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Изменение 1
Ioannis A. Tsoukalas

Проектостановище
Съображение Б a (ново)

Проектостановище Изменение

Ба. като има предвид, че 
електронната търговия е от особена 
полза за живеещите в селски, 
отдалечени и периферни райони, 
които иначе не биха имали толкова  
удобен достъп до широк избор от 
стоки на такава стойност; 

Or. en

Изменение 2
Ioannis A. Tsoukalas

Проектостановище
Съображение Б б (ново)

Проектостановище Изменение

Бб. като има предвид, че по време на 
неотдавнашната икономическа криза 
електронната търговия продължи да 
бележи растеж, да създава работни 
места и да предлага допълнителен 
начин предприятията да останат 
икономически активни, а 
потребителите да се възползват от 
по-голям избор и по-добри цени;

Or. en

Изменение 3
Lara Comi

Проектостановище
Съображение В
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Проектостановище Изменение

В. като има предвид, че 
трансграничната електронна търговия 
носи значителни ползи за 
предприятията в ЕС — по-специално за 
малките и средните предприятия —
които могат да предоставят новаторски, 
висококачествени и достъпни за 
потребителите услуги в рамките на 
целия европейски вътрешен електронен 
пазар, да заздравят своите позиции и да 
запазят своята конкурентоспособност в 
рамките на световната икономика, 

В. като има предвид, че 
трансграничната електронна търговия 
носи значителни ползи за 
предприятията в ЕС — по-специално за 
малките и средните предприятия —
които могат да предоставят новаторски, 
висококачествени и достъпни за 
потребителите услуги и продукти в 
рамките на целия европейски вътрешен 
електронен пазар, да заздравят своите 
позиции и да запазят своята 
конкурентоспособност в рамките на 
световната икономика,

Or. en

Изменение 4
Ioan Enciu

Проектостановище
Съображение В a (ново)

Проектостановище Изменение

Ва. като има предвид, че развитието 
на цифровата среда и 
доизграждането на вътрешния пазар 
за информационни и комуникационни 
технологии представлява реална 
възможност за създаване на повече 
работни места и улесняване на 
започването на онлайн стопанска 
дейност, особено за наскоро загубили 
работата си; 

Or. en
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Изменение 5
Ioannis A. Tsoukalas

Проектостановище
Съображение В a (ново)

Проектостановище Изменение

Ва. като има предвид, че 
електронната търговия вече е важна 
част от основните сектори на 
икономиката и че предприятията и 
потребителите все по-често 
използват както онлайн, така  и 
офлайн търговски практики, според 
това, кое им е по-изгодно;

Or. en

Изменение 6
Ioannis A. Tsoukalas

Проектостановище
Съображение Г

Проектостановище Изменение

Г. като има предвид, че все още 
съществуват редица сериозни 
структурни и регулаторни пречки пред 
оптималното функциониране на 
европейския вътрешен електронен 
пазар, като разпокъсаност между 
отделните държави на разпоредбите 
относно защитата на потребителите, 
ДДС, таксите за рециклиране и 
налозите, 

Г. като има предвид, че все още 
съществуват редица сериозни 
структурни и регулаторни пречки пред 
оптималното функциониране на 
европейския вътрешен електронен 
пазар, като разпокъсаност между 
отделните държави на разпоредбите 
относно защитата на потребителите, 
ДДС, таксите за рециклиране и 
налозите, и злоупотреба с правилата, 
управляващи договорите  за 
изключителна или селективна 
дистрибуция;

Or. en
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Изменение 7
Lara Comi

Проектостановище
Съображение Г a (ново)

Проектостановище Изменение

Га. като има предвид, че 
трансграничната електронна 
търговия между предприятия може 
да стимулира на конкуренцията 
между европейските дружества, 
като им позволи лесно да си доставят 
части, услуги и ноу-хау от всяка част 
от вътрешния пазар (като 
същевременно позволява нови 
икономии от мащаба). Освен това 
трансграничната електронна 
търговия между предприятия дава 
възможност на предприятията, 
особено на МСП, да 
интернационализират своята база от 
клиенти без да е необходимо да 
инвестират във физическо 
присъствие в друга държава-членка;

Or. en

Изменение 8
Lena Ek

Проектостановище
Съображение Д

Проектостановище Изменение

Д. като има предвид, че въпреки че
интернет е най-бързо разрастващият се 
канал за търговия на дребно и че 
електронната търговия отбелязва 
постоянен растеж на национално 
равнище, несъответствията между 
националната и трансграничната 
електронна търговия в ЕС се 
увеличават и европейските 

Д. като има предвид, че интернет е най-
бързо разрастващият се канал за 
търговия на дребно и че електронната 
търговия отбелязва постоянен растеж на 
национално равнище, 
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потребители, по-специално 
потребителите в по-малките 
държави-членки на ЕС, се сблъскват с 
географски, технически и 
организационни ограничения по 
отношение на своя избор, 

Or. sv

Изменение 9
Ioan Enciu

Проектостановище
Съображение Д

Проектостановище Изменение

Д. като има предвид, че въпреки че 
интернет е най-бързо разрастващият се 
канал за търговия на дребно и че 
електронната търговия отбелязва 
постоянен растеж на национално 
равнище, несъответствията между 
националната и трансграничната 
електронна търговия в ЕС се увеличават 
и европейските потребители, по-
специално потребителите в по-
малките държави-членки на ЕС, се 
сблъскват с географски, технически и 
организационни ограничения по 
отношение на своя избор,

Д. като има предвид, че въпреки че 
интернет е най-бързо разрастващият се 
канал за търговия на дребно и че 
електронната търговия отбелязва 
постоянен растеж на национално 
равнище, несъответствията между 
националната и трансграничната 
електронна търговия в ЕС се увеличават 
и европейските потребители в някои
държави-членки на ЕС, се сблъскват с 
географски, технически и 
организационни ограничения по 
отношение на своя избор,

Or. en

Изменение 10
Ioan Enciu

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. счита, че следва да се отреди 
приоритетно място на 

заличава се
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преодоляването на 
административните и регулаторни 
пречки пред трансграничната 
електронна търговия чрез 
въвеждането на единен набор от 
правила за потребителите и 
предприятията в 27-те държави-
членки на ЕС, което ще създаде 
благоприятна единна цифрова среда, 
ще осигури правна сигурност както за 
предприятията, така и за 
потребителите, ще опрости 
процедурите, ще намали разходите, 
свързани със спазването на 
изискванията, ще ограничи 
нелоялната конкуренция и ще 
разгърне потенциала на електронния 
пазар в ЕС; за тази цел, еднаквото 
тълкуване и прилагане на 
законодателни инструменти като 
директива за правата на 
потребителите, член 20, параграф 2 
от Директивата за услугите 
(Директива 2006/123/ЕО) и 
Директивата за нелоялните 
търговски практики (Директива 
2005/29/ЕО) могат да бъдат от 
голямо значение;

Or. en

Изменение 11
Ioannis A. Tsoukalas

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. счита, че следва да се отреди 
приоритетно място на преодоляването 
на административните и регулаторни 
пречки пред трансграничната 
електронна търговия чрез въвеждането 
на единен набор от правила за 
потребителите и предприятията в 27-те 

1. счита, че следва да се отреди 
приоритетно място на преодоляването 
на административните и регулаторни 
пречки пред трансграничната 
електронна търговия чрез въвеждането 
на единен набор от правила за 
потребителите и предприятията в 27-те 
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държави-членки на ЕС, което ще 
създаде благоприятна единна цифрова 
среда, ще осигури правна сигурност 
както за предприятията, така и за 
потребителите, ще опрости 
процедурите, ще намали разходите, 
свързани със спазването на 
изискванията, ще ограничи нелоялната 
конкуренция и ще разгърне потенциала 
на електронния пазар в ЕС; за тази цел, 
еднаквото тълкуване и прилагане на 
законодателни инструменти като 
директива за правата на потребителите, 
член 20, параграф 2 от Директивата за 
услугите (Директива 2006/123/ЕО) и 
Директивата за нелоялните търговски 
практики (Директива 2005/29/ЕО) могат 
да бъдат от голямо значение;

държави-членки на ЕС, което ще 
създаде благоприятна единна цифрова 
среда, ще осигури правна сигурност 
както за предприятията, така и за 
потребителите, ще опрости 
процедурите, ще намали разходите, 
свързани със спазването на 
изискванията, ще ограничи нелоялната 
конкуренция и ще разгърне потенциала 
на електронния пазар в ЕС; за тази цел, 
еднаквото тълкуване и прилагане на 
законодателни инструменти като 
директива за правата на потребителите, 
директивата за електронната 
търговия (2000/31/EО), член 20, 
параграф 2 от Директивата за услугите 
(2006/123/ЕО) и Директивата за 
нелоялните търговски практики 
(2005/29/ЕО) могат да бъдат от голямо 
значение;

Or. en

Изменение 12
Pilar del Castillo Vera

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. счита, че следва да се отреди 
приоритетно място на преодоляването 
на административните и регулаторни 
пречки пред трансграничната 
електронна търговия чрез въвеждането 
на единен набор от правила за 
потребителите и предприятията в 27-те 
държави-членки на ЕС, което ще 
създаде благоприятна единна цифрова 
среда, ще осигури правна сигурност 
както за предприятията, така и за 
потребителите, ще опрости 
процедурите, ще намали разходите, 
свързани със спазването на 
изискванията, ще ограничи нелоялната 

1. счита, че следва да се отреди 
приоритетно място на преодоляването 
на административните и регулаторни 
пречки пред трансграничната 
електронна търговия чрез въвеждането 
на единен набор от правила за 
потребителите и предприятията в 27-те 
държави-членки на ЕС, което ще 
създаде благоприятна единна цифрова 
среда, ще осигури правна сигурност 
както за предприятията, така и за 
потребителите, ще опрости 
процедурите, ще намали разходите, 
свързани със спазването на 
изискванията, ще ограничи нелоялната 
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конкуренция и ще разгърне потенциала 
на електронния пазар в ЕС; за тази цел, 
еднаквото тълкуване и прилагане на 
законодателни инструменти като 
директива за правата на потребителите, 
член 20, параграф 2 от Директивата за 
услугите (Директива 2006/123/ЕО) и 
Директивата за нелоялните търговски 
практики (Директива 2005/29/ЕО) могат 
да бъдат от голямо значение;

конкуренция и ще разгърне потенциала 
на електронния пазар в ЕС; за тази цел, 
еднаквото тълкуване и прилагане на 
законодателни инструменти като 
директива за правата на потребителите, 
член 20, параграф 2 от Директивата за 
услугите (Директива 2006/123/ЕО) и 
Директивата за нелоялните търговски 
практики (Директива 2005/29/ЕО) могат 
да бъдат от голямо значение; призовава 
институциите на ЕС да премахнат 
основните регулаторни и 
административни пречки пред 
трансграничните онлайн транзакции 
до 2013 г. призовава Комисията да 
продължи оценката си на 
общностното законодателство, 
което засяга цифровия единен пазар и 
да предложи целеви законодателни 
действия за премахване на основни 
пречки;

Or. en

Изменение 13
Ioan Enciu

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. счита, че следва да се отреди 
приоритетно място на преодоляването 
на административните и регулаторни 
пречки пред трансграничната 
електронна търговия чрез въвеждането 
на единен набор от правила за 
потребителите и предприятията в 27-те 
държави-членки на ЕС, което ще 
създаде благоприятна единна цифрова 
среда, ще осигури правна сигурност 
както за предприятията, така и за 
потребителите, ще опрости 
процедурите, ще намали разходите, 
свързани със спазването на 

1. счита, че следва да се отреди 
приоритетно място на преодоляването 
на административните и регулаторни 
пречки пред трансграничната 
електронна търговия чрез въвеждането 
на единен набор от правила за 
потребителите и предприятията в 27-те 
държави-членки на ЕС, което ще 
създаде благоприятна единна цифрова 
среда, ще осигури правна сигурност 
както за предприятията, така и за 
потребителите, ще опрости 
процедурите, ще намали разходите, 
свързани със спазването на 
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изискванията, ще ограничи нелоялната 
конкуренция и ще разгърне потенциала 
на електронния пазар в ЕС; за тази цел, 
еднаквото тълкуване и прилагане на 
законодателни инструменти като 
директива за правата на потребителите, 
член 20, параграф 2 от Директивата за 
услугите (Директива 2006/123/ЕО) и 
Директивата за нелоялните търговски 
практики (Директива 2005/29/ЕО) могат 
да бъдат от голямо значение;

изискванията, ще ограничи нелоялната 
конкуренция и ще разгърне потенциала 
на електронния пазар в ЕС; за тази цел, 
еднаквото тълкуване и прилагане на 
законодателни инструменти като 
директива за правата на потребителите, 
член 20, параграф 2 от Директивата за 
услугите (Директива 2006/123/ЕО) и 
Директивата за нелоялните търговски 
практики (Директива 2005/29/ЕО) могат 
да бъдат от голямо значение за спиране 
на дискриминационното поведение на 
някои търговци, които отказват на 
клиенти или ги третират различно 
поради тяхната националност или 
местопребиваване;

Or. en

Изменение 14
Silvana Koch-Mehrin, Jorgo Chatzimarkakis

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. счита, че следва да се отреди 
приоритетно място на преодоляването 
на административните и регулаторни 
пречки пред трансграничната 
електронна търговия чрез въвеждането 
на единен набор от правила за 
потребителите и предприятията в 27-те 
държави-членки на ЕС, което ще 
създаде благоприятна единна цифрова 
среда, ще осигури правна сигурност 
както за предприятията, така и за 
потребителите, ще опрости 
процедурите, ще намали разходите, 
свързани със спазването на 
изискванията, ще ограничи нелоялната 
конкуренция и ще разгърне потенциала 
на електронния пазар в ЕС; за тази цел, 
еднаквото тълкуване и прилагане на 
законодателни инструменти като 

1. счита, че следва да се отреди 
приоритетно място на преодоляването 
на административните и регулаторни 
пречки пред трансграничната 
електронна търговия чрез въвеждането 
на единен набор от правила за 
потребителите и предприятията в 27-те 
държави-членки на ЕС, което ще 
създаде благоприятна цифрова среда, 
ще осигури правна сигурност както за 
предприятията, така и за потребителите, 
ще опрости процедурите, ще намали 
разходите, свързани със спазването на 
изискванията, ще ограничи нелоялната 
конкуренция и ще разгърне потенциала 
на електронния пазар в ЕС; за тази цел, 
еднаквото тълкуване и прилагане на 
законодателни инструменти като 
директива за правата на потребителите, 
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директива за правата на потребителите, 
член 20, параграф 2 от Директивата за 
услугите (Директива 2006/123/ЕО) и 
Директивата за нелоялните търговски 
практики (Директива 2005/29/ЕО) могат 
да бъдат от голямо значение;

член 20, параграф 2 от Директивата за 
услугите (Директива 2006/123/ЕО) и 
Директивата за нелоялните търговски 
практики (Директива 2005/29/ЕО) могат 
да бъдат от голямо значение;

Or. en

Изменение 15
Marian-Jean Marinescu

Проектостановище
Параграф 1 a (нов)

Проектостановище Изменение

1а. подчертава значението на 
свободното движение на услуги за по-
нататъшното развитие на 
електронната търговия, със 
специално наблягане върху принципа 
на недискриминация в рамките на 
вътрешния пазар на основание 
националност или местоживеене на 
получателя;  отново заявява, че 
принципът на недискриминация в 
рамките на вътрешния пазар 
премахва изискването граждани на 
други държави-членки да предоставят 
оригинални документи, заверени 
техни копия, удостоверения за 
гражданство или официални преводи 
на документи, с цел да се възползват 
от дадена услуга или от по-
благоприятни условия или цени;

Or. en

Изменение 16
Silvana Koch-Mehrin, Jorgo Chatzimarkakis

Проектостановище
Параграф 2 a (нов)
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Проектостановище Изменение

2а. призовава Комисията да премахне 
задължението за притежаване на 
офлайн магазин преди започване на 
продажба онлайн, тъй като това 
изискване сериозно възпрепятства 
онлайн продажбите;

Or. en

Изменение 17
Lena Ek

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. отбелязва значението на това, да се 
повиши понастоящем ниското доверие 
на потребителите по отношение на 
трансграничните транзакции чрез 
укрепване на електронното и 
трансграничното прилагане на 
съществуващите правила, чрез 
предоставяне на повече правомощия на 
органите за защита на потребителите, 
насърчаване на сътрудничеството 
между публичните органи и създаване 
на ефективни механизми за целия ЕС за 
контрол на пазара и одит, обработване 
на жалби, разрешаване на спорове и 
колективно обезщетение;

Не се отнася до българския текст.

Or. sv

Изменение 18
Silvana Koch-Mehrin, Jorgo Chatzimarkakis

Проектостановище
Параграф 3
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Проектостановище Изменение

3. отбелязва значението на това, да се 
повиши понастоящем ниското доверие 
на потребителите по отношение на 
трансграничните транзакции чрез 
укрепване на електронното и 
трансграничното прилагане на 
съществуващите правила, чрез 
предоставяне на повече правомощия на 
органите за защита на потребителите, 
насърчаване на сътрудничеството 
между публичните органи и създаване 
на ефективни механизми за целия ЕС за 
контрол на пазара и одит, обработване 
на жалби, разрешаване на спорове и 
колективно обезщетение;

3. отбелязва значението на това, да се 
повиши понастоящем ниското доверие 
на потребителите по отношение на 
трансграничните транзакции чрез 
укрепване на електронното и 
трансграничното прилагане на 
съществуващите правила, чрез 
предоставяне на повече правомощия на 
органите за защита на потребителите, 
насърчаване на сътрудничеството 
между публичните органи и създаване 
на ефективни механизми за целия ЕС за 
контрол на пазара и одит, обработване 
на жалби и разрешаване на спорове;

Or. en

Изменение 19
Ioan Enciu

Проектостановище
Параграф 3 a (нов)

Проектостановище Изменение

3а. призовава Комисията да проведе 
оценка на въздействието на 
създаването или определянето на 
национални органи, които да 
разглеждат заявления за онлайн 
трансгранична електронна търговия 
от дружества или предприемачи от 
техните държави-членки, и на 
европейски орган, който да 
координира дейността на 
националните органи с цел бързо 
доизграждане на вътрешния пазар;

Or. en
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Изменение 20
Ioan Enciu

Проектостановище
Параграф 3 б (нов)

Проектостановище Изменение

3б. призовава Комисията да въведе 
ясен набор от стандарти за 
осъществяване на трансгранична 
електронна търговия на равнище ЕС, 
като например задължение на 
търговеца да предостави на своите 
клиенти и на публичните органи 
лесен, пряк, постоянен и безплатен 
достъп до информация относно 
наименованието и регистрационния 
номер на търговеца или доставчика 
на услугата, цените на предлаганите 
стоки и услуги и други възможни 
допълнителни разходи за доставка. 
Спазването на този набор от 
стандарти ще се изисква за издаване 
на удостоверение за трансгранична 
електронна търговия в рамките на 
ЕС от регистрационния орган;

Or. en

Изменение 21
Ioan Enciu

Проектостановище
Параграф 3 в (нов)

Проектостановище Изменение

3в. призовава Комисията да разгледа 
възможностите за бъдещо 
хармонизиране на ДДС за електронна 
търговия с цел премахване на някои 
от препятствията, с които 
търговците и потребителите се 
сблъскват при трансграничната 
електронна търговия;
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Or. en

Изменение 22
Pilar del Castillo Vera

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. счита, че доверието на потребителите 
може да се повиши допълнително чрез 
обезпечаване на общественото доверие 
по отношение на електронната среда, 
чрез предприемане на мерки във връзка 
със загрижеността относно защитата на 
лични данни, чрез регулиране на 
събирането на данни, проследяването и 
профилирането на поведението на 
потребителите и целевото рекламиране 
и чрез повишаване на осведомеността на 
потребителите чрез образователни и 
информационни кампании;

4. счита, че доверието на потребителите 
може да се повиши допълнително чрез 
обезпечаване на общественото доверие 
по отношение на електронната среда, 
чрез предприемане на мерки във връзка 
със загрижеността относно защитата на 
лични данни, чрез регулиране на 
събирането на данни, проследяването и 
профилирането на поведението на 
потребителите и целевото рекламиране 
и чрез повишаване на осведомеността на 
потребителите чрез образователни и 
информационни кампании; призовава 
Комисията да представи 
предложение за адаптиране на 
директивата за защита на данните 
към настоящата цифрова среда;

Or. en

Изменение 23
Silvana Koch-Mehrin, Jorgo Chatzimarkakis

Проектостановище
Параграф 4 a (нов)

Проектостановище Изменение

4а. отново заявява, че спазването на 
основното право на човека на 
неприкосновеност на личния живот и 
на защита на личните данни е 
ключово условие за електронната 
търговия;
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Or. en

Изменение 24
Lara Comi

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. отбелязва значението на това, да се 
опрости и осигури по-голяма 
прозрачност на веригата за доставки и 
на реда и условията за трансгранична 
електронна търговия чрез създаване на 
правила относно заблуждаващата или 
непълна информация относно правата 
на потребителите, цялостните разходи и 
координатите на търговците, както и 
чрез насърчаване на най-добрите и 
справедливи практики и предоставяне 
на препоръки и насоки за електронните 
магазини; 

5. подчертава необходимостта от 
това да се опрости и осигури по-голяма 
прозрачност на веригата за доставки и 
на реда и условията за трансгранична 
електронна търговия чрез създаване на 
правила относно заблуждаващата или 
непълна информация относно правата 
на потребителите, цялостните разходи и 
координатите на търговците, както и 
чрез насърчаване на най-добрите и 
справедливи практики и предоставяне 
на препоръки и насоки за електронните 
магазини; признава усилията, 
положени в тази област от 
Европейския съюз за изясняване на 
сроковете, условията и цените при 
тарифите за въздушен превоз, като 
положителен пример, който може да 
бъде следван;

Or. en

Изменение 25
Ivari Padar

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. счита, че разработването на 
кодекси, на доброволни начала, от 
търговските, професионалните и 
потребителските асоциации и 
създаването на европейска харта на 

заличава се
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правата на потребителите биха 
повишили доверието на 
потребителите по отношение на 
електронната търговия, като 
изяснят правата и задълженията на 
всички участници в 
информационното общество;

Or. en

Изменение 26
Pilar del Castillo Vera

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. счита, че разработването на кодекси, 
на доброволни начала, от търговските, 
професионалните и потребителските 
асоциации и създаването на европейска 
харта на правата на потребителите биха 
повишили доверието на потребителите 
по отношение на електронната 
търговия, като изяснят правата и 
задълженията на всички участници в 
информационното общество;

6. счита, че разработването на кодекси, 
на доброволни начала, от търговските, 
професионалните и потребителските 
асоциации и условията, предвидени в 
доклада на Парламента, озаглавен „За 
един нов цифров план за действие за 
Европа: 2015. eu”, в който се 
призовава за създаването на европейска 
харта на правата на гражданите и 
потребителите в цифровата среда и 
развитието на „пета свобода”, която 
позволява свободно движение на 
съдържание и знания, биха повишили 
доверието на потребителите по 
отношение на електронната търговия, 
като изяснят правата и задълженията на 
всички участници в информационното 
общество;

Or. en

Изменение 27
Lena Ek

Проектостановище
Параграф 7
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Проектостановище Изменение

7. подчертава значението на 
насърчаването на запазени знаци, 
знаци за доверие и знаци за качество 
за целия ЕС, които ще помогнат на 
потребителите при разпознаването 
на надеждните търговци, 
извършващи дейност онлайн, и ще 
подпомогнат предприятията в 
техните усилия да излязат извън 
рамките на националния си пазар;

заличава се

Or. sv

Изменение 28
Ioannis A. Tsoukalas

Проектостановище
Параграф 7

Проектостановище Изменение

7. подчертава значението на 
насърчаването на запазени знаци, знаци 
за доверие и знаци за качество за целия 
ЕС, които ще помогнат на 
потребителите при разпознаването на 
надеждните търговци, извършващи 
дейност онлайн, и ще подпомогнат
предприятията в техните усилия да 
излязат извън рамките на националния 
си пазар;

7. подчертава значението на 
насърчаването на запазени знаци, знаци 
за доверие и знаци за качество за целия 
ЕС, които ще помогнат на 
потребителите при разпознаването на 
надеждните търговци,  извършващи 
дейност онлайн, ще възнаградят най-
добрите практики  и ще насърчат 
новаторството, което ще подкрепи 
предприятията в техните усилия да 
излязат извън рамките на националния 
си пазар;

Or. en

Изменение 29
Ivari Padar

Проектостановище
Параграф 7
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Проектостановище Изменение

7. подчертава значението на 
насърчаването на запазени знаци, знаци 
за доверие и знаци за качество за целия 
ЕС, които ще помогнат на 
потребителите при разпознаването на 
надеждните търговци, извършващи 
дейност онлайн, и ще подпомогнат 
предприятията в техните усилия да 
излязат извън рамките на националния 
си пазар;

7. подчертава значението на 
насърчаването на запазени знаци, знаци 
за доверие и знаци за качество за целия 
ЕС, които ще помогнат на 
потребителите при разпознаването на 
надеждните търговци, извършващи 
дейност онлайн, и ще подпомогнат 
предприятията в техните усилия да 
излязат извън рамките на националния 
си пазар, като същевременно 
гарантират правилното прилагане на 
знаци на доверие;

Or. en

Изменение 30
Lena Ek

Проектостановище
Параграф 8

Проектостановище Изменение

8. подчертава значението на 
повишаването на доверието към 
трансграничните системи за плащания 
по интернет (напр. кредитни и дебитни 
карти и така наречените „електронни 
портмонета“) чрез насърчаване на набор 
от методи за плащане, подобряване на 
оперативната съвместимост и общите 
стандарти, преодоляване на 
техническите пречки, оказване на 
подкрепа на характеризиращите се с 
най-голяма сигурност технологии за 
електронни транзакции, хармонизиране 
на законодателството в областта на 
неприкосновеността на личния живот и 
сигурността, борба с измамите и 
информиране и осведомяване на 
обществеността;

8. подчертава значението на 
повишаването на доверието към 
трансграничните системи за плащания 
по интернет (напр. кредитни и дебитни 
карти и така наречените „електронни 
портмонета“) чрез насърчаване на набор 
от методи за плащане, подобряване на 
оперативната съвместимост и общите 
стандарти, преодоляване на 
техническите пречки, оказване на 
подкрепа на характеризиращите се с 
най-голяма сигурност технологии за 
електронни транзакции, хармонизиране 
и укрепване на законодателството в 
областта на неприкосновеността на 
личния живот и сигурността, борба с 
измамите и информиране и 
осведомяване на обществеността;

Or. sv
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Изменение 31
Ioan Enciu

Проектостановище
Параграф 8 a (нов)

Проектостановище Изменение

8а. призовава Комисията и 
Европейската централна банка да 
предложат решение за учредяване на 
европейски финансов инструмент за 
кредитни и дебитни карти за 
обработка на онлайн транзакции с 
кредитни карти с цел постигане на 
независимост от системите VISA 
или MasterCard;

Or. en

Изменение 32
Silvia-Adriana Ţicău

Проектостановище
Параграф 9 a (нов)

Проектостановище Изменение

9а. подчертава значението на 
електронните подписи и на 
Инфраструктурата с частни ключове 
(PKI) за Паневропейски сигурни услуги 
на електронното правителство и 
призовава Комисията да създаде 
Портал на европейските заверяващи 
органи, за да осигури трансгранична 
оперативна съвместимост за 
електронните подписи;

Or. en
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Изменение 33
Silvia-Adriana Ţicău

Проектостановище
Параграф 9 б (нов)

Проектостановище Изменение

9б. призовава Комисията да предложи 
мерки в подкрепа на инициативата за 
електронно фактуриране, с което да 
гарантира използването на 
електронни фактури в цяла Европа до 
2020 г.;

Or. en

Изменение 34
Silvia-Adriana Ţicău

Проектостановище
Параграф 9 в (нов)

Проектостановище Изменение

9в. предвид значението на 
реализирането на пълния потенциал 
на единния пазар, призовава  
Комисията и държавите-членки да 
гарантират, че до 2015 г. най-малко 
50º% от всички обществени поръчки 
ще бъдат електронни съгласно плана 
за действие, договорен на 
Министерската конференция по 
електронно правителство, проведена 
в Манчестър през 2005 г.;

Or. en

Изменение 35
Lara Comi

Проектостановище
Параграф 11 a (нов)



AM\817165BG.doc 23/31 PE441.222v02-00

BG

Проектостановище Изменение

11а. признава особените правни 
предизвикателства, свързани с
развитието на вътрешен пазар в 
областта на търговията чрез 
мобилни телефони (мобилна 
търговия), който да гарантира 
правата на потребителите, 
неприкосновеност на личния живот и 
защита на малолетните 
потребители; призовава Комисията 
подробно да разгледа този въпрос;

Or. en

Изменение 36
Lena Ek

Проектостановище
Параграф 12

Проектостановище Изменение

12. счита, че трансграничното 
търсене и рекламиране по интернет в 
ЕС следва да се насърчава, като по 
този начин се усъвършенства 
информацията за потребителите и 
търговците и се увеличава тяхната 
способност да извършват сравнения 
между отделните страни и да 
намират трансгранични оферти; за 
тази цел, призовава за тясно 
сътрудничество със сектора и за 
насърчаване на домейните „.eu“;

заличава се

Or. sv
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Изменение 37
Ioan Enciu

Проектостановище
Параграф 12

Проектостановище Изменение

12. счита, че трансграничното търсене и 
рекламиране по интернет в ЕС следва да 
се насърчава, като по този начин се 
усъвършенства информацията за 
потребителите и търговците и се 
увеличава тяхната способност да 
извършват сравнения между отделните 
страни и да намират трансгранични 
оферти; за тази цел, призовава за тясно 
сътрудничество със сектора и за 
насърчаване на домейните „.eu“;

12. счита, че трансграничното търсене и 
рекламиране по интернет в ЕС следва да 
се насърчава, при условие, че 
електронната комуникация се 
извършва с изричното съгласие на 
клиента, като по този начин се 
усъвършенства информацията за 
потребителите и търговците и се 
увеличава тяхната способност да 
извършват сравнения между отделните 
страни и да намират трансгранични 
оферти; за тази цел, призовава за тясно 
сътрудничество със сектора и за 
насърчаване на домейните „.eu“;

Or. en

Изменение 38
Ivari Padar

Проектостановище
Параграф 12

Проектостановище Изменение

12. счита, че трансграничното търсене и 
рекламиране по интернет в ЕС следва 
да се насърчава, като по този начин се 
усъвършенства информацията за 
потребителите и търговците и се 
увеличава тяхната способност да 
извършват сравнения между отделните 
страни и да намират трансгранични 
оферти; за тази цел, призовава за тясно 
сътрудничество със сектора и за 
насърчаване на домейните „.eu“;

12. счита, че трансграничното търсене 
по интернет в ЕС следва да се 
насърчава, като по този начин се 
усъвършенства информацията за 
потребителите и търговците и се 
увеличава тяхната способност да 
извършват сравнения между отделните 
страни и да намират трансгранични 
оферти; за тази цел, призовава за тясно 
сътрудничество със сектора и за 
насърчаване на домейните „.eu“;

Or. en
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Изменение 39
Catherine Trautmann, Oriol Junqueras Vies

Проектостановище
Параграф 13

Проектостановище Изменение

13. подчертава значението, с оглед на 
бъдещото развитие на трансграничната 
електронна търговия, на създаването на 
последователна рамка в целия ЕС за 
защита и прилагане на правата на 
интелектуална собственост по 
отношение както на материалните, 
така и на виртуалните стоки; както 
и значението на активизирането на 
борбата срещу незаконните и 
фалшифицираните стоки и услуги и на 
повишаването на осведомеността 
относно тези въпроси сред европейските 
потребители;

13. подчертава значението, с оглед на 
бъдещото развитие на трансграничната 
електронна търговия, на създаването на 
последователна рамка в целия ЕС за 
защита и прилагане на правата на 
интелектуална собственост;  както и 
значението на активизирането на 
борбата срещу незаконните и 
фалшифицираните стоки и на 
повишаването на осведомеността 
относно тези въпроси сред европейските 
потребители;

Or. en

Изменение 40
Silvana Koch-Mehrin, Jorgo Chatzimarkakis

Проектостановище
Параграф 13

Проектостановище Изменение

13. подчертава значението, с оглед на 
бъдещото развитие на трансграничната 
електронна търговия, на създаването на 
последователна рамка в целия ЕС за 
защита и прилагане на правата на 
интелектуална собственост по 
отношение както на материалните, така 
и на виртуалните стоки, както и 
значението на активизирането на 
борбата срещу незаконните и 
фалшифицираните стоки и услуги и на 

13. подчертава значението, с оглед на 
бъдещото развитие на трансграничната 
електронна търговия, на създаването на 
последователна рамка в целия ЕС, в 
пределите на достиженията на 
правото на Общността, за защита и 
прилагане на правата на интелектуална 
собственост по отношение както на 
материалните, така и на виртуалните 
стоки;  както и значението на 
активизирането на борбата срещу 
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повишаването на осведомеността 
относно тези въпроси сред европейските 
потребители;

незаконните и фалшифицираните стоки 
и услуги и на повишаването на 
осведомеността относно тези въпроси 
сред европейските потребители;

Or. en

Изменение 41
Ioan Enciu

Проектостановище
Параграф 13 a (нов)

Проектостановище Изменение

13а. призовава Комисията да 
предложи план за действие за 
насърчаване на развитието на 
електронна стопанска дейност, 
особено от лица, наскоро загубили 
работата си, чрез създаване на 
финансови инструменти и 
механизми, които да им помогнат да 
се справят с трудното положение, в 
което за изпаднали, като например 
предоставяне на субсидии за 
закупуване на компютърна техника и 
програмни продукти, безплатни 
консултации относно електронния 
бизнес и лесен достъп до интернет;

Or. en

Изменение 42
Marian-Jean Marinescu

Проектостановище
Параграф 13 a (нов)

Проектостановище Изменение

13а. подчертава, необходимостта от 
предприемане на мерки за избягване на 
рисковете, произтичащи от 
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незаконното предлагане на продукти 
по интернет, особено на фалшиви 
лекарствени средства, чрез 
повишаване на здравната култура и 
публикуване на подвеждащата 
информация на специални уебсайтове 
на .eu домейните;

Or. en

Изменение 43
Silvia-Adriana Ţicău

Проектостановище
Параграф 13 a (нов)

Проектостановище Изменение

13а. изтъква необходимостта от 
приемане на законодателство, 
приложимо спрямо всички 
електронни трансакции, което е от 
съществено значение за защита на 
правата на потребителите на 
услугите за електронна търговия;

Or. ro

Изменение 44
Pilar del Castillo Vera

Проектостановище
Параграф 15

Проектостановище Изменение

15. счита, че медийната и компютърната 
грамотност и осведоменост са от 
основно значение за развитието на 
европейската цифрова среда, и поради 
това призовава за провеждането на 
образователни и информационни 
кампании относно защитата на 
потребителите, неприкосновеността 

15. счита, че медийната и компютърната 
грамотност и осведоменост са от 
основно значение за развитието на 
европейската цифрова среда, и поради 
това призовава за стартирането на 
план за действие за цифрова 
грамотност и приобщаване на 
равнище ЕС и държави-членки, 
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на личния живот и сигурността в 
цифровата среда и правата на 
ползвателите на цифрови 
технологии;

включващ по-специално: конкретни 
възможности за обучение за 
придобиване на грамотност в 
областта на цифровите технологии 
за незаетите лица и за групите, 
застрашени от изключване; стимули 
за инициативи в частния сектор с цел 
обучение за придобиване на познания и 
умения в областта на цифровите 
технологии от всички служители; 
инициатива на европейско равнище 
„Бъдете интелигентни онлайн” за 
запознаване на всички учащи се, 
включително тези, които са 
ангажирани с учене през целия живот 
и с професионално обучение, с 
безопасното използване на ИКТ и 
онлайн услугите; както и обща 
система за сертифициране на ИКТ на 
европейско равнище;

Or. en

Изменение 45
Ioannis A. Tsoukalas

Проектостановище
Параграф 16

Проектостановище Изменение

16. призовава за ефективното 
проследяване на правните, техническите 
и икономическите промени по 
отношение на електронната търговия и 
изтъква необходимостта от щателна 
оценка на въздействието на всички 
решения, които засягат единния цифров 
пазар и информационното общество;

16. призовава за ефективното 
проследяване на правните, техническите 
и икономическите промени по 
отношение на електронната търговия и 
изтъква необходимостта от щателна 
оценка на въздействието на всички 
решения, които засягат единния цифров 
пазар и информационното общество; 
едно „табло за отбелязване на 
точките в полза на електронната 
търговия” би бил важен инструмент 
за оценка на средата на европейския 
онлайн цифров пазар;

Or. en
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Изменение 46
Ioan Enciu

Проектостановище
Параграф 16

Проектостановище Изменение

16. призовава за ефективното 
проследяване на правните, техническите 
и икономическите промени по 
отношение на електронната търговия и 
изтъква необходимостта от щателна
оценка на въздействието на всички 
решения, които засягат единния цифров 
пазар и информационното общество;

16. призовава за ефективното 
проследяване на правните, техническите 
и икономическите промени по 
отношение на електронната търговия и 
изтъква необходимостта от оценка на 
въздействието на всички решения, 
които засягат единния цифров пазар и 
информационното общество;

Or. en

Изменение 47
Lara Comi

Проектостановище
Параграф 16 a (нов)

Проектостановище Изменение

16а. отново подчертава значението 
на трансграничната електронна 
търговия между предприятия, като 
средство, което позволява на 
европейските предприятия, особено 
на МСП, да постигнат растеж и по-
голяма конкурентоспособност и да 
създават повече новаторски продукти 
и услуги; призовава Комисията и
държавите-членки да предоставят 
една сигурна и стабилна правна и 
регулаторна рамка, която да даде на 
дружествата необходимите им 
гаранции за уверено осъществяване на 
трансгранични електронни търговски 
транзакции; 
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Or. en

Изменение 48
Ioannis A. Tsoukalas

Проектостановище
Параграф 16 a (нов)

Проектостановище Изменение

16а. призовава Комисията да сложи 
край на географската дискриминация 
на потребителите от ЕС, 
основаваща се на техния онлайн или 
офлайн адрес, чрез пълното прилагане 
на член 20, параграф 2 от 
Директивата за услугите;

Or. en

Изменение 49
Ivari Padar

Проектостановище
Параграф 17

Проектостановище Изменение

17. отбелязва, че допълнителното 
развитие на бърз и нескъпо струващ
широколентов достъп е от основно 
значение за развитието на електронната 
търговия, тъй като липсата на достъп до 
интернет продължава да бъде една от 
най-сериозните пречки пред 
използването от европейските граждани 
на електронна търговия.

17. призовава Комисията, в 
контекста на преразглеждането на 
обхвата на  Директивата на 
универсалната услуга, да разгледа 
възможностите за  развитие на бърз и 
достъпен широколентов достъп, който 
е от основно значение за развитието на 
електронната търговия, тъй като липсата 
на достъп до интернет продължава да 
бъде една от най-сериозните пречки 
пред използването от европейските 
граждани на електронна търговия;

Or. en
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Изменение 50
Silvana Koch-Mehrin, Jorgo Chatzimarkakis

Проектостановище
Параграф 17

Проектостановище Изменение

17. отбелязва, че допълнителното 
развитие на бърз и нескъпо струващ 
широколентов достъп е от основно 
значение за развитието на електронната 
търговия, тъй като липсата на достъп до 
интернет продължава да бъде една от 
най-сериозните пречки пред 
използването от европейските граждани 
на електронна търговия.

17. отбелязва, че допълнителното и 
засилено развитие на бърз и нескъпо 
струващ широколентов достъп е от 
основно значение за развитието на 
електронната търговия, тъй като липсата 
на достъп до интернет продължава да 
бъде една от най-сериозните пречки 
пред използването от европейските 
граждани на електронна търговия.

Or. en

Изменение 51
Ioan Enciu

Проектостановище
Параграф 17

Проектостановище Изменение

17. отбелязва, че допълнителното 
развитие на бърз и нескъпо струващ
широколентов достъп е от основно 
значение за развитието на електронната 
търговия, тъй като липсата на достъп до 
интернет продължава да бъде една от 
най-сериозните пречки пред 
използването от европейските граждани 
на електронна търговия.

17. отбелязва, че допълнителното 
развитие на бърз и достъпен
широколентов достъп е от основно 
значение за развитието на електронната 
търговия, тъй като липсата на достъп до 
интернет продължава да бъде една от 
най-сериозните пречки пред 
използването от европейските граждани 
на електронна търговия.

Or. en


