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Изменение 1
Louis Grech

Проектостановище
Съображение Aa (ново)

Проектостановище Изменение

Aa. като има предвид, че настоящият
икономически спад и повторната 
поява на протекционистки 
икономически настроения в 
държавите-членки застрашава някои 
от най-видимите постижения на 
процеса на европейска интеграция; 
като има предвид, че предложението 
на Комисията 2013 г. да бъде обявена 
за Европейска година на гражданите 
следва да обръща внимание на
социално-икономическите проблеми 
на ЕС и да работи за постигането на 
пазар, който да бъде в услуга на 
гражданите;

Or. en

Изменение 2
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Проектостановище
Съображение Бa (ново)

Проектостановище Изменение

Бa. като взе предвид резултатите от 
първия Форум по въпросите на 
единния пазар, който се проведе в 
Краков на 3 и 4 октомври 2011 г., и по-
специално Декларацията от Краков, в 
която се подчертават пречките, 
които гражданите срещат в своето 
ежедневие, и стъпките, които следва 
да се предприемат за премахването 
на тези пречки;
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Or. pl

Изменение 3
Kyriacos Triantaphyllides

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. приветства доклада и отново заявява, 
че единният пазар може да бъде изцяло 
осъществен само ако бъдат премахнати 
все още съществуващите трансгранични 
бариери, които възпрепятстват 
свободното движение на лица, стоки, 
услуги и капитал, като по този начин се 
предоставят осезаеми ползи за 
европейските граждани и предприятия;

1. приветства доклада и отново заявява, 
че единният пазар може да бъде изцяло 
осъществен само ако бъдат премахнати 
все още съществуващите трансгранични 
бариери, които възпрепятстват 
свободното движение на лица, стоки, 
услуги и капитал, като по този начин се 
предоставят осезаеми ползи за 
европейските граждани и предприятия; 
въпреки това, при никакви 
обстоятелства не следва да се 
допуска тази икономическа 
интеграция да бъде постигана или да
се развива за сметка на работниците, 
правата на работниците, 
достиженията на социалното право, 
които ЕС има задължението да 
поддържа, или околната среда;

Or. el

Изменение 4
Andreas Mölzer

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. приветства доклада и отново 
заявява, че единният пазар може да бъде 
изцяло осъществен само ако бъдат 
премахнати все още съществуващите 
трансгранични бариери, които 

1. отбелязва доклада и отново заявява, 
че единният пазар може да бъде изцяло 
осъществен само ако бъдат постепенно 
премахнати все още съществуващите 
неоправдани трансгранични бариери, 
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възпрепятстват свободното движение на 
лица, стоки, услуги и капитал, като по 
този начин се предоставят осезаеми 
ползи за европейските граждани и 
предприятия;

които възпрепятстват свободното 
движение на лица, стоки, услуги и 
капитал;

Or. de

Изменение 5
Cristian Silviu Buşoi

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. приветства доклада и отново заявява, 
че единният пазар може да бъде изцяло 
осъществен само ако бъдат премахнати 
все още съществуващите 
трансгранични бариери, които 
възпрепятстват свободното движение на 
лица, стоки, услуги и капитал, като по 
този начин се предоставят осезаеми 
ползи за европейските граждани и 
предприятия;

1. приветства доклада и отново заявява, 
че единният пазар може да бъде изцяло 
осъществен само ако бъдат премахнати 
все още съществуващите бариери, които 
възпрепятстват свободното движение на 
лица, стоки, услуги и капитал, като по 
този начин се предоставят осезаеми 
ползи за европейските граждани и 
предприятия;

Or. en

Изменение 6
Simon Busuttil, Andreas Schwab

Проектостановище
Параграф 1a (нов)

Проектостановище Изменение

1a. подчертава по-специално 
значението на премахването на 
пречките пред свободното движение 
на европейските граждани, най-вече 
като се гарантира, че гражданите се 
ползват с правата, предоставени от
ЕС по отношение на различните
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аспекти от живота им, във всяка
държава-членка, в която пътуват;
това е особено важно за свободното 
движение на работници и 
професионалисти и оттам за 
завършването на вътрешния пазар;

Or. en

Изменение 7
Matteo Salvini

Проектостановище
Параграф 1а (нов)

Проектостановище Изменение

1a. призовава Комисията да приведе в 
действие член 174 от Договора за 
функционирането на Европейския 
съюз, най-вече що се отнася до 
островните и планинските региони, 
чиито жители нямат същия достъп 
до здравни услуги, работа и 
образование като гражданите, 
живеещи в големите градове; 
призовава Комисията да положи по-
големи усилия, за да гарантира 
въвеждането на достъп до 
широколентов интернет в 
островните и планинските региони, и 
да приложи всички необходими 
политики по отношение на достъпа 
до права, за да предотврати 
обезлюдяването на тези региони;

Or. it

Изменение 8
Simon Busuttil

Проектостановище
Параграф 1б (нов)
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Проектостановище Изменение

1б. приветства ангажимента на 
Комисията да предложи до 2012 г. 
законодателен инструмент за по-
бързо и по-малко бюрократично 
признаване на професионалните 
квалификации; счита, че достъпът до 
подаване на заявления за признаване 
на квалификациите по електронен 
път е важен приоритет в тази сфера.

Or. en

Изменение 9
Simon Busuttil

Проектостановище
Параграф 1в (нов)

Проектостановище Изменение

1в. припомня значението на 
преносимостта на пенсиите в 
държавите-членки на ЕС, което все 
още е значително препятствие и 
обезкуражава гражданите да 
упражняват правото си на свободно 
движение;

Or. en

Изменение 10
Simon Busuttil, Andreas Schwab

Проектостановище
Параграф 1г (нов)

Проектостановище Изменение

1г. потвърждава убеждението си 
относно значението на центровете за 
информация от типа „обслужване на 



PE478.326v01-00 8/32 AM\885270BG.doc

BG

едно гише“; приветства усилията на 
Комисията да създаде онлайн портал 
за обслужване на едно гише и 
текущите усилия за рационализиране 
на информацията; призовава 
Комисията да ускори намирането на 
решения за обезпечени с подходящи 
ресурси физически центрове за 
обслужване на едно гише във всяка 
държава-членка; предлага тези 
центрове за обслужване на едно гише 
да бъдат разположени в 
представителствата на 
Европейската комисия в различните 
държави-членки на ЕС;

Or. en

Изменение 11
Simon Busuttil, Andreas Schwab

Проектостановище
Параграф 1д (нов)

Проектостановище Изменение

1д. признава, че административните 
трудности остават основна бариера в 
Европейския съюз; призовава 
Комисията да намери по-ефективни 
решения чрез постоянни действия за 
идентифициране и премахване на 
тези бариери и затруднения за 
гражданите в рамките на
трансграничните административни 
процедури, пряко или чрез местните 
административни органи;

Or. en

Изменение 12
Simon Busuttil



AM\885270BG.doc 9/32 PE478.326v01-00

BG

Проектостановище
Параграф 1е (нов)

Проектостановище Изменение

1е. признава езиковите затруднения, 
пред които са изправени гражданите 
в отношенията си с националните 
съдилища, институции и 
администрации при свободно 
движение в рамките на Европейския 
съюз; призовава Комисията да 
предложи реални и целесъобразни
решения, за да помогне на 
гражданите да преодолеят това 
значително препятствие, без да се 
натоварват прекомерно органите на 
държавите-членки;

Or. en

Изменение 13
Simon Busuttil

Проектостановище
Параграф 1ж (нов)

Проектостановище Изменение

1ж. приветства усилията на 
Комисията да гарантира, че 
пътниците, използващи въздушен 
транспорт, познават правата си и ги 
упражняват, най-вече по отношение 
на закъсненията и отменените 
полети; призовава Комисията да 
продължи да следи положението с 
правата на пътниците в ЕС и да 
предложи и осъществи ефективни 
действия в тази област; приветства 
плановете на Комисията да 
преразгледа Регламент (ЕО) № 
261/2004 относно създаване на общи 
правила за обезщетяване и помощ на 
пътниците при отказан достъп на 
борда и отмяна или голямо закъснение 



PE478.326v01-00 10/32 AM\885270BG.doc

BG

на полети; призовава Комисията да 
избегне допълнителното забавяне на 
преразглеждането на Директивата 
относно пакетните туристически 
пътувания;

Or. en

Изменение 14
Simon Busuttil, Andreas Schwab

Проектостановище
Параграф 1з (нов)

Проектостановище Изменение

1з. подкрепя усилията на Комисията 
да изготви инициатива за 
регистрация на превозни средства, 
които преди това са били 
регистрирани в друга държава членка, 
тъй като това би намалило 
тромавите формалности и 
бумащината при повторната 
регистрация и ще помогне за 
избягване на случаите на двойно 
плащане на регистрационна такса; 
призовава Комисията да гарантира 
внасянето на законодателно 
предложение по този въпрос през 2012 
г.;

Or. en

Изменение 15
Simon Busuttil, Andreas Schwab

Проектостановище
Параграф 1и (нов)

Проектостановище Изменение

1и. приветства предложенията на 
Комисията за улесняване на достъпа 
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до трансгранично здравно
обслужване, за да се гарантира 
спокойствието на гражданите, 
които се намират извън своята 
държава-членка, и да се подобри 
качеството и достъпността на 
здравните услуги за всички граждани 
на ЕС;

Or. en

Изменение 16
Simon Busuttil

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. отбелязва неотдавнашните 
публикации на Комисията 
„Упражняване на правата на 
потребителите“ и „Двадесет основни 
проблема“, в които се подчертават 
празнотите в информацията, 
законодателството и прилагането, все 
още съществуващи в областта на 
единния пазар, както и 
противопоставянето и липсата на 
знания сред гражданите по отношение 
на техните права в рамките на пазара, 
от друга страна; 

2. отбелязва неотдавнашните 
публикации на Комисията 
„Упражняване на правата на 
потребителите“ и „Двадесет основни 
проблема“, в които се подчертават 
празнотите в информацията, 
законодателството и прилагането, все 
още съществуващи в областта на 
единния пазар, както и объркването
сред гражданите поради липсата на 
подходяща информация и 
неспособността им да упражняват 
ефективно своите права в рамките на 
единния пазар; призовава Комисията 
да запълни тези пропуски; 

Or. en

Изменение 17
Cristian Silviu Buşoi

Проектостановище
Параграф 2
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Проектостановище Изменение

2. отбелязва неотдавнашните 
публикации на Комисията 
„Упражняване на правата на 
потребителите“ и „Двадесет основни 
проблема“, в които се подчертават 
празнотите в информацията, 
законодателството и прилагането, все 
още съществуващи в областта на 
единния пазар, както и 
противопоставянето и липсата на знания 
сред гражданите по отношение на 
техните права в рамките на пазара, от 
друга страна; 

2. отбелязва неотдавнашните 
публикации на Комисията 
„Упражняване на правата на 
потребителите“ и „Двадесет основни 
проблема“, в които се подчертават 
празнотите в информацията, 
законодателството и прилагането, все 
още съществуващи в областта на 
единния пазар, както и 
противопоставянето и липсата на знания 
сред гражданите по отношение на 
техните права в рамките на пазара, от 
друга страна; поради това се ангажира 
и призовава Комисията и държавите-
членки да задълбочат комуникацията
с гражданите във връзка с техните
права, произтичащи от единния 
пазар;

Or. en

Изменение 18
Constance Le Grip

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. отбелязва неотдавнашните 
публикации на Комисията 
„Упражняване на правата на 
потребителите“ и „Двадесет основни 
проблема“, в които се подчертават 
празнотите в информацията,
законодателството и прилагането, все 
още съществуващи в областта на 
единния пазар, както и 
противопоставянето и липсата на 
знания сред гражданите по 
отношение на техните права в рамките 

2. отбелязва неотдавнашните 
публикации на Комисията 
„Упражняване на правата на 
потребителите“ и „Двадесет основни 
проблема“, в които се подчертават 
затрудненията по отношение на 
разбирането и усвояването на
информацията и забавянето на 
прилагането на европейското 
законодателство, както и липсата на 
знания сред потребителите и бизнес 
секторите относно техните права и 
задължения в рамките на единния 
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на пазара, от друга страна; пазар, от друга страна; 

Or. fr

Изменение 19
Cristian Silviu Buşoi

Проектостановище
Параграф 2a (нов)

Проектостановище Изменение

2a. призовава Комисията да разгледа 
възможността за приоритетно 
развитие на цифровия единен пазар, за 
да могат потребителите да получат 
пълен достъп до по-конкурентно 
предлагане на стоки и услуги;

Or. en

Изменение 20
Louis Grech

Проектостановище
Параграф 2a (нов)

Проектостановище Изменение

2a. счита, че след като идентифицира 
проблемите, свързани с единния пазар, 
Комисията следва да премине на 
следващата логична фаза, а именно 
консолидиране и намиране на решения 
за ефективно осъществяване на 
единния пазар, за да спечели отново 
обществената подкрепа на 
европейските граждани; приветства 
работата на Комисията по 
Двадесетте основни проблема, 
определени в Резолюцията от 20 май 
2010 г.[1], като полезна първа стъпка; 
призовава Комисията да предложи 20 
основни решения за всеки от тези 
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проблеми, както беше предложено на 
Форума по въпросите на единния 
пазар, проведен в Краков;
[1] P7_TA(2010)0186 (Доклад Grech).

Or. en

Изменение 21
Cristian Silviu Buşoi

Проектостановище
Параграф 2б (нов)

Проектостановище Изменение

2б. счита, че достъпът до банкови 
услуги за гражданите на ЕС, които са 
се установили в друга държава-
членка, следва да бъде допълнително 
улеснен; настоятелно призовава 
Комисията да предприеме 
необходимите законодателни мерки, 
за да гарантира достъп до основна 
разплащателна сметка за всички 
граждани на ЕС; подчертава 
необходимостта от подобряване на 
прозрачността на банковите такси;

Or. en

Изменение 22
Louis Grech

Проектостановище
Параграф 2б (нов)

Проектостановище Изменение

2б. припомня, че Форумът по 
въпросите на единния пазар направи
успешен преглед на напредъка на 
единния пазар и помогна да бъдат 
поставени на преден план проблемите 
на гражданите; призовава Комисията 
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да поддържа този успех и 
непрестанно да оценява състоянието 
на пазара, като провежда двугодишен 
Форум по въпросите на единния пазар 
и като го допълва с годишни 
посещения за оценяване и насърчаване 
на пазара в отделните държави-
членки;

Or. en

Изменение 23
Cristian Silviu Buşoi

Проектостановище
Параграф 2в (нов)

Проектостановище Изменение

2в. посочва, че сложните фискални 
правила, приложими за 
трансграничните ситуации, както и 
двойното данъчно облагане 
обезкуражават гражданите да се 
движат през границите; подкрепя 
усилията на Комисията да премахне 
тези фискални бариери и счита, че 
следва да се обърне специално 
внимание на регистрацията на 
автомобили;

Or. en

Изменение 24
Louis Grech

Проектостановище
Параграф 2в (нов)

Проектостановище Изменение

2в. приветства работата и 
ангажимента на Комисията за 
прилагане на Акта за единния пазар; 
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призовава Комисията да гарантира 
ефективното изпълнение на първите 
приоритети, като в същото време 
разработи втора група от 
инициативи за бъдещо изпълнение;

Or. en

Изменение 25
Cristian Silviu Buşoi

Проектостановище
Параграф 2г (нов)

Проектостановище Изменение

2г. подчертава, че мобилността на 
гражданите на ЕС може да се засили 
чрез насърчаване и по-добро 
информиране относно използването 
на социалните им права в други 
държави-членки; приветства 
инициативата на Комисията за 
разработване на нова система за 
електронен обмен на 
социалноосигурителни данни и 
призовава за засилено сътрудничество 
между националните системи за 
социална сигурност;

Or. en

Изменение 26
Cristian Silviu Buşoi

Проектостановище
Параграф 2д (нов)

Проектостановище Изменение

2д. подчертава, че гражданите следва 
да имат по-добър достъп до 
трансгранично здравно обслужване; 
подчертава, че в тази връзка 
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правилното и навременно прилагане 
на Директива 2011/24/ЕС е 
изключително важно; призовава 
Комисията да насърчава 
телемедицинските услуги и 
електронното здравеопазване и да 
подкрепя пилотните проекти, 
насочени към предоставянето на 
онлайн достъп на гражданите на ЕС 
до медицинските им данни; 
приветства намерението на 
Комисията да препоръча минимален 
набор от общи медицински данни на 
пациентите, за да гарантира 
оперативна съвместимост на 
медицинските картони, като по този 
начин се гарантира 
последователност на здравните 
грижи;

Or. en

Изменение 27
Cristian Silviu Buşoi

Проектостановище
Параграф 2е (нов)

Проектостановище Изменение

2е. призовава Комисията и 
държавите-членки да информират 
по-добре гражданите на ЕС относно 
техните права по отношение на 
трансграничното здравеопазване, 
включително относно практичните 
аспекти от упражняването им, по-
специално реимбурсирането на 
разходите, и да им помогнат да се 
запознаят по-добре с електронното 
здравеопазване и телемедицинските 
услуги;

Or. en
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Изменение 28
Simon Busuttil

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. подчертава, че системите на АРС, 
като например мрежата SOLVIT, са 
доказали ефективността си при 
решаването на проблемите, засягащи 
гражданите, като например 
признаването на професионалната 
квалификация и преносимостта на 
пенсионните фондове за мобилните 
работници, но независимо от това 
използването на АРС системите в 
Европа остава до голяма степен 
фрагментирано; настоятелно призовава 
Комисията да гарантира приключването 
на законодателните действия на ЕС в 
областта на АРС и колективните искове 
до 2012 г.;

3. припомня значението на 
ефективните механизми за 
компенсиране като средство да се 
гарантира, че потребителите могат 
да търсят правата си; подчертава, че 
системите на АРС, като например 
мрежата SOLVIT, са доказали 
ефективността си при решаването на 
проблемите, засягащи гражданите, като 
например признаването на 
професионалната квалификация и 
преносимостта на пенсионните фондове 
за мобилните работници, но независимо 
от това използването на АРС системите 
в Европа остава до голяма степен 
фрагментирано; настоятелно призовава 
Комисията да гарантира приключването 
на предвидените законодателни
действия на ЕС в областта на АРС и 
колективните искове до 2012 г.; 
подчертава значението на това 
възприетите инструменти да 
подпомагат възможностите за 
компенсация на потребителите при 
трансгранично закупуване на стоки и 
услуги;

Or. en

Изменение 29
Cristian Silviu Buşoi

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. подчертава, че системите на АРС, 3. подчертава, че системите на АРС, 
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като например мрежата SOLVIT, са 
доказали ефективността си при 
решаването на проблемите, засягащи 
гражданите, като например 
признаването на професионалната 
квалификация и преносимостта на 
пенсионните фондове за мобилните 
работници, но независимо от това 
използването на АРС системите в 
Европа остава до голяма степен 
фрагментирано; настоятелно призовава 
Комисията да гарантира приключването 
на законодателните действия на ЕС в 
областта на АРС и колективните искове 
до 2012 г.;

като например мрежата SOLVIT, са 
доказали ефективността си при 
решаването на проблемите, засягащи 
гражданите, като например 
признаването на професионалната 
квалификация и преносимостта на 
пенсионните фондове за мобилните 
работници, но независимо от това 
използването на АРС системите в 
Европа остава до голяма степен 
фрагментирано; настоятелно призовава 
Комисията да гарантира приключването 
на законодателните действия на ЕС в 
областта на АРС и колективните искове 
до 2012 г.; подчертава, че гражданите 
следва да бъдат по-добре 
информирани относно тези 
механизми за компенсация и 
инструменти за разрешаване на 
проблеми, за да се гарантира 
ефективността на правата на 
гражданите в рамките на единния 
пазар;

Or. en

Изменение 30
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. подчертава, че системите на АРС, 
като например мрежата SOLVIT, са 
доказали ефективността си при 
решаването на проблемите, засягащи 
гражданите, като например 
признаването на професионалната 
квалификация и преносимостта на 
пенсионните фондове за мобилните 
работници, но независимо от това 
използването на АРС системите в 
Европа остава до голяма степен 
фрагментирано; настоятелно призовава 

3. подчертава, че системите на АРС, 
като например мрежата SOLVIT, са 
доказали ефективността си при 
решаването на проблемите, засягащи 
гражданите, като например 
признаването на професионалната 
квалификация и преносимостта на 
пенсионните фондове за мобилните 
работници, но независимо от това 
използването на АРС системите в 
Европа остава до голяма степен 
фрагментирано; настоятелно призовава 



PE478.326v01-00 20/32 AM\885270BG.doc

BG

Комисията да гарантира 
приключването на законодателните 
действия на ЕС в областта на АРС и 
колективните искове до 2012 г.;

Комисията да гарантира предлагането
на законодателните действия на ЕС в 
областта на АРС и онлайн разрешаване 
на спорове до 2012 г.;

Or. en

Изменение 31
Andreas Schwab

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. подчертава, че системите на АРС, 
като например мрежата SOLVIT, са 
доказали ефективността си при 
решаването на проблемите, засягащи 
гражданите, като например
признаването на професионалната 
квалификация и преносимостта на 
пенсионните фондове за мобилните 
работници, но независимо от това
използването на АРС системите в 
Европа остава до голяма степен 
фрагментирано; настоятелно 
призовава Комисията да гарантира 
приключването на законодателните
действия на ЕС в областта на АРС и 
колективните искове до 2012 г.;

3. подчертава, че мрежата SOLVIT е 
доказала ефективността си при 
решаването на проблемите, свързани с
признаването на професионалната 
квалификация, преносимостта на 
пенсионните фондове за мобилните 
работници и свободното движение и 
пребиваване на гражданите на ЕС; 
въпреки това отбелязва, че 
използването на АРС системите в 
Европа остава до голяма степен 
фрагментирано; подкрепя бързото и 
нескъпо извънсъдебно разрешаване на 
проблемите на потребителите в ЕС и 
поради това приветства 
предстоящите законодателни 
инициативи за механизми за 
алтернативно разрешаване на спорове 
(АРС) и онлайн разрешаване на 
спорове (ОРС), както и насърчаването 
на по-широкото използване на 
медиация до 2013 г.;

Or. en

Изменение 32
Louis Grech
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Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. подчертава, че системите на АРС, 
като например мрежата SOLVIT, са 
доказали ефективността си при 
решаването на проблемите, засягащи 
гражданите, като например 
признаването на професионалната 
квалификация и преносимостта на 
пенсионните фондове за мобилните 
работници, но независимо от това
използването на АРС системите в 
Европа остава до голяма степен 
фрагментирано; настоятелно 
призовава Комисията да гарантира 
приключването на законодателните 
действия на ЕС в областта на АРС и
колективните искове до 2012 г.;

3. подчертава, че през годините 
системите за АРС и мрежата SOLVIT, 
са доказали, че са прости, бързи и 
ефективни от гледна точка на 
разходите при решаването на 
проблемите, засягащи гражданите, като 
например признаването на 
професионалната квалификация и 
преносимостта на пенсионните фондове 
за мобилните работници; отново 
заявява, че използването на АРС 
системите в Европа остава до голяма 
степен фрагментирано, а мрежата 
СОЛВИТ като цяло не се използва
достатъчно; приветства 
ангажимента на Комисията да внесе 
законодателно предложение за 
използването на АРС до края на 2011 
г. и подчертава значението на 
ефективното адаптиране на това 
законодателно предложение за 
осигуряването на по-бързо и евтино 
решение за компенсация за 
потребителите; настоятелно 
призовава Комисията да гарантира 
предприемането на законодателни
действия на ЕС в областта на 
колективните искове до края на 2012 г.;

Or. en

Изменение 33
Антония Първанова

Проектостановище
Параграф 3a (нов)

Проектостановище Изменение

3a. призовава Комисията и 
държавите-членки да гарантират 
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бързо и ефективно прилагане на 
Директива 2011/24/ЕС на Европейския 
парламент и на Съвета от 9 март 
2011 г. за упражняване на правата на 
пациентите при трансгранично 
здравно обслужване, вземайки 
надлежно предвид принципите на 
универсалност, достъп до 
висококачествено обслужване, 
справедливост и солидарност;
(Директива 2011/24/ЕС установява 
правила за улесняване на достъпа до 
безопасно и висококачествено 
трансгранично здравно обслужване и 
насърчава сътрудничеството между 
държавите-членки в областта на 
здравното обслужване. Съгласно член 4 
от директивата, трансграничното 
здравно обслужване се предоставя,
като се вземат предвид принципите на 
универсалност, достъп до 
висококачествено обслужване, 
справедливост и солидарност.)

Or. en

Изменение 34
Louis Grech

Проектостановище
Параграф 3a (нов)

Проектостановище Изменение

3a. застъпва становището, че новата 
система за АРС, насочена към 
гражданите и изградена на основата 
на съществуващите консултативни 
органи и административни 
структури, може да постигне много в 
осигуряването на евтини, подходящи 
и достъпни процедури за извънсъдебно 
разрешаване на спорове за 
потребителите;
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Or. en

Изменение 35
Louis Grech

Проектостановище
Параграф 3б (нов)

Проектостановище Изменение

3б. насърчава Комисията да приеме 
възможно най-бързо план за действие 
за допълнително засилване на ролята 
на СОЛВИТ, на Вашата Европа –
Съвети, на европейските 
потребителски центрове, наред с 
други услуги за подпомагане, за да ги 
направи по-видими за гражданите и 
за бизнеса;

Or. en

Изменение 36
Louis Grech

Проектостановище
Параграф 3в (нов)

Проектостановище Изменение

3в. поздравява Комисията за 

последователната ѝ работа по

портала „Вашата Европа“ и 
насърчава завършването на процеса 
на разработване на този иновативен 
инструмент, най-вече на национално 
равнище; препоръчва този механизъм 
да бъде трансформиран в реален 
център за обслужване на едно гише, за 
да помогне на гражданите да научат 
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повече за своите права посредством 
единен източник на информация;

Or. en

Изменение 37
Andreas Mölzer

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. насърчава Комисията да обсъди 
приемането на „Харта на правата на 
гражданите“, както се призовава в 
цитираната по-горе резолюция на 
Парламента от 20 май 2010 г., в която 
да бъдат очертани правата и 
задълженията на гражданите и 
трансграничните въпроси в рамките на 
единния пазар; счита, че тази харта 
следва да бъде лесно достъпна и да 
служи за наръчник на всички 
граждани, които се придвижват, 
работят, извършват покупки и 
продажби през границите;

4. насърчава държавите-членки да 
предоставят на уебсайтовете на 
своите министерства подробна 
информация, в която да бъдат очертани 
правата и задълженията на гражданите и 
трансграничните въпроси в рамките на 
единния пазар; 

Or. de

Изменение 38
Louis Grech

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. насърчава Комисията да обсъди 
приемането на „Харта на правата на 
гражданите“, както се призовава в 
цитираната по-горе резолюция на 
Парламента от 20 май 2010 г., в която да 
бъдат очертани правата и задълженията 

4. насърчава Комисията да обсъди 
приемането на насочена към 
потребителя, редовно актуализирана 
и лесно достъпна „Харта на правата на 
гражданите“, както се призовава в 
цитираната по-горе резолюция на 
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на гражданите и трансграничните 
въпроси в рамките на единния пазар; 
счита, че тази харта следва да бъде 
лесно достъпна и да служи за наръчник 
на всички граждани, които се 
придвижват, работят, извършват 
покупки и продажби през границите;

Парламента от 20 май 2010 г.[1], в която 
да бъдат очертани правата и 
задълженията на гражданите и 
трансграничните въпроси в рамките на 
единния пазар; счита, че тази харта 
следва да бъде лесно достъпна и да 
служи за наръчник на всички граждани, 
които се придвижват, работят, 
извършват покупки и продажби през 
границите, предоставяйки по-
практична информация и решения за 
проблемите, които европейските 
граждани срещат ежедневието, като 
например достъпа до медицински 
грижи, регистрацията на 
автомобили, откриването на банкови 
сметки, онлайн закупуването на 
продукти и т.н.;

[1] P7_TA(2010)0186 (Доклад Grech)

Or. en

Изменение 39
Andreas Mölzer

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. призовава за по-цялостен 
законодателен подход от страна ЕС 
към улесняването на 
трансграничната мобилност на 
работната сила, който да защитава 
правата на гражданите, да 
стимулира икономическия растеж и 
да инвестира в човешкия капитал и 
създаването на работни места, 
премахвайки по този начин все още 
съществуващите пречки пред 
четирите свободи.

заличава се

Or. de
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Изменение 40
Louis Grech

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. призовава за по-цялостен 
законодателен подход от страна ЕС към 
улесняването на трансграничната 
мобилност на работната сила, който да 
защитава правата на гражданите, да 
стимулира икономическия растеж и да 
инвестира в човешкия капитал и 
създаването на работни места, 
премахвайки по този начин все още 
съществуващите пречки пред четирите 
свободи.

5. призовава за по-цялостен 
законодателен подход от страна ЕС в 
области като здравеопазването, 
социалноосигурителните права, 
политиката в областта на 
радиочестотния спектър, 
признаването на професионалните 
квалификации, както и създаването 
на механизми, насочени към
улесняването на трансграничната 
мобилност на работната сила, който да 
защитава правата на гражданите, да 
стимулира икономическия растеж и да 
инвестира в човешкия капитал и 
създаването на работни места, 
премахвайки по този начин все още 
съществуващите пречки пред четирите 
свободи.

Or. en

Изменение 41
Constance Le Grip

Проектостановище
Параграф 5 – точка 1 (нова)

Проектостановище Изменение

(1) отбелязва предложенията, които 
предстои да бъдат направени от 
Комисията за актуализиране на 
Директива 2005/36/ЕО относно 
признаването на професионалните 
квалификации; подчертава, че тези 
мерки следва да опростят 



AM\885270BG.doc 27/32 PE478.326v01-00

BG

процедурите за признаване на 
професионалните квалификации, и 
изразява съгласие, че създаването на 
доброволна европейска професионална 
карта би могло да бъде инструмент 
за улесняване на мобилността на 
европейските граждани и 
представлява конкретен пример за 
Европа на хората.

Or. fr

Изменение 42
Simon Busuttil

Проектостановище
Параграф 5a (нов)

Проектостановище Изменение

5a. приветства предложенията на 
Комисията за предоставяне на 
сигурен онлайн достъп на 
пациентите до техните медицински 
данни; призовава Комисията да 
продължи да работи за постигане на 
целта си за широко предоставяне на 
телемедицински услуги до 2020 г.;

Or. en

Изменение 43
Olga Sehnalová

Проектостановище
Параграф 5a (нов)

Проектостановище Изменение

5a. приветства факта, че Комисията 
осъзнава проблема с недостатъчния 
достъп до информация и помощ за 
гражданите; поради това призовава 
Комисията да адаптира 
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съобщенията си към потребностите
на обикновените граждани във 
възможно най-голяма степен, 
например като осигури достъп до 
своите обществени консултации на 
всички официални езици на ЕС.

Or. cs

Изменение 44
Louis Grech

Проектостановище
Параграф 5a (нов)

Проектостановище Изменение

5a. подчертава необходимостта от 
широко признаване на 
професионалните квалификации, тъй 
като гражданите стават все по-
мобилни, както и от гарантиране на
преносимостта на пенсионните 
фондове за мобилните работници, 
насърчаването на обучението извън 
класната стая, водещо до 
получаването на паспорт на 
уменията и въвеждането на карта 
„Младежта в движение“;

Or. en

Изменение 45
Simon Busuttil

Проектостановище
Параграф 5б (нов)

Проектостановище Изменение

5б. настоява за допълнителни 
действия от страна на държавите-
членки, в сътрудничество с 
Комисията, за преодоляване на 
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пречките, възпрепятстващи онлайн 
предприятията да предоставят 
услугите си на граждани на 
определени държави-членки; в тази 
връзка приветства предложението на 
Комисията за създаване на европейско 
договорно право. 

Or. en

Изменение 46
Louis Grech

Проектостановище
Параграф 5б (нов)

Проектостановище Изменение

5б. приветства предложението на 
Комисията за подпомагане на 
трансгранично здравно обслужване и 
развиване на система за електронно 
здравеопазване; счита, че една от 
основните причини за чувството на 
безсилие от страна на гражданите, 
получаващи здравни услуги в чужбина,
е, че те не са достатъчно запознати с 
правата си и с начините за 
упражняването им; призовава 
Комисията и държавите-членки да се 
концентрират върху правилното 
въвеждане и прилагане на 
съществуващите правила и върху 
мерки за подобряване на достъпа до 
информация, безопасността и 
неприкосновеността на 
потребителите;

Or. en

Изменение 47
Simon Busuttil, Andreas Schwab
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Проектостановище
Параграф 5в (нов)

Проектостановище Изменение

5в. припомня на Европейската 

комисия задължението ѝ да разследва 

нарушенията на правото на ЕС, най-
вече по отношение на нарушаването 
на правата на гражданите на ЕС; 
подчертава, че доказателствената 
тежест във връзка с такива 
нарушения на правото на ЕС не следва 
да се носи от гражданите, които 
нямат ресурсите да предоставят 
такава информация.

Or. en

Изменение 48
Louis Grech

Проектостановище
Параграф 5в (нов)

Проектостановище Изменение

5в. призовава Комисията да 
актуализира съществуващите 
правила и да разшири обхвата на 
Директивата относно пакетните 
туристически пътувания, за да 
увеличи степента на защита на 
потребителя с оглед на новите 
пазарни развития, резултат на 
засиленото използване на интернет; 
изразява убеждението, че в момент, 
когато потребителите все повече 
купуват отделни туристически 
услуги, Комисията следва да приеме 
специфични правила за различните 
единични и отделни туристически 
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услуги, които да изяснят законовите 
права и възможностите за 
компенсация на потребителите и 
съответните отговорности на 
доставчиците на услуги; 

Or. en

Изменение 49
Louis Grech

Проектостановище
Параграф 5г (нов)

Проектостановище Изменение

5г. призовава Комисията да приеме 
широка, консолидирана рамка, 
обхващаща всички права на 
пътниците в един законодателен 
акт, като обърне специално внимание 
на различните потребности на 
пътниците в зависимост от 
транспортното средство;

Or. en

Изменение 50
Louis Grech

Проектостановище
Параграф 5д (нов)

Проектостановище Изменение

5д. подчертава, че въпреки
последните подобрения, 
демонстрирани от Индекса за 
развитие на вътрешния пазар от 
декември 2010 г., държавите-членки 
все още не са постигнали напълно 
целите за правилно и навременно 
транспониране на европейското 
законодателство в националното си
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право; призовава Комисията и 
държавите-членки да гарантират 
правилното прилагане и 
транспониране на 
законодателството в областта на 
единния пазар посредством по-
систематичен и независим контрол, 
за да осигурят еднакви условия в целия 
Съюз.

Or. en


