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Изменение 1
Rolandas Paksas

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. приветства 40-тата годишнина на 
Докладите на Комисията за 
конкуренцията и приноса на тези 
доклади за изграждането на единния 
пазар и подобряването на предоставяния 
на потребителите избор;

1. приветства 40-тата годишнина на 
Докладите на Комисията за 
конкуренцията и приноса на тези 
доклади за изграждането на единния 
пазар, подобряването на предоставяния 
на потребителите избор и 
стимулирането на икономическия 
растеж на Съюза;

Or. lt

Изменение 2
Cristian Silviu Buşoi

Проектостановище
Параграф 1a (нов)

Проектостановище Изменение

1a. посочва, че временната рамка за 
държавна помощ беше много полезна 
при подкрепата на икономическото 
възстановяване; насърчава 
Комисията да продължи да прилага 
правилата за държавна помощ по 
прагматичен начин, като 
същевременно гарантира, че са 
сведени до минимум нарушенията на 
конкуренцията;

Or. en

Изменение 3
Andreas Schwab
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Проектостановище
Параграф 1a (нов)

Проектостановище Изменение

1a. отбелязва също така, че 
потребителите често не могат да 
разберат взетите от Комисията 
решения относно санкционирането 
на картелите; призовава 
следователно Комисията да включи 
основата за изчисление на тези глоби 
заедно с новите принципи за 
санкциониране в Регламент (ЕО) № 
1/2003 на Съвета от 16 декември
2002 г. относно изпълнението на 
правилата за конкуренция, предвидени 
в членове 81 и 82 от Договора1;

Or. en

Изменение 4
Pascal Canfin

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. изразява убеждението, че 
прозрачността на цените е от решаващо 
значение за стимулиране на 
конкуренцията на единния пазар и за 
предоставяне на действителен избор на 
потребителите;

2. изразява убеждението, че 
прозрачността на цените е от решаващо 
значение за стимулиране на 
конкуренцията на единния пазар и за 
предоставяне на действителен избор на 
потребителите; счита, че политиката 
в областта на конкуренцията следва 
да допринася за насърчаване и 
прилагане на открити стандарти и 
оперативна съвместимост с цел 
предотвратяване на технологичното 
блокиране на потребителите и 
клиентите от малка част участници 
на пазара;

                                               
1 ОВ L 1, 4.1.2003 г., стр. 1–25.
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Or. en

Изменение 5
Rolandas Paksas

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. изразява убеждението, че 
прозрачността на цените е от решаващо 
значение за стимулиране на 
конкуренцията на единния пазар и за 
предоставяне на действителен избор на 
потребителите;

2. изразява убеждението, че 
прозрачността на цените е от решаващо 
значение за стимулиране на 
конкуренцията на единния пазар и за 
предоставяне на действителен избор на 
потребителите, като се подобрява 
качеството на стоките и услугите и 
се насърчава новаторството и 
технологичния напредък; посочва, че 
високата цена на основните 
хранителни продукти, медицинските 
продукти и горивата е резултат от 
недостатъчна или нелоялна 
конкуренция;

Or. lt

Изменение 6
Malcolm Harbour

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. изразява убеждението, че 
прозрачността на цените е от решаващо 
значение за стимулиране на 
конкуренцията на единния пазар и за 
предоставяне на действителен избор на 
потребителите;

2. изразява убеждението, че 
прозрачността на цените е от решаващо 
значение за стимулиране на 
конкуренцията на единния пазар и за 
предоставяне на действителен избор на 
потребителите; в тази връзка 
приветства новите рамкови правила 
за телекомуникационните дружества 
в ЕС и предложението на Комисията 
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за регламент „Роуминг III“, в който 
се предлагат структурни мерки за 
подобряване на конкуренцията в 
търговията на едро, като се очакват 
ползи за конкуренцията в търговията 
на дребно, цените и избора на 
потребителите;

Or. en

Изменение 7
Louis Grech

Проектостановище
Параграф 2a (нов)

Проектостановище Изменение

2a. настоятелно призовава 
Комисията и всички заинтересовани 
лица да гарантират, че политиката в 
областта на конкуренцията играе 
роля при един цялостен подход за 
съживяване на вътрешния пазар чрез 
поставяне на приоритетите за 
гражданите, потребителите и МСП 
в центъра на вземането на решения и 
преодоляване на усещането за 
безизходица, с което се сблъскват 
ежедневно;

Or. en

Изменение 8
Matteo Salvini

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. отбелязва комплексния характер на 
верига на предлагането на храни и 
липсата на прозрачност в 

3. отбелязва комплексния характер на 
верига на предлагането на храни и 
липсата на прозрачност в 
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ценообразуването на храните; изразява 
убеждението, че евентуалното 
подобряване на анализа на разходите, 
процесите, добавената стойност, 
обемите, цените и маржовете във всички 
части на веригата на предлагане на 
храни, в съответствие със 
законодателството в областта на 
конкуренцията и търговската тайна, ще 
доведе до подобряване на прозрачността 
на цените и на потребителския избор;

ценообразуването на храните; изразява 
убеждението, че евентуалното 
подобряване на анализа на разходите, 
произхода, процесите, добавената 
стойност, обемите, цените и маржовете 
във всички части на веригата на 
предлагане на храни, в съответствие със 
законодателството в областта на 
конкуренцията и търговската тайна, ще 
доведе до подобряване на прозрачността 
на цените и на потребителския избор;

Or. it

Изменение 9
Pascal Canfin

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. отбелязва комплексния характер на 
верига на предлагането на храни и 
липсата на прозрачност в 
ценообразуването на храните; изразява 
убеждението, че евентуалното 
подобряване на анализа на разходите, 
процесите, добавената стойност, 
обемите, цените и маржовете във всички 
части на веригата на предлагане на 
храни, в съответствие със 
законодателството в областта на 
конкуренцията и търговската тайна, ще 
доведе до подобряване на прозрачността 
на цените и на потребителския избор;

3. отбелязва комплексния характер на 
верига на предлагането на храни и 
липсата на прозрачност в 
ценообразуването на храните; изразява 
убеждението, че евентуалното 
подобряване на анализа на разходите, 
процесите, добавената стойност, 
обемите, цените и маржовете във всички 
части на веригата на предлагане на 
храни, в съответствие със 
законодателството в областта на 
конкуренцията и търговската тайна, ще 
доведе до подобряване на прозрачността 
на цените и на потребителския избор;
припомня искането към Комисията
да извърши проучване на 
конкуренцията в селскостопанската 
и хранително-вкусовата 
промишленост с цел да се проучи 
въздействието на пазарната сила на 
големите доставчици и търговците
на дребно върху функционирането на 
този пазар;
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Or. en

Изменение 10
Rolandas Paksas

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. отбелязва комплексния характер на 
верига на предлагането на храни и 
липсата на прозрачност в 
ценообразуването на храните; изразява 
убеждението, че евентуалното 
подобряване на анализа на разходите, 
процесите, добавената стойност, 
обемите, цените и маржовете във всички 
части на веригата на предлагане на 
храни, в съответствие със 
законодателството в областта на 
конкуренцията и търговската тайна, ще 
доведе до подобряване на прозрачността 
на цените и на потребителския избор;

3. отбелязва комплексния характер на 
верига на предлагането на храни и 
липсата на прозрачност в 
ценообразуването на храните; изразява 
убеждението, че евентуалното 
подобряване на анализа на разходите, 
процесите, добавената стойност, 
обемите, цените и маржовете във всички 
части на веригата на предлагане на 
храни, в съответствие със 
законодателството в областта на 
конкуренцията и търговската тайна, ще 
доведе до подобряване на прозрачността 
на механизмите за ценообразуване и 
на селскостопанската и хранително-
вкусовата промишленост и до 
подобряване на потребителския избор, 
като същевременно се насърчи 
устойчивостта на 
селскостопанската и хранително-
вкусовата промишленост към
нестабилността на цените;

Or. lt

Изменение 11
Evelyne Gebhardt

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. отбелязва комплексния характер на 3. отбелязва комплексния характер на 
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верига на предлагането на храни и 
липсата на прозрачност в 
ценообразуването на храните; изразява 
убеждението, че евентуалното 
подобряване на анализа на разходите, 
процесите, добавената стойност, 
обемите, цените и маржовете във всички 
части на веригата на предлагане на 
храни, в съответствие със 
законодателството в областта на 
конкуренцията и търговската тайна, ще 
доведе до подобряване на прозрачността 
на цените и на потребителския избор;

верига на предлагането на храни и 
липсата на прозрачност в 
ценообразуването на храните; изразява 
убеждението, че евентуалното 
подобряване на анализа на разходите, 
качеството, процесите, добавената 
стойност, обемите, цените и маржовете 
във всички части на веригата на 
предлагане на храни, в съответствие със 
законодателството в областта на 
конкуренцията и търговската тайна, ще 
доведе до подобряване на прозрачността 
на цените и на потребителския избор, 
като същевременно се избегне 
несправедлива дискриминация на 
потребителите; приветства 
създаването на форум на високо 
равнище за по-добро функциониране 
на веригата на предлагане на храни и 
нейното положително влияние върху 
подобряването на търговските 
практики;

Or. en

Изменение 12
Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. отбелязва комплексния характер на 
верига на предлагането на храни и 
липсата на прозрачност в 
ценообразуването на храните; изразява 
убеждението, че евентуалното 
подобряване на анализа на разходите, 
процесите, добавената стойност, 
обемите, цените и маржовете във всички 
части на веригата на предлагане на 
храни, в съответствие със 
законодателството в областта на 
конкуренцията и търговската тайна, ще 
доведе до подобряване на прозрачността 

3. отбелязва комплексния характер на 
верига на предлагането на храни и 
липсата на прозрачност в 
ценообразуването на храните; изразява 
убеждението, че евентуалното 
подобряване на анализа на разходите, 
процесите, добавената стойност, 
обемите, цените и маржовете във всички 
части на веригата на предлагане на 
храни, в съответствие със 
законодателството в областта на 
конкуренцията и търговската тайна, ще 
доведе до подобряване на прозрачността 
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на цените и на потребителския избор; на цените и на потребителския избор;
освен това счита, че на 
потребителите следва да се 
предоставя повече информация 
относно начина на формиране на 
крайните цени;

Or. en

Изменение 13
Anna Maria Corazza Bildt, Andreas Schwab

Проектостановище
Параграф 3a (нов)

Проектостановище Изменение

3a. отбелязва, че потребителите 
искат да получат съответното 
качество срещу парите си, а не само 
ниски цени; подчертава, че 
конкуренцията във веригите на 
предлагане на храни на дребно следва 
да бъде както свободна, така и 
справедлива, и че концентрацията на 
пазара на храни понастоящем не 
следва да бъде за сметка на свободния 
избор на потребителите;
настоятелно призовава Комисията и 
държавите-членки да прилагат 
изцяло и последователно правото в 
областта на конкуренцията, и,
където е подходящо на национално 
равнище, правото в областта на 
нелоялната конкуренция в 
отношенията между 
предприятията;

Or. en

Изменение 14
Evelyne Gebhardt
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Проектостановище
Параграф 3a (нов)

Проектостановище Изменение

3а. подчертава, че понастоящем в 
повечето държави-членки на ЕС няма 
ефективна правна система за 
плащане на обезщетения за вреди, 
причинени от нарушения на правото 
в областта на конкуренцията спрямо
лица; посочва, че органите в 
областта на конкуренцията наказват 
нарушения на правото в областта на 
конкуренцията, като глобите се 
плащат на държавата, а пряко 
засегнатите от подобни нарушения 
потребители не получават 
обезщетения; счита, че на европейско 
равнище този въпрос следва да бъде 
разрешен посредством подходящ 
механизъм за колективна правна 
защита на потребителите; призовава 
Комисията да обмисли задълбочено
възможността за създаване на 
европейски фонд, финансиран от част 
от глобите, наложени за 
санкциониране на дружества, които 
нарушават правото на ЕС в областта 
на конкуренцията; предлага този 
фонд да може да се използва за 
покриване на разходите за 
трансгранични колективни дела с 
европейско измерение, при условие че 
средствата ще се използват за тази 
цел;

Or. en

Изменение 15
Evelyne Gebhardt

Проектостановище
Параграф 3б (нов)
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Проектостановище Изменение

3б. приветства намерението на 
Комисията да преразгледа Директива 
89/105/ЕИО на Съвета от 21 декември
1988 г. относно прозрачността на 
мерките, регулиращи цените на 
лекарствени продукти за употреба от 
човека и включването им в обхвата на 
националните системи за здравно 
осигуряване1 с цел подобряване на 
прозрачността при определяне на 
минимални правила за ценообразуване 
и процедури по възстановяване на 
разходи;

Or. en

Изменение 16
Matteo Salvini

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. отбелязва повишаването на цените на 
енергията и тяхното отрицателно 
отражение върху потребителите, 
особено възрастните и уязвимите лица;

4. отбелязва повишаването на цените на 
енергията и тяхното отрицателно 
отражение върху потребителите, 
особено възрастните, безработните, 
непълно заетите и уязвимите лица по 
принцип;

Or. it

Изменение 17
Pascal Canfin

Проектостановище
Параграф 4

                                               
1 ОВ L 40, 11.2.1989 г., стр. 8–11.
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Проектостановище Изменение

4. отбелязва повишаването на цените на 
енергията и тяхното отрицателно 
отражение върху потребителите, 
особено възрастните и уязвимите лица;

4. отбелязва повишаването на цените на 
енергията и тяхното отрицателно 
отражение върху потребителите, 
особено възрастните и уязвимите лица;
припомня, че е приканила Комисията 
по време на първите стъпки от 
прилагането на третия енергиен 
пакет да осъществява наблюдение 
отблизо на равнището на 
конкуренция, тъй като тримата най-
големи участници все още 
представляват приблизително 75 % 
(електроенергия) и около 60 % (газ) от 
пазара, въпреки постепенното 
отваряне на пазарите в средата на 
90-те години; приканва Комисията да 
издаде насоки с цел да се подобри 
достъпа на възобновяемите
източници до енергийната мрежа;

Or. en

Изменение 18
Cristian Silviu Buşoi

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. отбелязва повишаването на цените на 
енергията и тяхното отрицателно 
отражение върху потребителите, 
особено възрастните и уязвимите лица;

4. изразява съжаление относно 
забавянето, направено от 
държавите-членки при 
транспонирането и прилагането на 
третия енергиен пакет, което 
възпрепятства създаването на 
истински конкурентен единен 
енергиен пазар, като по този начин 
потребителите се лишават от 
ползите на конкуренцията в този 
сектор; отбелязва повишаването на 
цените на енергията и тяхното 
отрицателно отражение върху 
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потребителите, особено възрастните и 
уязвимите лица;

Or. en

Изменение 19
Evelyne Gebhardt

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. отбелязва повишаването на цените на 
енергията и тяхното отрицателно 
отражение върху потребителите, 
особено възрастните и уязвимите лица;

4. отбелязва повишаването на цените на 
енергията и тяхното отрицателно 
отражение върху потребителите, 
особено възрастните и уязвимите лица;
подчертава, че следва да се гарантира 
достъп до енергия на достъпни цени 
като универсална услуга;

Or. en

Изменение 20
Andreas Schwab

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. отбелязва повишаването на цените на 
енергията и тяхното отрицателно 
отражение върху потребителите, 
особено възрастните и уязвимите 
лица;

4. отбелязва повишаването на цените на 
енергията и тяхното отрицателно 
отражение върху производствените 
предприятия и потребителите, особено 
върху семействата с ниски доходи;

Or. en

Изменение 21
Rolandas Paksas
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Проектостановище
Параграф 4a (нов)

Проектостановище Изменение

4a. обръща внимание на факта, че 
благосъстоянието на гражданите на 
Съюза и конкурентоспособността на 
стопанските субекти в Европа 
зависят от пазарите на енергия; 
посочва, че манипулирането на пазара 
на енергия и недостатъчно 
прозрачните цени изкуствено 
задържат цените на равнище, което 
не се обосновава от действителните
наличности и производствените
разходи, от капацитета за 
съхранение или транспорта и 
търсенето;

Or. lt

Изменение 22
Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. приветства регламента за интегритета 
и прозрачността на енергийните пазари 
(REMIT) и инициативите на държавите-
членки, целящи да предоставят по-
голяма прозрачност на цените на 
енергията и да повишат доверието на 
потребителите и техния избор на пазара 
на енергия;

5. приветства регламента за интегритета 
и прозрачността на енергийните пазари 
(REMIT) и инициативите на държавите-
членки, целящи да предоставят по-
голяма прозрачност на цените на 
енергията и да повишат доверието на 
потребителите и техния избор на пазара 
на енергия; припомня 
необходимостта от вътрешен пазар 
на енергия, който да даде 
възможност на потребителите да 
купуват енергия на достъпни цени и 
подчертава необходимостта от 
строго проследяване на прилагането 
на пакета за вътрешния пазар на 
енергия; насърчава Комисията, 
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доколкото все още не е изцяло 
постигнат открит и конкурентен 
единен пазар на енергия, активно да 
наблюдава конкуренцията на 
пазарите на енергия;

Or. en

Изменение 23
Evelyne Gebhardt

Проектостановище
Параграф 5a (нов)

Проектостановище Изменение

5а. настоятелно призовава 
Комисията да изпълни определената 
в Програмата в областта на
цифровите технологии за Европа 
(COM(2010) 245 окончателен/2) цел, че
разликата в цената между 
разговорите с роуминг и 
междуселищните разговори в 
рамките на една държава следва да се 
доближи до нула не по-късно от 
2015 г.; отбелязва липсата на 
конкуренция на пазара на роуминг и 
подчертава необходимостта от по-
голяма прозрачност на цените;

Or. en

Изменение 24
Pascal Canfin

Проектостановище
Параграф 5а (нов)

Проектостановище Изменение

5а. подчертава, че следва да бъде 
даден приоритет на развитието на 
сектора на възобновяема енергия и 
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енергоспестяване и че европейската 
политика в областта на 
конкуренцията, по-специално във 
връзка с държавната помощ, не 
трябва да възпрепятства мерките за 
стимулиране, въведени от 
обществените органи в тази област;

Or. fr

Изменение 25
Matteo Salvini

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. приветства решението на Съвета 
за подкрепа на дългоочакваната 
единна система на ЕС за патенти, 
която ще доведе до намаляване на 
разходите и отнемащото много време 
на предприемачите изготвяне на 
бюрократична документация, като 
по този начин ще се повиши 
новаторството, ще се засили 
конкурентното предимство на 
европейските национални държави и 
ще се подобри единният пазар;

заличава се

Or. it

Изменение 26
Cristian Silviu Buşoi

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. приветства решението на Съвета за 
подкрепа на дългоочакваната единна 
система на ЕС за патенти, която ще 

6. приветства решението на Съвета за 
подкрепа на дългоочакваната единна 
система на ЕС за патенти, която ще 
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доведе до намаляване на разходите и 
отнемащото много време на 
предприемачите изготвяне на 
бюрократична документация, като по 
този начин ще се повиши 
новаторството, ще се засили 
конкурентното предимство на 
европейските национални държави и 
ще се подобри единният пазар;

доведе до намаляване на разходите и 
отнемащото много време на 
предприемачите изготвяне на 
бюрократична документация, като по 
този начин ще се повиши новаторството
в рамките на единния пазар;

Or. en

Изменение 27
Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. приветства решението на Съвета за 
подкрепа на дългоочакваната единна 
система на ЕС за патенти, която ще 
доведе до намаляване на разходите и 
отнемащото много време на 
предприемачите изготвяне на 
бюрократична документация, като по 
този начин ще се повиши 
новаторството, ще се засили 
конкурентното предимство на 
европейските национални държави и 
ще се подобри единният пазар;

6. приветства решението на Съвета за 
подкрепа на дългоочакваната единна 
система на ЕС за патенти, която ще 
доведе до намаляване на разходите и 
отнемащото много време на 
предприемачите изготвяне на 
бюрократична документация, като по 
този начин ще се повиши 
новаторството, ще се засили 
конкурентното предимство на 
държавите-членки и ще се подобри 
единният пазар;

Or. en

Изменение 28
Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt

Проектостановище
Параграф 6a (нов)

Проектостановище Изменение

6a. приветства целта на Комисията 
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за премахване на различията между 
тарифите за роуминг и националните 
тарифи до 2015 г.;

Or. en

Изменение 29
Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt

Проектостановище
Параграф 6б (нов)

Проектостановище Изменение

6б. подчертава, че по-голямата 
конкуренция в сектора на 
широколентовите услуги е от основно 
значение за постигане на целта на 
стратегията „Европа 2020“ за пълно 
покритие за европейските граждани, 
което ще бъде от полза за 
потребителите и предприятията; 
настоява Комисията да разгледа 
възможните случаи, при които 
достъпът до широколентови услуги е 
ограничен на национално равнище;

Or. en

Изменение 30
Rolandas Paksas

Проектостановище
Параграф 7

Проектостановище Изменение

7. настоятелно призовава Комисията да 
увеличи контрола върху 
антиконкурентното поведение във 
всички търговски отрасли и при 
уместност да образува съдебни 
производства.

7. настоятелно призовава Комисията да 
увеличи контрола върху 
антиконкурентното поведение във 
всички търговски отрасли и при 
уместност да образува съдебни 
производства и да предотвратява 
нелоялните търговски практики, 
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които уронват общественото 
доверие, представляват пречка пред 
инвестициите, засилват 
нестабилността на цените на 
енергията и намаляват 
конкурентоспособността на други 
сектори и енергоемки отрасли.

Or. lt

Изменение 31
Evelyne Gebhardt

Проектостановище
Параграф 7

Проектостановище Изменение

7. настоятелно призовава Комисията да 
увеличи контрола върху 
антиконкурентното поведение във 
всички търговски отрасли и при 
уместност да образува съдебни 
производства;

7. настоятелно призовава Комисията да 
увеличи контрола върху 
антиконкурентното поведение във 
всички търговски отрасли и при 
уместност да образува съдебни 
производства, особено когато правата 
на потребителите са изложени на 
риск;

Or. en

Изменение 32
Evelyne Gebhardt

Проектостановище
Параграф 7a (нов)

Проектостановище Изменение

7а. приветства диалога между ГД 
„Конкуренция“ на Европейската 
комисия и организациите на 
потребителите; насърчава 
Комисията да засили тези диалози и 
да ги отвори за други заинтересовани 
страни;
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Or. en

Изменение 33
Pascal Canfin

Проектостановище
Параграф 7а (нов)

Проектостановище Изменение

7а. припомня, че услугите от общ 
икономически интерес са предмет на 
европейските правила в областта на 
конкуренцията единствено доколкото 
прилагането на тези правила не 
възпрепятства правното или 
фактическо изпълнение на конкретни 
възложени задачи;

Or. fr

Изменение 34
Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt

Проектостановище
Параграф 7a (нов)

Проектостановище Изменение

7a. приветства съществуващия обмен 
между Комисията и сдруженията на 
потребителите в областта на 
европейското конкурентно право и ги 
насърчава да продължат да 
популяризират този обмен;

Or. en

Изменение 35
Pascal Canfin
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Проектостановище
Параграф 7б (нов)

Проектостановище Изменение

7б. счита, че всички социални услуги, 
които задоволяват основни 
потребности, по-специално по 
отношение на достъпа до 
здравеопазване, грижите за деца, 
професионалното обучение, 
социалното жилищно настаняване и 
социалното приобщаване на уязвими 
лица, следва да бъдат изключени от 
обхвата на правилата за 
конкуренция;

Or. fr

Изменение 36
Pascal Canfin

Проектостановище
Параграф 7в (нов)

Проектостановище Изменение

7в. изразява съжаление относно 
потенциалното пагубно въздействие 
на общата либерализация на сектора 
на пощенските услуги върху 
качеството на тази услуга от общ 
икономически интерес и счита, че 
възможно най-скоро следва да бъде 
извършено подробно и независимо 
проучване на въздействието на 
директивите относно пощенските 
услуги върху качеството и 
универсалността на услугата, както 
и на равнището и качеството на 
работните места в този сектор;

Or. fr
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Изменение 37
Pascal Canfin

Проектостановище
Параграф 7г (нов)

Проектостановище Изменение

7г. припомня, че е приканила
Комисията да проучи в следващия си 
годишен доклад степента, до която 
концентрацията на важни
доставчици на суровини може да 
вреди на дейността на секторните 
клиенти и на една по-ефективна в 
екологично отношение икономика, 
тъй като някои от тях са от 
изключително значение за 
разгръщането на екологично 
ефективни технологии като 
фотоволтаични инсталации и 
литиево-йонни батерии;

Or. en

Изменение 38
Pascal Canfin

Проектостановище
Параграф 7д (нов)

Проектостановище Изменение

7д. счита, че предстоящото 
предложение на Комисията относно 
емитирането на облигации за 
проекти в рамките на стратегията 
„ЕС 2020“ може и следва да бъде 
основен вектор за развитието на 
услугите от общ интерес в 
държавите-членки, както и на 
равнището на Европейския съюз; 
подчертава, че създадените с тази 
цел процедури следва да бъдат ясно 
посочени в рамка за допустимост на 
проекта, която следва да бъде 



PE475.792v01-00 24/24 AM\881927BG.doc

BG

определена съгласно обикновената 
законодателна процедура;

Or. en


