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Изменение  4 
Cornelis de Jong, Marie-Christine Vergiat, Jacky Hénin 
от името на групата GUE/NGL 
 
Доклад A7-0019/2013 
Andreas Schwab 
Управлението на единния пазар 
2012/2260(INI) 

Предложение за резолюция 
Съображение A 
 

Предложение за резолюция Изменение 

A. като има предвид, че повече от 
всякога е необходим добре 
функциониращ и ефективен единен 
пазар, основан на силно 
конкурентоспособна социална пазарна 
икономика, за да се стимулират 
растежът и конкурентоспособността и 
да се създават работни места, така че да 
се съживи европейската икономика; 
като има предвид, че единният пазар 
следва да се стреми към тази цел, като 
дава конкретен отговор на кризата и 
същевременно гарантира безопасността 
на потребителите и подхранва 
социалното сближаване; 

A. като има предвид, че повече от 
всякога е необходим добре 
функциониращ и ефективен единен 
пазар, основан на силно 
конкурентоспособна социална пазарна 
икономика, целяща пълна заетост и 

социален напредък, за да се стимулират 
растежът и конкурентоспособността и 
да се създават работни места, така че да 
се съживи европейската икономика; 
като има предвид, че единният пазар 
следва да се стреми към тази цел, като 
дава конкретен отговор на кризата и 
същевременно гарантира безопасността 
на потребителите и подхранва 
социалното сближаване; 

Or. en 
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Изменение  5 
Cornelis de Jong, Marie-Christine Vergiat, Jacky Hénin 
от името на групата GUE/NGL 
 
Доклад A7-0019/2013 
Andreas Schwab 
Управлението на единния пазар 
2012/2260(INI) 

Предложение за резолюция 
Съображение Й 
 

Предложение за резолюция Изменение 

Й. като има предвид, че единният пазар 
като гръбнак на Съюза и доброто му 
функциониране като основа и рамка за 
икономическото и социалното 
възстановяване в Европа са от 
изключително значение; като има 
предвид, че в този контекст зачитането 
на социалните права, в съответствие с 
националното право и практики, които 
са в съответствие с правото на Съюза, е 
абсолютно необходимо; 

Й. като има предвид, че единният пазар 
като гръбнак на Съюза и доброто му 
функциониране като основа и рамка за 
икономическото и социалното 
възстановяване в Европа са от 
изключително значение; като има 
предвид, че в този контекст зачитането 
на социалните права и колективните 

споразумения, в съответствие с 
националното право и практики, които 
са в съответствие с правото на Съюза, е 
абсолютно необходимо; 

Or. en 
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Изменение  6 
Cornelis de Jong, Marie-Christine Vergiat, Jacky Hénin 
от името на групата GUE/NGL 
 
Доклад A7-0019/2013 
Andreas Schwab 
Управлението на единния пазар 
2012/2260(INI) 

Предложение за резолюция 
Съображение О 
 

Предложение за резолюция Изменение 

O. като има предвид, че 

председателят на Европейския съвет 

подчерта в горепосочения си доклад 

от 26 юни 2012 г. значението на 

пълната съвместимост с единния 

пазар, както и на откритостта и 

прозрачността в процеса към по-

дълбок икономически и паричен съюз; 

като има предвид, че в окончателния 

доклад от 5 декември 2012 г. 

председателят на Европейския съвет 

подчерта още веднъж значението на 

завършването в краткосрочен план на 

единния пазар, тъй като той е мощно 

средство за насърчаване на растежа; 

заличава се 

Or. en 
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Изменение  7 
Cornelis de Jong, Marie-Christine Vergiat, Jacky Hénin 
от името на групата GUE/NGL 
 
Доклад A7-0019/2013 
Andreas Schwab 
Управлението на единния пазар 
2012/2260(INI) 

Предложение за резолюция 
Съображение У 
 

Предложение за резолюция Изменение 

У. като има предвид, че държавите 
членки и Комисията следва да въведат 
„тест за единния пазар“ на национално 
равнище с цел да се прецени дали всяко 
ново законодателство, прието на 
национално ниво, може да има 
отрицателно въздействие върху 
ефективното функциониране на единния 
пазар; като има предвид, че Комисията 
следва да разгледа осъществимостта на 
система за оповестяване на 
законопроекти на национално равнище, 
които могат да имат отрицателно 
въздействие върху функционирането на 
единния пазар, като по този начин се 
допълва процедурата, посочена в 
Директива 98/34/ЕО, за създаване на 
инструмент с хоризонтално 
приложение, за засилване на нейния 
превантивен характер, когато 
Комисията внася подробно становище 
относно проект на законодателно 
предложение, и за гарантиране на 
нейното прилагане с цел преодоляване 
на незадоволителното прилагане на 
законодателството на Съюза на местно 
равнище; 

У. като има предвид, че държавите 
членки и Комисията следва да въведат 
„тест за единния пазар“ на национално 
равнище с цел да се прецени дали всяко 
ново законодателство, прието на 
национално ниво, може да има 
отрицателно въздействие върху 
ефективното функциониране на единния 
пазар; като има предвид, че Комисията 
следва да разгледа осъществимостта на 
механизъм на консултация, който 

може да помага на държавите членки 

по тяхно искане в случай на 
законопроекти на национално равнище, 
които могат да имат отрицателно 
въздействие върху функционирането на 
единния пазар, като по този начин се 
допълва процедурата, посочена в 
Директива 98/34/ЕО, за създаване на 
инструмент с хоризонтално 
приложение, за засилване на нейния 
превантивен характер, когато 
Комисията внася подробно становище 
относно проект на законодателно 
предложение, и за гарантиране на 
нейното прилагане с цел преодоляване 
на незадоволителното прилагане на 
законодателството на Съюза на местно 
равнище; 

Or. en 
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Изменение  8 
Cornelis de Jong, Marie-Christine Vergiat, Jacky Hénin 
от името на групата GUE/NGL 
 
Доклад A7-0019/2013 
Andreas Schwab 
Управлението на единния пазар 
2012/2260(INI) 

Предложение за резолюция 
Съображение АМ a (ново) 
 

Предложение за резолюция Изменение 

 AMa. като има предвид, че в Акта за 

единния пазар се обявяваше 

публикуването на предложение на 

Комисията за регламент относно 

упражняването на правото на 

колективни действия; отбелязва, че 

това предложение беше оттеглено 

през септември 2012 г.; изразява 

надежда, че Комисията ще представи 

преразгледано предложение, което ще 

зачита правото на колективни 

действия; 

Or. en 
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Изменение  9 
Cornelis de Jong, Marie-Christine Vergiat, Jacky Hénin 
от името на групата GUE/NGL 
 
Доклад A7-0019/2013 
Andreas Schwab 
Управлението на единния пазар 
2012/2260(INI) 

Предложение за резолюция 
Съображение БК 
 

Предложение за резолюция Изменение 

БK. като има предвид, че в доклада се 
изброяват редица приоритети за 

енергийния и транспортния пазар, и 

като има предвид, че много от тези 

приоритети сочат липсата на 

национални и европейски инвестиции 

и конкуренция в някои области; като 
има предвид, че са необходими 
допълнителни изследвания и основани 

на доказателства данни относно 

тези пазари, за да се обосноват някои 

конкретни действия и призиви към 

държавите членки; като има предвид, 

че една интегрирана, оперативно 

съвместима и достъпна европейска 

транспортна инфраструктура, 

създаването на вътрешен енергиен 

пазар при същевременно осигуряване 

на силна конкуренция и засилване на 

защитата на потребителите, наред с 

една амбициозна европейска 
промишлена политика са от 
жизненоважно значение за 
гарантирането на ефективното 

функциониране на единния пазар; 

БK. като има предвид, че е важно 

държавите членки да са свободни да 

определят начина, по който 

организират своите сектори на 

обществения транспорт и 

енергетиката; като има предвид, че 
амбициозна европейска промишлена 
политика е от жизненоважно значение; 

Or. en 
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Изменение  10 
Cornelis de Jong, Marie-Christine Vergiat, Jacky Hénin 
от името на групата GUE/NGL 
 
Доклад A7-0019/2013 
Andreas Schwab 
Управлението на единния пазар 
2012/2260(INI) 

Предложение за резолюция 
Съображение БМ 
 

Предложение за резолюция Изменение 

БM. като има предвид, че гражданите на 
ЕС все още не са се възползвали 
напълно от потенциала на единния 
пазар в много области, и по-специално 
по отношение на свободното движение 
на хора и работници; като има предвид, 
че трудовата мобилност в Европа е 

все още твърде ниска и че са 
необходими по-силни мерки, за да се 
премахнат оставащите пречки и да 

се гарантира принципът на равно 
третиране на работниците в рамките на 
приложното поле на Договорите и в 
съответствие с националното право и 
практики; 

БM. като има предвид, че гражданите на 
ЕС все още не са се възползвали 
напълно от потенциала на единния 
пазар в много области, и по-специално 
по отношение на свободното движение 
на хора и работници; като има предвид, 
че са необходими по-силни мерки, за да 
се гарантира принципът на равно 
третиране на работниците в рамките на 
приложното поле на Договорите и в 
съответствие с националното право и 
практики; 

Or. en 

 
 


