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Изменение 1

Reinhard Bütikofer от името на групата Verts/ALE

Проектостановище
Параграф 1 

Проектостановище Изменение

1. призовава Комисията да гарантира, 
че стандартите за продуктите са 
задължително условие на
конкуренцията на европейския 
вътрешен пазар, признавайки, че тези 
стандарти представляват
инструмент с ключово значение за 
високото качество на стоките и услугите 
за потребители и предприятия, които 
могат да използват новаторски и 
международно признати стандарти;

1. признава ролята на стандартите за 
продуктите за функционирането на 
европейския вътрешен пазар и счита 
стандартите за инструмент с ключово 
значение за насърчаване на 
устойчивото и високото качество на 
стоките и услугите за потребители и 
предприятия; приветства 
предложението за реформиране на 
европейската система за 
стандартизация и призовава за мерки, 
насърчаващи прозрачността, 
намаляването на разходите и 
подобряване на равнището на 
ангажираност на заинтересованите 
страни;

Or. en

Изменение 2
Marian-Jean Marinescu

Проектостановище
Параграф 1 а (нов) 

Проектостановище Изменение

1a. подчертава неотложната 
необходимост от това, политиката 
на ЕС за стандартизация в областта 
на информационните и 
комуникационните технологии (ИКТ) 
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да бъде адаптирана спрямо пазарните 
и политическите промени, което ще 
доведе до постигането на целите на 
европейската политика, изискващи 
оперативна съвместимост, напр. 
електронен бизнес, електронна 
търговия, „e-Freight“, Интелигентни 
транспортни системи (ИТС) и т.н.;

Or. en

Изменение 3
Amalia Sartori

Проектостановище
Параграф 2 

Проектостановище Изменение

2. отбелязва необходимостта от 
подобряване на процеса на взаимна 
оценка на директивата за услугите, за да 
се рационализира функционирането 
на единния пазар; счита, че 
съществуващата ненужна 
бюрократична тежест за 
администрациите на държавите-
членки на национално, регионално и 
местно равнище възпрепятстват 
прилагането на общите правила за 
всички държави-членки;

2. отбелязва, че с оглед на
гарантирането на ефикасно 
функциониране на единния пазар, 
процесът на взаимна оценка на 
директивата за услугите, инициатива, 
лансирана от Комисията за пръв път 
съгласно горепосочената директива, 
може, независимо от 
положителните си резултати, да 
бъде допълнително подобрен, по-
конкретно чрез бърз обмен на данни;

Or. it

Изменение 4

Reinhard Bütikofer от името на групата Verts/ALE

Проектостановище
Параграф 2 

Проектостановище Изменение

2. отбелязва необходимостта от 
подобряване на процеса на взаимна 

2. отбелязва необходимостта от 
подобряване на процеса на взаимна 
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оценка на директивата за услугите, за да 
се рационализира функционирането на 
единния пазар; счита, че 
съществуващата ненужна бюрократична 
тежест за администрациите на 
държавите-членки на национално, 
регионално и местно равнище 
възпрепятстват прилагането на 
общите правила за всички държави-
членки;

оценка на директивата за услугите, за да 
се рационализира функционирането на 
единния пазар; призовава за оценка на 
въздействието на директивата върху 
качеството на услугите и на 
възможността за действие, която 
директивата оставя на публичните 
органи за въвеждане на изисквания 
към доставчиците на услуги във 
връзка с обществения интерес; счита, 
че съществуващата ненужна 
бюрократична тежест за 
администрациите на държавите-членки 
на национално, регионално и местно 
равнище възпрепятства прилагането на 
общите правила за всички държави-
членки;

Or. en

Изменение 5
Patrizia Toia, Roberto Gualtieri

Проектостановище
Параграф 2 а (нов) 

Проектостановище Изменение

2a. призовава Комисията и 
държавите-членки да признават 
разнообразието от бизнес модели в 
Европа, когато изготвят 
законодателни актове; подчертава 
по-конкретно важното значение на 
предприятията на социалната 
икономика, чийто модел не е основан 
на размера или на сектора на 
дейност, а по-скоро на зачитането на 
общите ценности, отразени в 
ангажираността на социалните 
участници, предимството на 
личните и социалните цели пред 
капитала, гарантирането и 
спазването на принципите на 
солидарност и отговорност, 
съвместяването на интересите на 
потребителите с общия интерес, 
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доброволното и открито членство и 
мобилизирането на многото 
излишъци за преследване на целите на 
устойчивото развитие и 
предоставянето на услуги на 
членовете, като същевременно се 
действа в общ интерес;

Or. it

Изменение 6
Silvia-Adriana Ţicău

Проектостановище
Параграф 2 а (нов) 

Проектостановище Изменение

2a. изтъква, че вътрешният пазар в 
сектора на услугите все още не е 
установен; призовава Комисията, с 
цел да елиминира съществуващите 
технически, административни и 
законодателни пречки, да предприеме 
бързо преглед на директивата за 
електронния подпис и да създаде 
необходимата рамка за взаимното 
признаване на електронната 
идентификация и електронното 
удостоверяване на автентичност в 
Европейския съюз;

Or. ro

Изменение 7
Hermann Winkler

Проектостановище
Параграф 3 

Проектостановище Изменение

3. счита, че развитието на електронната 
търговия на вътрешния пазар трябва да 
бъде съсредоточено върху проблемите, 
пред които са изправени потребителите 

3. счита, че развитието на електронната 
търговия на вътрешния пазар трябва да 
бъде съсредоточено върху проблемите, 
пред които са изправени потребителите 
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в цифровата икономика и върху 
защитата на равните възможности за 
получателите на услуги с различно 
гражданство или местопребиваване; 
подчертава необходимостта от това да 
бъде създадена нормативна рамка за 
насърчаване на защитата на 
потребителите в сектора на 
електронната търговия;

в цифровата икономика и върху 
защитата на равните възможности за 
получателите на услуги с различно 
гражданство или местопребиваване; 
подчертава необходимостта от това да 
бъде създадена нормативна рамка за 
насърчаване на защитата на 
потребителите в сектора на 
електронната търговия; подчертава 
обаче, че трябва особено да се 
отчитат потребностите на 
малките и средните предприятия, 
които не са с основен предмет на 
дейност електронна търговия;

Or. de

Изменение 8
Amalia Sartori

Проектостановище
Параграф 3 

Проектостановище Изменение

3. счита, че развитието на 
електронната търговия на вътрешния 
пазар трябва да бъде съсредоточено 
върху проблемите, пред които са 
изправени потребителите в цифровата 
икономика и върху защитата на 
равните възможности за 
получателите на услуги с различно 
гражданство или местопребиваване;
подчертава необходимостта от това да 
бъде създадена нормативна рамка за
насърчаване на защитата на 
потребителите в сектора на 
електронната търговия;

3. счита, че подобряването на 
електронната търговия на вътрешния 
пазар трябва да бъде съсредоточено 
върху проблемите, особено тези от 
правно естество, пред които са 
изправени потребителите и 
предприятията в цифровата 
икономика; подчертава необходимостта 
от това да бъде създадена нормативна 
рамка за насърчаване на развитието на
сектора на електронната търговия, като 
се отдава особено внимание на 
трансграничната търговия и като 
същевременно се гарантира високо 
равнище на защита на 
потребителите;

Or. it
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Изменение 9
Silvia-Adriana Ţicău

Проектостановище
Параграф 3 а (нов) 

Проектостановище Изменение

3a. подчертава важното значение на 
вътрешния пазар в областта на 
обществените поръчки и призовава 
Комисията и държавите-членки да 
гарантират, че до 2015 г. поне 50% от 
обществените поръчки ще се 
извършват по електронен път в 
съответствие с поетия от 
Комисията и държавите-членки 
ангажимент на министерската 
конференция за електронното 
правителство през 2005 г. в 
Манчестър;

Or. ro

Изменение 10
Marian-Jean Marinescu

Проектостановище
Параграф 3 а (нов) 

Проектостановище Изменение

3a. 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
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Изменение 11
Herbert Reul

Проектостановище
Параграф 4 

Проектостановище Изменение

4. счита, че за да бъдат постигнати 
целите на ЕС в областта на климата и 
енергетиката е необходим нов данъчен
подход, като бъдат намалени 
минималните ставки на акциза върху 
емисиите на СО2 и енергийното 
съдържание; ето защо изисква от 
Комисията да осигури съответно 
разграничаване между облагането на 
енергията и системата на ЕС за 
търговия с квоти за емисии на 
парникови газове, без да се допусне 
припокриване между тези две 
системи;

4. счита, че за да бъдат постигнати 
целите на ЕС в областта на климата и 
енергетиката е необходим нов подход;
изисква от Комисията да избягва 
припокриване с търговията с квоти за 
емисии;

Or. de

Изменение 12

Reinhard Bütikofer от името на групата Verts/ALE

Проектостановище
Параграф 4 

Проектостановище Изменение

4. счита, че за да бъдат постигнати 
целите на ЕС в областта на климата и 
енергетиката е необходим нов данъчен 
подход, като бъдат намалени 
минималните ставки на акциза върху 
емисиите на СО2 и енергийното 
съдържание; ето защо изисква от 
Комисията да осигури съответно 
разграничаване между облагането на 
енергията и системата на ЕС за търговия 
с квоти за емисии на парникови газове, 
без да се допусне припокриване между 

4. счита, че за да бъдат постигнати 
целите на ЕС в областта на климата и 
енергетиката е необходим нов данъчен 
подход, като бъдат увеличени 
минималните ставки на акциза върху 
емисиите на СО2 и енергийното 
съдържание; ето защо изисква от 
Комисията да гарантира, че както 
облагането на енергията, така и 
системата на ЕС за търговия с квоти за 
емисии на парникови газове 
допринасят за постигането на 
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тези две системи; дългосрочните цели на ЕС в областта 
на климата и енергетиката;

Or. en

Изменение 13
Amalia Sartori

Проектостановище
Параграф 4 а (нов) 

Проектостановище Изменение

4a. застъпва становището, че 
Европейският съюз трябва да удвои 
усилията си в секторите на климата 
и енергията, за да допринесе за 
създаването на изцяло функциониращ 
енергиен пазар, като същевременно 
посрещне бъдещите енергийни 
предизвикателства;

Or. it

Изменение 14
Marian-Jean Marinescu

Проектостановище
Параграф 5 

Проектостановище Изменение

5. посочва необходимостта от планове 
за енергийна ефективност с цел 
значително увеличаване на икономиите 
на енергия и ще следи отблизо 
прилагането на директивите за 
екомаркировка, екодизайн, транспорт и 
инфраструктури, за да се гарантира 
общоевропейски рамков подход;

5. посочва необходимостта от планове 
за енергийна ефективност с цел 
значително увеличаване на икономиите 
на енергия и ще следи отблизо 
прилагането на директивите за 
екомаркировка, екодизайн, транспорт и 
инфраструктури, за да се гарантира 
общоевропейски рамков подход;
подчертава, че е важно местните и 
регионалните органи да бъдат 
насърчавани да използват ИКТ в 
своите планове за енергийна 
ефективност и околна среда; счита, 
че прилагането на ИКТ значително 
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ще увеличи възможностите за бизнес 
на местно и регионално равнище;

Or. en

Изменение 15

Reinhard Bütikofer от името на групата Verts/ALE

Проектостановище
Параграф 5 

Проектостановище Изменение

5. посочва необходимостта от планове 
за енергийна ефективност с цел 
значително увеличаване на икономиите 
на енергия и ще следи отблизо 
прилагането на директивите за 
екомаркировка, екодизайн, транспорт и 
инфраструктури, за да се гарантира 
общоевропейски рамков подход;

5. посочва необходимостта от 
допълнителни планове, политики и 
мерки за енергийна ефективност с цел 
значително увеличаване на икономиите 
на енергия и призовава Комисията да 
следи отблизо прилагането на 
съответните съществуващи 
директиви, по-специално за енергийно 
етикетиране, екомаркировка, 
екодизайн, транспорт, сгради и 
инфраструктури, за да се гарантира и 
прилага общоевропейски рамков 
подход; призовава Комисията 
успоредно с това да приеме 
амбициозен подход в рамките на 
бъдещата стратегия за ефективно 
използване на ресурсите по 
отношение на своите цели, политики 
и инструменти;

Or. en

Изменение 16
Ioan Enciu

Проектостановище
Параграф 5 

Проектостановище Изменение

5. посочва необходимостта от планове 5. посочва необходимостта от планове 
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за енергийна ефективност с цел 
значително увеличаване на икономиите 
на енергия и ще следи отблизо 
прилагането на директивите за 
екомаркировка, екодизайн, транспорт и 
инфраструктури, за да се гарантира 
общоевропейски рамков подход;

за енергийна ефективност с цел 
значително увеличаване на икономиите 
на енергия и ще следи отблизо 
прилагането на директивите за 
екомаркировка, екодизайн, транспорт и 
инфраструктури, за да се гарантира 
общоевропейски рамков подход;
посочва, че инфраструктурата в 
Източна Европа следва да бъде 
укрепена в съответствие с 
инфраструктурата на държавите-
членки от Западна Европа;

Or. en

Изменение 17
Hermann Winkler

Проектостановище
Параграф 6 

Проектостановище Изменение

6. приветства предложението за
изменение на „Small Business Act“, 
целящо да го обвърже тясно със 
стратегията за 2020 г., но съжалява, че 
ролята на МСП не е достатъчно силно 
подчертана;

6. приветства предложението за
преразглеждане на „Small Business 
Act“, целящо да го обвърже тясно със 
стратегията за 2020 г., но съжалява, че 
ролята на МСП не е достатъчно силно 
подчертана в предложенията на 
Комисията за подобряване на 
вътрешния пазар; застъпва 
становището, че много малко 
предложения са насочени към 
типичните МСП в Европа;

Or. de

Изменение 18

Reinhard Bütikofer от името на групата Verts/ALE

Проектостановище
Параграф 6 
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Проектостановище Изменение

6. приветства предложението за 
изменение на „Small Business Act“, 
целящо да го обвърже тясно със 
стратегията за 2020 г., но съжалява, че 
ролята на МСП не е достатъчно силно 
подчертана;

6. приветства предложението за 
изменение на „Small Business Act“, 
целящо да го обвърже тясно със 
стратегията за 2020 г., но съжалява, че 
ролята на МСП не е достатъчно силно 
подчертана; приветства 
предложението за приемане на план 
за действие за достъпа на МСП до 
капиталовите пазари и призовава за 
насърчаването на новаторски 
механизми за финансиране, насочени 
към новаторските МСП;

Or. en

Изменение 19
Marian-Jean Marinescu

Проектостановище
Параграф 6 

Проектостановище Изменение

6. приветства предложението за 
изменение на „Small Business Act“, 
целящо да го обвърже тясно със 
стратегията за 2020 г., но съжалява, че 
ролята на МСП не е достатъчно силно 
подчертана;

6. приветства предложението за 
изменение на „Small Business Act“, 
целящо да го обвърже тясно със 
стратегията за 2020 г., но съжалява, че 
ролята на МСП, и по-специално на 
микропредприятията не е достатъчно 
силно подчертана; подчертава, че е 
важно предложенията на групата на 
високо равнище относно намаляване 
на тежестта да бъдат изпълнени;

Or. en

Изменение 20
Amalia Sartori

Проектостановище
Параграф 6 
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Проектостановище Изменение

6. приветства предложението за 
изменение на „Small Business Act“, 
целящо да го обвърже тясно със 
стратегията за 2020 г., но съжалява, че 
ролята на МСП не е достатъчно 
силно подчертана;

6. приветства предложението за 
изменение на „Small Business Act“, 
целящо да го обвърже тясно със 
стратегията Европа 2020 и призовава 
Комисията да взема надлежно 
предвид решаващата роля на МСП в 
Европа;

Or. it

Изменение 21
Hermann Winkler

Проектостановище
Параграф 6 а (нов) 

Проектостановище Изменение

6a. приветства плановете на 
Комисията за осъвременяване на 
системата на ЕС за данък върху 
добавената стойност; подчертава 
по-конкретно необходимостта от 
опростяване на правилата, не на 
последно място на тези за МСП и 
приспадането на данъци, като по 
този начин се намалят значително 
разходите за привеждане в 
съответствие;

Or. de

Изменение 22
Silvia-Adriana Ţicău

Проектостановище
Параграф 6 а (нов) 

Проектостановище Изменение

6a. отчита изключително сериозно 
факта, че на равнище Европейски 
съюз 12% от ДДС остава несъбран, и с 
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оглед премахване на съществуващите 
недостатъци в системата призовава 
Комисията да ускори прилагането на 
инициативата „електронна 
фактура“;

Or. ro

Изменение 23
Marian-Jean Marinescu

Проектостановище
Параграф 6 а (нов) 

Проектостановище Изменение

6a. призовава Комисията да ускори 
високоскоростните широколентови 
връзки в регионите на ЕС, за да се 
гарантира максимално участие на 
МСП в цифровизиращия се вътрешен 
пазар;

Or. en

Изменение 24
Silvia-Adriana Ţicău

Проектостановище
Параграф 6 б (нов) 

Проектостановище Изменение

6б. отново потвърждава, че правото 
на упражняване на професия в друга 
държава-членка е една от основните 
свободи, гарантирани от Договора, и е 
необходимо условие за високо 
конкурентоспособна социална пазарна 
икономика, и призовава Комисията и 
държавите-членки да премахнат 
всички съществуващи пречки пред 
свободното движение на работници;

Or. ro
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Изменение 25

Reinhard Bütikofer от името на групата Verts/ALE

Проектостановище
Параграф 7 

Проектостановище Изменение

7. изтъква необходимостта от това ЕС да 
постигне по-голяма независимост на 
енергийните доставки и призовава 
Комисията да диверсифицира 
енергийните маршрути, като 
приложи регионален подход, а именно 
в средиземноморските страни. Освен 
това призовава Комисията да подобри 
интеграцията на възобновяемите 
източници на енергия и подчертава 
необходимостта от по-голяма 
ефикасност на интелигентните мрежи;
счита също така, че издаването на 
разрешения трябва да стане по-
ефикасно и прозрачно;

7. изтъква необходимостта от това ЕС да 
постигне по-голяма независимост в 
енергетиката и счита, че един подход 
на регионално обединяване в 
контекста на вътрешния енергиен 
пазар следва да улесни подобна 
независимост. Освен това призовава 
Комисията да подобри интеграцията на 
възобновяемите източници на енергия и 
подчертава необходимостта от по-
голяма ефикасност на интелигентните 
мрежи; счита също така, че 
прилагането на механизмите за 
сътрудничество трябва да стане по-
ефикасно и прозрачно;

Or. en

Изменение 26
Lena Kolarska-Bobińska

Проектостановище
Параграф 7 

Проектостановище Изменение

7. изтъква необходимостта от това ЕС да 
постигне по-голяма независимост на 
енергийните доставки и призовава 
Комисията да диверсифицира 
енергийните маршрути, като приложи 
регионален подход, а именно в 
средиземноморските страни. Освен това
призовава Комисията да подобри 
интеграцията на възобновяемите 
източници на енергия и подчертава 
необходимостта от по-голяма 

7. изтъква необходимостта от това ЕС да 
постигне по-голяма независимост на 
енергийните доставки и призовава 
Комисията да диверсифицира 
енергийните маршрути, като приложи 
регионален подход, а именно в 
средиземноморските и 
централноевропейските страни. Освен 
това призовава Комисията да подобри 
интеграцията на възобновяемите 
източници на енергия и подчертава 
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ефикасност на интелигентните мрежи;
счита също така, че издаването на 
разрешения трябва да стане по-
ефикасно и прозрачно;

необходимостта от по-голяма 
ефикасност на интелигентните мрежи;
счита също така, че издаването на 
разрешения трябва да стане по-
ефикасно и прозрачно;

Or. en

Изменение 27
Amalia Sartori

Проектостановище
Параграф 8 

Проектостановище Изменение

8. подчертава необходимостта от по-
голяма координация и хармонизация на 
използването на европейския 
радиочестотен спектър; защитава 
необходимостта от това да се 
вземат предвид икономическите 
интереси, интересите, свързани с 
безопасността и общественото 
здраве; счита, че управлението на 
честотите трябва да насърчава 
медийния плурализъм.

8. подчертава необходимостта от по-
голяма координация и хармонизация на 
използването на европейския 
радиочестотен спектър и изразява 
надеждата, че този спектър ще се 
използва по-ефективно с цел да се 
намалят цените за крайните 
потребители;

Or. it

Изменение 28
Hermann Winkler

Проектостановище
Параграф 8 а (нов) 

Проектостановище Изменение

8a. приветства предложението на 
Комисията за засилване на диалога с 
гражданското общество при 
провеждането на консултации;
изтъква обаче, че повечето от 
необходимите инструменти са вече 
налични, тъй като това е мярка, с 
която Комисията се ангажира преди 
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време в рамките на своите Насоки за 
оценките на въздействието, с оглед да 
се прогнозират по-точно 
въздействията на нейните 
законодателни предложения от 
различни гледни точки; подчертава 
още веднъж колко е важно 
институциите на ЕС да се 
консултират със заинтересованите 
страни, така че едновременно да 
черпят от техния специализиран 
експертен опит и да гарантират 
обществено приемане за своите 
дейности;

Or. de

Изменение 29

Reinhard Bütikofer от името на групата Verts/ALE

Проектостановище
Параграф 8 а (нов) 

Проектостановище Изменение

8a. призовава за гъвкава патентна 
система, която допринася за 
технологичните иновации в процеса 
на разрешаване на 
предизвикателствата пред 
обществото, като например 
демографските промени и 
изменението на климата; ето защо 
припомня, че патентната система 
на ЕС следва да води до издаването на 
качествени патенти, а не просто 
патенти, които са по-евтини;
привлича вниманието върху 
предимствата на подходите за 
сътрудничество като обединения, 
отворена иновационна среда и 
използването на общи платформи за 
патенти и патентни обединения;

Or. en
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Изменение 30

Reinhard Bütikofer от името на групата Verts/ALE

Проектостановище
Параграф 8 б (нов) 

Проектостановище Изменение

8б. подчертава, че една рамкова 
директива относно управлението на 
авторските права не следва да 
ограничава правата на ползвателите, 
а следва да благоприятства появата 
на новаторски стопански модели с 
цел да допринесе за създаването на 
онлайн съдържание и услуги с 
добавена стойност;

Or. en

Изменение 31

Reinhard Bütikofer от името на групата Verts/ALE

Проектостановище
Параграф 8 в (нов) 

Проектостановище Изменение

8в. приветства инициативата във 
връзка с въздействието на 
продуктите и услугите върху 
околната среда и настоятелно 
призовава Комисията бързо да създаде
истинска система за обща оценка и 
етикетиране;

Or. en

Изменение 32
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Reinhard Bütikofer от името на групата Verts/ALE

Проектостановище
Параграф 8 г (нов) 

Проектостановище Изменение

8г. признава, че обществените 
поръчки са мощен инструмент за 
насочване на пазарите към устойчиви 
продукти и услуги и за насърчаване на 
иновациите; приветства 
намерението на Комисията да 
преразгледа и опрости правилата 
относно обществените поръчки; 
подчертава, че този процес не следва 
да застрашава, а по-скоро да укрепва 
възможностите на публичните 
органи да включват критерии от общ 
интерес, като например 
екологосъобразни и социални 
критерии, в своите покани за търгове;

Or. en

Изменение 33

Reinhard Bütikofer от името на групата Verts/ALE

Проектостановище
Параграф 8 д (нов) 

Проектостановище Изменение

8д. подчертава необходимостта от 
това, устойчивото развитие да бъде 
поставено като ключов критерий за 
промишлена промяна и следователно 
изисква това измерение да бъде 
отчитано по време на консултациите 
относно европейска рамка за 
съвременно планиране на промишлено 
преструктуриране;

Or. en


