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Изменение 1
Phil Prendergast

Проектостановище
Член 2

Проектостановище Изменение

2. приветства дейността на „единичните 
звена за контакт“ (ЕЗК), които 
опростяват достъпа до информация 
относно възможностите за стопанска 
дейност в държавите членки, като 
централизират всички необходими 
формалности за откриване на 
предприятие в единично национално 
звено за контакт

2. приветства дейността на „единичните 
звена за контакт“ (ЕЗК), които 
опростяват достъпа до информация 
относно извършването на стопанска 
дейност в държавите членки, като 
централизират всички необходими 
формалности и административни 
изисквания за създаване и разрастване 
на предприятие в единично национално 
звено за контакт

Or. en

Изменение 2
Phil Prendergast

Проектостановище
Член 3

Проектостановище Изменение

3. приветства положителната роля, 
която играят СОЛВИТ, „Вашата Европа 
— съвети“ (Your Europe Advice), 
Enterprise Europe Network, европейските 
центрове на потребителите, Центърът за 
връзка „Europe Direct” и Европейските 
услуги по заетостта (EURES) при 
предлагането на решения за 
истинските проблеми в рамките на 
вътрешния пазар; призовава Комисията 
да намери начини да подобри 
съгласуването между тези служби и да 
предотврати дублирането на усилия и 
ресурси

3. приветства положителната роля, 
която играят СОЛВИТ, „Вашата Европа 
— съвети“ (Your Europe Advice), 
Enterprise Europe Network, европейските 
центрове на потребителите, Центърът за 
връзка „Europe Direct” и Европейските 
услуги по заетостта (EURES) при 
предлагането на информация и 
съдействие на гражданите, 
потребителите и предприемачите в 
рамките на вътрешния пазар; призовава 
Комисията да намери начини да 
подобри съгласуването между тези 
служби и да предотврати дублирането 
на усилия и ресурси;
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Or. en

Изменение 3
Heinz K. Becker

Проектостановище
Член 3

Проектостановище Изменение

3. приветства положителната роля, 
която играят СОЛВИТ, „Вашата Европа 
— съвети“ (Your Europe Advice), 
Enterprise Europe Network, европейските 
центрове на потребителите, Центърът за 
връзка „Europe Direct” и Европейските 
услуги по заетостта (EURES) при 
предлагането на решения за истинските 
проблеми в рамките на вътрешния 
пазар; призовава Комисията да намери 
начини да подобри съгласуването 
между тези служби и да предотврати 
дублирането на усилия и ресурси;

3. приветства положителната роля, 
която играят СОЛВИТ, „Вашата Европа 
— съвети“ (Your Europe Advice), 
Enterprise Europe Network, европейските 
центрове на потребителите, Центърът за 
връзка „Europe Direct” и Европейските 
услуги по заетостта (EURES) при 
предлагането на решения за истинските 
проблеми в рамките на вътрешния 
пазар; призовава Комисията да намери 
начини да подобри съгласуването 
между тези служби, да предотврати 
дублирането на усилия и ресурси и 
преди всичко – да повиши 
обществената осведоменост относно 
всички тези служби, включително 
съответния обхват на техните 
отговорности, за да могат 
гражданите да бъдат наясно към коя 
от службите да се обърнат в дадена 
ситуация;

Or. en

Изменение 4
Angelika Werthmann

Проектостановище
Член 4

Проектостановище Изменение

4. призовава Комисията да се 
концентрира върху предоставянето на 

4. призовава Комисията да се 
концентрира върху предоставянето на 
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единично пряко звено за контакт за 
гражданите и потребителите чрез 
представителствата на Комисията във 
всяка държава членка; счита, че 
единичното пряко звено за контакт във 
всяка държава членка би спомогнало 
действително за подобрената 
достъпност на вътрешния пазар за 
гражданите, потребителите и 
стопанските субекти;

единично пряко звено за контакт за 
гражданите и потребителите чрез 
представителствата на Комисията във 
всяка държава членка; счита, че 
единичното пряко звено за контакт във 
всяка държава членка би спомогнало 
действително за подобрената 
достъпност на вътрешния пазар с цел 
предоставяне на по-лесна за 
използване от потребителите и по-
ефикасна служба, която не само да 
предоставя информация, но и да 
съобщава на хората какво означава 
вътрешния пазар и какви 
възможности предлага той; това 
може да предотврати объркването 
сред средните граждани, 
потребители и предприятия;

Or. en

Изменение 5
Heinz K. Becker

Проектостановище
Член 4

Проектостановище Изменение

4. призовава Комисията да се 
концентрира върху предоставянето на 
единично пряко звено за контакт за 
гражданите и потребителите чрез 
представителствата на Комисията във 
всяка държава членка; счита, че 
единичното пряко звено за контакт във 
всяка държава членка би спомогнало 
действително за подобрената 
достъпност на вътрешния пазар за 
гражданите, потребителите и 
стопанските субекти;

4. призовава Комисията да се 
концентрира върху предоставянето на 
единично пряко звено за контакт за 
гражданите и потребителите чрез 
представителствата на Комисията във 
всяка държава членка; счита, че 
единичното пряко звено за контакт във 
всяка държава членка, което следва да 
осъществява своята работа в тясно 
сътрудничество с информационните 
служби на Европейския парламент с 
цел осигуряване на всеобхватно 
обслужване на „едно гише“ за всеки 
отделен гражданин, би спомогнало 
действително за подобрената 
достъпност на вътрешния пазар за 
гражданите, потребителите и 
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стопанските субекти;

Or. en

Изменение 6
Nikolaos Chountis

Проектостановище
Член 4а (нов)

Проектостановище Изменение

4a. припомня, че основните 
притеснения на гражданите са 
насочени към необходимостта от 
пълна заетост и висококачествени 
социални услуги; подчертава 
необходимостта от гарантиране на 
такива услуги; подчертава, че 
мобилността на работниците в 
различните държави-членки трябва 
да бъде доброволен акт, винаги в 
съчетание с пълно спазване на 
трудовите права;

Or. en

Изменение 7
Phil Prendergast

Проектостановище
Член 5

Проектостановище Изменение

5. отбелязва, че голям брой петиции са 
постъпили в комисията по петиции на 
Европейския парламент във връзка с 
проблемите, с които се сблъскват 
гражданите в рамките на вътрешния 
пазар, особено по отношение на 
неправилното транспониране или 
прилагане на законодателството на ЕС; 
призовава Комисията да включи в 

5. отбелязва, че голям брой петиции са 
постъпили в комисията по петиции на 
Европейския парламент във връзка с 
проблемите, с които се сблъскват 
гражданите в рамките на вътрешния 
пазар, особено по отношение на 
неправилното транспониране или 
прилагане на законодателството на ЕС; 
призовава Комисията да включи в 
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доклада си изводите и резултатите от 
петициите, внесени в комисията по 
петициите към Парламента; подчертава, 
че практиката с петициите следва да 
бъде по-добре използвана за 
усъвършенстване на законодателния 
процес на ЕС, като наред с другото се 
даде възможност на гражданите да 
осъзнаят правата си във връзка с
внасянето на петиции;

доклада си изводите и резултатите от 
петициите, внесени в комисията по 
петициите към Парламента; подчертава, 
че практиката с петициите следва да 
бъде по-добре използвана за 
усъвършенстване на законодателния 
процес на ЕС, по-специално по 
отношение на законодателните 
средства за защита срещу бариерите 
пред трансграничната търговия и 
прилагането на правата на 
потребителите;

Or. en

Изменение 8
Nikolaos Chountis

Проектостановище
Член 5а (нов)

Проектостановище Изменение

5a. призовава Европейската комисия и 
държавите-членки да определят като 
приоритет зачитането и 
насърчаването на основните 
социални права и правата за заетост 
на гражданите, като се гарантира 
защита на всички работници, 
включително когато се назначават на 
работа в друга държава-членка;

Or. en

Изменение 9
Nikolaos Chountis

Проектостановище
Член 6

Проектостановище Изменение

6. призовава Комисията да установи кое 6. призовава Комисията да установи кое 
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е основното законодателство на ЕС, 
свързано с всяка една от изтъкнатите 
тревоги, за да предложи на гражданите, 
потребителите и стопанските субекти 
полезна информация и по-добро 
разбиране на доклада;

е основното законодателство на ЕС, 
свързано с всяка една от изтъкнатите 
тревоги, за да предложи на гражданите, 
потребителите и стопанските субекти 
полезна и по-достъпна информация 
относно техните права в единния 
пазар;

Or. en

Изменение 10
Phil Prendergast

Проектостановище
Член 8

Проектостановище Изменение

8. призовава Комисията да изготви 
списък на всички изтъкнати тревоги, 
като посочи участниците, отговорни 
за разрешаването на всяка една от 
установените първопричини;

8. призовава Комисията да изготви 
списък на всички изтъкнати тревоги, 
като посочи органите, отговорни за 
разрешаването на всяка една от 
установените първопричини, както и
действията, които счита за 
подходящи за тяхното разрешаване;

Or. en

Изменение 11
Heinz K. Becker

Проектостановище
Член 8а (нов)

Проектостановище Изменение

8a. насърчава Комисията и 
държавите-членки да съсредоточат 
своите информационни кампании по 
време на Европейската година на 
гражданите 2013 върху онези тревоги, 
които са свързани с правата, 
основани на европейското 
гражданство, тъй като те, въз основа 
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на методологията за избор на 
доклада, наистина отразяват това, 
което е най-важно за гржданите на 
ЕС в тяхното ежедневие на 
вътрешния пазар;

Or. en

Изменение 12
Phil Prendergast

Проектостановище
Член 9а (нов)

Проектостановище Изменение

9a. признава проблемите, с които 
гражданите се сблъскват по 
отношение на трансграничното 
банкиране, особено във връзка с 
откриването на банкова сметка; 
призова Комисията да внесе 
предложение за законодателен акт 
относно достъпа и правото на 
достъп до основна разплащателна 
сметка;

Or. en


