разширят 
обхвата на Европейския семестър с 
оглед включване на прегледа на 
напредъка по отношение на 
широколентовите услуги с голям 
капацитет, в това число 
изпълнението на задълженията за 
достъп до пазара и повече права за 
потребителите, включително пълен 
договор, ценова информация и 
преносимост на номерата; освен това 
призовава Комисията и държавите-
членки да докладват за изпълнението 
на мерките за намаляване на таксите 
за роуминг на данни през 2012 г. и за 
действията във връзка с 
„изчислителните облаци”, 
„интернет на нещата”, 
електронните подписи и кибер 
сигурността;

Or. en
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Изменение 6
Jürgen Creutzmann

Проектостановище
Параграф 1в (нов)

Проектостановище Изменение

1в. призовава Комисията да включи в 
Годишния обзор на растежа  за 2012 г. 
12-те приоритетни мерки от Акта  
за единния пазар, които трябва да 
бъдат приети до края на 2012 г.;

Or. de

Изменение 7
Jürgen Creutzmann

Проектостановище
Параграф 1г (нов)

Проектостановище Изменение

1г. призовава държавите-членки да 
извършат по-нататъшни реформи в 
сектора на услугите в съответствие с 
препоръките на Комисията, по-
специално чрез премахване на 
неоправданите ограничения по 
отношение на професионалните 
услуги, търговията на дребно и 
мрежовите индустрии, както и да 
подобрят бизнес средата чрез 
намаляване на бюрокрацията и 
повишаване на прозрачността във 
връзка с възлагането на договори за 
обществени поръчки;

Or. de

Изменение 8
Jürgen Creutzmann
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Проектостановище
Параграф 1 д (нов)

Проектостановище Изменение

1д. призовава Комисията да привлече 
вниманието на държавите-членки, за 
които при оценката на националните 
им програми за реформи е 
констатирано, че не използват 
оптимално финансирането от ЕС, 
към конкретните области, в които 
все още има неизползван потенциал;

Or. de

Изменение 9
Rafał Trzaskowski

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. призовава Комисията през януари 
всяка година да представя на всички 
заинтересовани парламентарни 
комисии, включително на водещата 
комисия по вътрешния пазар, 
резултатите от предишния Европейски 
семестър, както и новия годишен 
преглед на растежа;

2. счита, че ролята на Европейския 
парламент в рамките на Европейския 
семестър следва да бъде незабавно 
изяснена и че икономическият диалог 
следва да бъде насочен към засилване 
на демократичната легитимност на 
процеса чрез осигуряване на подходящ 
парламентарен контрол; призовава 
Комисията през януари всяка година да 
представя на всички заинтересовани 
парламентарни комисии, включително 
на водещата комисия по вътрешния 
пазар, резултатите от предишния 
Европейски семестър, както и новия 
годишен преглед на растежа;

Or. en

Изменение 10
Malcolm Harbour
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Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. призовава Комисията през януари 
всяка година да представя на всички 
заинтересовани парламентарни 
комисии, включително на водещата 
комисия по вътрешния пазар, 
резултатите от предишния Европейски 
семестър, както и новия годишен 
преглед на растежа;

2. призовава Комисията през януари 
всяка година да представя на всички 
заинтересовани парламентарни 
комисии, включително на водещата 
комисия по вътрешния пазар, 
резултатите от предишния Европейски 
семестър, както и новия годишен 
преглед на растежа, като включва 
подробните данни на комисията за 
всеки един от тези два процеса;

Or. en

Изменение 11
Malcolm Harbour

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. призовава Комисията да извършва 
годишна оценка на мерките за 
изграждане на единния пазар от страна 
на държавите-членки в рамките на 
техните национални програми за 
реформи;

4. призовава Комисията да извършва 
годишна оценка на мерките за 
изграждане на единния пазар от страна 
на държавите-членки в рамките на 
техните национални програми за 
реформи и в този контекст да 
разглежда напредъка по отношение 
на транспонирането и прегледите 
след прилагането;

Or. en

Изменение 12
Jürgen Creutzmann

Проектостановище
Параграф 5
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Проектостановище Изменение

5. призовава Съвета и Комисията да 
разширят обхвата на Европейския 
семестър чрез използването на 
инструменти като индекса за развитие 
на вътрешния пазар и предложените 
мерки, съдържащи се в Акта за 
единния пазар;

5. призовава Комисията да обвърже 
Европейския семестър още по-
систематично с настоящите 
инициативи на ЕС като индекса за 
развитие на вътрешния пазар и Акта за 
единния пазар, за да може 
завършването на единния пазар да се 
вземе изцяло предвид и да се осигури 
съгласуваност на европейската 
икономическа политика;

Or. de

Изменение 13
Malcolm Harbour

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. призовава Съвета и Комисията да 
разширят обхвата на Европейския 
семестър чрез използването на 
инструменти като индекса за развитие 
на вътрешния пазар и предложените 
мерки, съдържащи се в Акта за единния 
пазар;

5. призовава Съвета и Комисията да 
разширят обхвата на Европейския 
семестър чрез използването на 
инструменти като индекса за развитие 
на вътрешния пазар и предложените 
мерки, съдържащи се в Акта за единния 
пазар, с прилагането на неговите 12 
„лоста”, създадени като основен 
приоритет;

Or. en

Изменение 14
Pascal Canfin

Проектостановище
Параграф 5 a (нов)
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Проектостановище Изменение

5а. подчертава, че е необходимо да се 
вземе предвид стратегията „ЕС 2020” 
при прилагането на Европейския 
семестър; подчертава, че 
инициативите, предприети в 
рамките на Акта за единния пазар, 
трябва да съответстват и да 
допринасят за постигане на целите 
на 7-те водещи инициативи на 
стратегията „ЕС 2020” за 
интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж;

Or. en

Изменение 15
Malcolm Harbour

Проектостановище
Параграф 5 б (нов)

Проектостановище Изменение

5б. освен това призовава Съвета и 
Комисията да разширят обхвата на 
Европейския семестър, с оглед по-
добро рационализиране и интегриране 
на политиката на ЕС за защита на 
потребителите и използване на 
инструментите като 
потребителската скала за оценка  с 
цел измерване на положителното 
въздействие на законодателството 
на ЕС, като например директивите за 
правата на потребителите, за 
потребителските кредити и за 
нелоялните търговски практики,

Or. en
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Изменение 16
Rolandas Paksas

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. призовава Комисията да увеличи 
подкрепата за малките и средните 
предприятия, които са гръбначният 
стълб на икономиката в единния пазар в 
съответствие със заключенията на 
годишния преглед на растежа.

6. призовава Комисията, като вземе 
предвид напредъка на отделните 
държави-членки по постигането на 
основните цели на ЕС, да увеличи 
подкрепата за малките и средните 
предприятия, които са гръбначният 
стълб на икономиката в единния пазар в 
съответствие със заключенията на 
годишния преглед на растежа, и с 
помощта на пакет от мерки да 
отстрани пречките, произтичащи от 
наличието на различни системи от 
правила в рамките на ЕС, с които 
МСП се сблъскват при достъпа си до 
финансиране.

Or. lt

Изменение 17
Jürgen Creutzmann

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. призовава Комисията да увеличи
подкрепата за малките и средните 
предприятия, които са гръбначният 
стълб на икономиката в единния пазар в 
съответствие със заключенията на 
годишния преглед на растежа.

6. призовава Комисията и държавите-
членки да увеличат подкрепата за 
малките и средните предприятия, които 
са гръбначният стълб на икономиката в 
единния пазар в съответствие със 
заключенията на годишния преглед на 
растежа, по-специално чрез пълното 
прилагане на Small Business Act.

Or. de
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Изменение 18
Zigmantas Balčytis

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. призовава Комисията да увеличи 
подкрепата за малките и средните 
предприятия, които са гръбначният 
стълб на икономиката в единния пазар в 
съответствие със заключенията на 
годишния преглед на растежа.

6. призовава Комисията да увеличи 
подкрепата за малките и средните 
предприятия, които са гръбначният 
стълб на икономиката в единния пазар в 
съответствие със заключенията на 
годишния преглед на растежа; 
настоятелно призовава Комисията да 
предприеме ефективни мерки за 
подобряване на достъпа до 
финансиране за МСП и иновативни 
стартиращи предприятия, както и 
да осигури подобряване на бизнес 
средата в ЕС, да опрости 
процедурите и да намали 
административната тежест за 
дружествата в рамките на единния 
пазар;

Or. en

Изменение 19
Malcolm Harbour

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. призовава Комисията да увеличи 
подкрепата за малките и средните 
предприятия, които са гръбначният
стълб на икономиката в единния пазар в 
съответствие със заключенията на 
годишния преглед на растежа.

6. призовава Комисията да увеличи 
подкрепата за малките и средните 
предприятия, които са гръбначният 
стълб на икономиката в единния пазар в 
съответствие със заключенията на 
годишния преглед на растежа; в тази 
връзка подкрепя прегледа на 
правилата на ЕС за обществените 
поръчки с оглед насърчаване на 
интелигентен, устойчив и 
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приобщаващ растеж в рамките на 
единния пазар чрез стимулиране 
възлагането на иновативни 
трансгранични обществени поръчки и 
гарантиране на опростяването на 
регулаторната среда, на по-голяма 
прозрачност и правна яснота за МСП;

Or. en

Изменение 20
Louis Grech

Проектостановище
Параграф 6 a (нов)

Проектостановище Изменение

6а. счита,  че рестартирането на 
единния пазар, и по-специално 
прилагането на Акта за единния 
пазар, са важна предпоставка за 
постигането на устойчив растеж в 
Европа до 2020 г.; с оглед гарантиране 
на европейската 
конкурентоспособност в световен 
мащаб, предлага осъществяването на 
незабавни подобрения във важни 
области като сектора на услугите, 
обществените поръчки, научните 
изследвания, иновациите, 
образованието, енергетиката, 
електронната търговия и др.;

Or. en


