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Изменение 12
Мирей Д'Орнано

Предложение за регламент
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Вътрешният пазар е крайъгълен 
камък на Съюза. От самото му 
създаване той се оказа основен фактор, 
допринасящ за растежа, 
конкурентоспособността и заетостта. 
Той създаде нови възможности и 
доведе до икономии от мащаба за 
европейските предприятия, по-
специално микропредприятията и 
малките и средните предприятия 
(МСП), и укрепи тяхната 
индустриална конкурентоспособност. 
Вътрешният пазар допринесе за 
създаването на работни места и за по-
голям избор на по-ниски цени за 
потребителите. Той продължава да 
бъде двигател за изграждането на по-
силна, по-балансирана и по-
справедлива икономика. Той е едно от 
големите постижения на Съюза и 
най-надеждният му актив в 
условията на все по-глобализиран 
свят.

(1) Вътрешният пазар е крайъгълен 
камък на Съюза. От самото му 
създаване той не е улеснил растежа, 
конкурентоспособността или 
очакваното създаване на работни 
места.

Or. fr

Изменение 13
Щефан Ек

Предложение за регламент
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Вътрешният пазар е крайъгълен 
камък на Съюза. От самото му 
създаване той се оказа основен фактор, 
допринасящ за растежа, 
конкурентоспособността и заетостта. 

(1) Вътрешният пазар е крайъгълен 
камък на Съюза. От самото му 
създаване той се оказа основен фактор, 
допринасящ за растежа, 
конкурентоспособността и заетостта. 
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Той създаде нови възможности и доведе 
до икономии от мащаба за европейските 
предприятия, по-специално 
микропредприятията и малките и 
средните предприятия (МСП), и 
укрепи тяхната индустриална 
конкурентоспособност. Вътрешният 
пазар допринесе за създаването на 
работни места и за по-голям избор на 
по-ниски цени за потребителите. Той 
продължава да бъде двигател за 
изграждането на по-силна, по-
балансирана и по-справедлива
икономика. Той е едно от големите 
постижения на Съюза и най-надеждният 
му актив в условията на все по-
глобализиран свят.

Той създаде нови възможности и доведе 
до икономии от мащаба за европейските 
предприятия. Той продължава да бъде 
двигател за изграждането на по-силна 
икономика. Той е едно от големите 
постижения на Съюза и най-надеждният 
му актив в условията на все по-
глобализиран свят.

Or. en

Изменение 14
Люк Минг Фланаган

Предложение за регламент
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Вътрешният пазар е крайъгълен
камък на Съюза. От самото му 
създаване той се оказа основен фактор, 
допринасящ за растежа, 
конкурентоспособността и заетостта. 
Той създаде нови възможности и доведе 
до икономии от мащаба за европейските 
предприятия, по-специално 
микропредприятията и малките и 
средните предприятия (МСП), и укрепи 
тяхната индустриална 
конкурентоспособност. Вътрешният 
пазар допринесе за създаването на 
работни места и за по-голям избор на 
по-ниски цени за потребителите. Той 
продължава да бъде двигател за 
изграждането на по-силна, по-
балансирана и по-справедлива 
икономика. Той е едно от големите 

(1) Вътрешният пазар е 
крайъгълният камък на Съюза. От 
самото му създаване той се оказа 
основен фактор, допринасящ за растежа, 
конкурентоспособността и заетостта. 
Той създаде нови възможности и доведе 
до икономии от мащаба за европейските 
предприятия, по-специално 
микропредприятията и малките и 
средните предприятия (МСП), и укрепи 
тяхната индустриална 
конкурентоспособност. Вътрешният 
пазар допринесе за създаването на 
работни места и за по-голям избор на 
по-ниски цени за потребителите. Той 
продължава да бъде двигател за 
изграждането на по-силна, по-
балансирана и по-справедлива 
икономика. Той е едно от големите 
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постижения на Съюза и най-надеждният 
му актив в условията на все по-
глобализиран свят.

постижения на Съюза и най-надеждният 
му актив в условията на все по-
глобализиран свят.

Or. en

Изменение 15
Щефан Ек

Предложение за регламент
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Основната част от 
законодателството на Съюза е насочена 
към подкрепа на функционирането на 
вътрешния пазар. Това се отнася по-
специално за конкурентоспособността, 
стандартизацията, защитата на 
потребителите, надзора на пазара и 
регулирането на хранителната верига, 
но и за правилата относно стопанските, 
търговските и финансовите операции и 
насърчаването на лоялната конкуренция 
за осигуряване на еднакви условия на 
конкуренция, които са от основно 
значение за функционирането на 
вътрешния пазар.

(3) Основната част от 
законодателството на Съюза е насочена 
към подкрепа на функционирането на 
вътрешния пазар. Това се отнася по-
специално за конкурентоспособността, 
стандартизацията, защитата на 
потребителите, опазването на 
околната среда, защитата на 
хуманното отношение към 
животните, надзора на пазара и 
регулирането на хранителната верига, 
икономическата устойчивост, но и за 
правилата относно стопанските, 
търговските и финансовите операции и 
насърчаването на лоялната конкуренция 
за осигуряване на еднакви условия на 
конкуренция, които са от основно 
значение за функционирането на 
вътрешния пазар.

Or. en

Изменение 16
Люк Минг Фланаган

Предложение за регламент
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение
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(4) Въпреки това все още са налице 
или се появяват нови пречки за 
правилното функциониране на 
вътрешния пазар. Приемането на 
правила е само първата стъпка, като 
също толкова важно е да осигури 
ефективното им прилагане. В крайна 
сметка става въпрос на доверието на 
гражданите в Съюза и в способността 
му да постига резултати и да създава 
работни места и растеж, като 
същевременно защитава обществения 
интерес.

(4) Въпреки това все още са налице 
или се появяват нови пречки за 
правилното функциониране на 
вътрешния пазар. Приемането на 
правила е само първата стъпка, като 
също толкова важно е да осигури 
ефективното и справедливото им 
прилагане. В крайна сметка става 
въпрос за доверието на гражданите в 
Съюза и в способността му да постига 
резултати и да създава устойчив 
растеж и качествени работни места, 
които спазват всички действащи 
трудови права и трудовото 
законодателството на ЕС, като 
същевременно защитава обществения 
интерес.

Or. en

Изменение 17
Мирей Д'Орнано

Предложение за регламент
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Въпреки това все още са налице 
или се появяват нови пречки за 
правилното функциониране на 
вътрешния пазар. Приемането на 
правила е само първата стъпка, като
също толкова важно е да осигури 
ефективното им прилагане. В крайна 
сметка става въпрос на доверието на 
гражданите в Съюза и в способността 
му да постига резултати и да създава 
работни места и растеж, като 
същевременно защитава обществения 
интерес.

(4) Понастоящем са налице или се 
появяват нови пречки за правилно
функциониране на вътрешния пазар. 
Приемането на правила е само първата 
стъпка; като също толкова важно е да 
осигури ефективното им прилагане. В 
крайна сметка става въпрос на 
доверието на гражданите в Съюза и в 
способността му да постига резултати и 
да създава работни места и растеж, като 
същевременно защитава обществения 
интерес. До този момент 
очакванията на гражданите в тези 
области изобщо не са изпълнени.

Or. fr
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Изменение 18
Мирей Д'Орнано

Предложение за регламент
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Въпреки това все още са налице 
или се появяват нови пречки за 
правилното функциониране на 
вътрешния пазар. Приемането на 
правила е само първата стъпка, но също 
толкова важно е да осигури 
ефективното им прилагане. В крайна 
сметка става въпрос на доверието на 
гражданите в Съюза и в способността 
му да постига резултати и да създава 
работни места и растеж, като 
същевременно защитава обществения 
интерес.

(4) Въпреки това все още са налице 
или се появяват нови пречки за 
правилното функциониране на 
вътрешния пазар. Приемането на 
правила е само първата стъпка; като
също толкова важно е да осигури 
ефективното им прилагане. В крайна 
сметка става въпрос за доверието на
гражданите в Съюза и в способността 
му да постига резултати и да създава 
работни места и растеж, като 
същевременно защитава обществения 
интерес – доверие, което беше силно 
подкопано от икономическите и 
социалните неуспехи в Европейския 
съюз.

Or. fr

Изменение 19
Щефан Ек

Предложение за регламент
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Въпреки това все още са налице 
или се появяват нови пречки за 
правилното функциониране на 
вътрешния пазар. Приемането на 
правила е само първата стъпка, като 
също толкова важно е да осигури 
ефективното им прилагане. В крайна 
сметка става въпрос на доверието на 
гражданите в Съюза и в способността 
му да постига резултати и да създава 
работни места и растеж, като 

(4) Въпреки това все още са налице 
или се появяват нови пречки за 
правилното функциониране на 
вътрешния пазар. Приемането на 
правила е само първата стъпка, като 
също толкова важно е да осигури 
ефективното им прилагане. В крайна 
сметка става въпрос на доверието на 
гражданите в Съюза и в способността 
му да постига резултати и да създава 
работни места и растеж, като 
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същевременно защитава обществения 
интерес.

същевременно защитава обществения 
интерес и планетата.

Or. en

Изменение 20
Щефан Ек

Предложение за регламент
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Понастоящем съществуват 
няколко програми за действие на Съюза 
в областите конкурентоспособност на 
предприятията, включително МСП, 
защита на потребителите, клиенти и 
крайни ползватели на финансови 
услуги, изготвяне на политиката на 
Съюза относно финансовите услуги и 
хранителна верига. Някои допълнителни 
дейности са пряко финансирани по 
бюджетни редове за вътрешния пазар. 
Необходимо е да се рационализира и 
оптимизира взаимодействието между 
различните дейности и да се осигури по-
гъвкава и адаптивна рамка за 
финансиране на дейности, насочени към 
постигане на добре функциониращ 
вътрешен пазар по най-
разходоефективен начин. Поради това е 
необходимо да се създаде нова 
програма, която да обединява 
дейностите, финансирани по-рано по 
тези програми и по други съответни 
бюджетни редове. Програмата следва да 
включва и нови инициативи, които имат 
за цел подобряване на функционирането 
на вътрешния пазар.

(5) Понастоящем съществуват 
няколко програми за действие на Съюза 
в областите конкурентоспособност на 
предприятията, включително МСП, 
защита на потребителите, клиенти и 
крайни ползватели на финансови 
услуги, изготвяне на политиката на 
Съюза относно финансовите услуги и 
хранителна верига. Някои допълнителни 
дейности са пряко финансирани по 
бюджетни редове за вътрешния пазар. 
Необходимо е да се рационализира и 
оптимизира взаимодействието между 
различните дейности и да се осигури по-
гъвкава и адаптивна рамка за 
финансиране на дейности, насочени към 
постигане на добре функциониращ 
вътрешен пазар по най-
разходоефективен начин, като се 
защитава общественият интерес, без 
да се нанасят щети на околната 
среда, и като не се правят опити да 
се нарушават правилата на ЕС в 
областта на разхищението на храни 
и измамите с храни, хуманното 
отношение към животните, 
официалния контрол и борбата със 
заболяванията при човека и 
животните.
Поради това е необходимо да се създаде 
нова програма, която да обединява 
дейностите, финансирани по-рано по 
тези програми и по други съответни 
бюджетни редове. Програмата следва да 
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включва и нови инициативи, които имат 
за цел подобряване на функционирането 
на вътрешния пазар и да повиши 
равнищата на защита на човешкото 
здраве и на здравето на животните, 
на достойнството на животните 
като същества с усещания и на 
околната среда.

Or. en

Изменение 21
Люк Минг Фланаган

Предложение за регламент
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Понастоящем съществуват 
няколко програми за действие на Съюза 
в областите конкурентоспособност на 
предприятията, включително МСП, 
защита на потребителите, клиенти и 
крайни ползватели на финансови 
услуги, изготвяне на политиката на 
Съюза относно финансовите услуги и 
хранителна верига. Някои допълнителни 
дейности са пряко финансирани по 
бюджетни редове за вътрешния пазар. 
Необходимо е да се рационализира и 
оптимизира взаимодействието между 
различните дейности и да се осигури по-
гъвкава и адаптивна рамка за 
финансиране на дейности, насочени към 
постигане на добре функциониращ 
вътрешен пазар по най-
разходоефективен начин. Поради това е 
необходимо да се създаде нова 
програма, която да обединява 
дейностите, финансирани по-рано по 
тези програми и по други съответни 
бюджетни редове. Програмата следва да 
включва и нови инициативи, които имат 
за цел подобряване на функционирането 
на вътрешния пазар.

(Не се отнася до българския текст.)



PE629.600v02-00 10/71 AM\1168580BG.docx

BG

Or. en

Изменение 22
Болеслав Г. Пеха

Предложение за регламент
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Разработването, изготвянето и 
разпространението на европейска 
статистика са предмет на отделна 
Европейска статистическа програма, 
създадена с Регламент (ЕС) № 99/2013 
на Европейския парламент и на 
Съвета47. С цел да се осигури 
непрекъснатост по отношение на 
изготвянето и разпространението на 
европейска статистика новата програма 
следва също така да включва 
дейностите, обхванати от Европейската 
статистическа програма, като осигури 
рамка за разработването, изготвянето и 
разпространението на европейска 
статистика. Новата програма следва да 
установи финансова рамка за 
европейската статистика за 
предоставяне на висококачествена, 
съпоставима и надеждна статистика за 
Европа с цел подпомагане на 
разработването, прилагането, 
мониторинга и оценката на всички 
политики на Съюза.

(6) Разработването, изготвянето и 
разпространението на европейска 
статистика са предмет на отделна 
Европейска статистическа програма, 
създадена с Регламент (ЕС) № 99/2013 
на Европейския парламент и на 
Съвета47. С цел да се осигури 
непрекъснатост по отношение на 
изготвянето и разпространението на 
европейска статистика новата програма 
следва също така да включва 
дейностите, обхванати от Европейската 
статистическа програма, като осигури 
рамка за разработването, изготвянето и 
разпространението на европейска 
статистика. Новата програма следва да 
установи финансова рамка за 
европейската статистика за 
предоставяне на висококачествена, 
съпоставима и надеждна статистика за 
Европа с цел подпомагане на 
разработването, прилагането, 
мониторинга и оценката на всички 
политики на Съюза. Подготовката на 
статистиката обаче не следва да 
води до нарастване на 
административната тежест, както 
за предприятията, така и за 
публичните органи.

_________________ _________________

47 Регламент (ЕС) № 99/2013 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
15 януари 2013 г. относно Европейската 
статистическа програма за периода 
2013—2017 г. (ОВ L 39, 9.2.2013 г., 
стр. 12).

47 Регламент (ЕС) № 99/2013 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
15 януари 2013 г. относно Европейската 
статистическа програма за периода 
2013—2017 г. (ОВ L 39, 9.2.2013 г., 
стр. 12).
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Изменение 23
Щефан Ек

Предложение за регламент
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Разработването, изготвянето и 
разпространението на европейска 
статистика са предмет на отделна 
Европейска статистическа програма, 
създадена с Регламент (ЕС) № 99/2013 
на Европейския парламент и на 
Съвета47. С цел да се осигури 
непрекъснатост по отношение на 
изготвянето и разпространението на 
европейска статистика новата програма 
следва също така да включва 
дейностите, обхванати от Европейската 
статистическа програма, като осигури 
рамка за разработването, изготвянето и 
разпространението на европейска 
статистика. Новата програма следва да 
установи финансова рамка за 
европейската статистика за 
предоставяне на висококачествена, 
съпоставима и надеждна статистика за 
Европа с цел подпомагане на 
разработването, прилагането, 
мониторинга и оценката на всички 
политики на Съюза.

(6) Разработването, изготвянето и 
разпространението на европейска 
статистика са предмет на отделна 
Европейска статистическа програма, 
създадена с Регламент (ЕС) № 99/2013 
на Европейския парламент и на 
Съвета47. С цел да се осигури 
непрекъснатост по отношение на 
изготвянето и разпространението на 
европейска статистика новата програма 
следва също така да включва 
дейностите, обхванати от Европейската 
статистическа програма, като осигури 
рамка за разработването, изготвянето и 
разпространението на европейска 
статистика. Новата програма следва да 
установи финансова рамка за 
европейската статистика за 
предоставяне на висококачествена, 
съпоставима и надеждна статистика за 
Европа на широката общественост, 
на всички заинтересовани лица от 
икономическата и социалната сфера 
и на публичните администрации с цел 
подпомагане на разработването, 
прилагането, мониторинга и оценката на 
всички политики на Съюза.

_________________ _________________

47 Регламент (ЕС) № 99/2013 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
15 януари 2013 г. относно Европейската 
статистическа програма за периода 
2013—2017 г. (ОВ L 39, 9.2.2013 г., 
стр. 12).

47 Регламент (ЕС) № 99/2013 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
15 януари 2013 г. относно Европейската 
статистическа програма за периода 
2013—2017 г. (ОВ L 39, 9.2.2013 г., 
стр. 12).

Or. en
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Изменение 24
Щефан Ек

Предложение за регламент
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Програмата следва да подпомага 
изготвянето, изпълнението и 
прилагането на законодателството на 
Съюза, което е в основата на 
правилното функциониране на 
вътрешния пазар. Програмата следва да 
подпомага създаването на подходящи 
условия за увеличаване на 
възможностите на всички участници на 
вътрешния пазар — предприятията, 
гражданите, включително 
потребителите, гражданското общество 
и публичните органи. За постигането на 
това програмата следва да има за цел да 
осигури конкурентоспособността на 
предприятията, особено на МСП, но и 
да подпомогне прилагането на 
законодателството за защита на 
потребителите и правилата за 
безопасност и да повиши 
информираността на предприятията и 
физическите лица, като им предостави 
подходящите инструменти, знания и 
компетентност, за да могат да вземат 
решения въз основа на подходяща 
информация, както и да засили тяхното 
участие в изработването на политиките 
на Съюза. Освен това програмата следва 
да има за цел да подобри регулаторното 
и административното сътрудничество, 
по-специално чрез обмен на най-добри 
практики, изграждане на знания и 
компетентност, включително 
използване на стратегическите 
обществени поръчки. Програмата също 
така следва да бъде насочена към 
подпомагане на разработването на 
висококачествени международни 
стандарти, които да са в основата на 

(8) Програмата следва да подпомага 
изготвянето, изпълнението и 
прилагането на законодателството на 
Съюза, което е в основата на 
правилното функциониране на 
вътрешния пазар. Програмата следва да 
подпомага създаването на подходящи 
условия за увеличаване на 
възможностите на всички участници на 
вътрешния пазар – предприятията, 
гражданите, включително 
потребителите, гражданското общество 
и публичните органи. За постигането на 
това програмата следва да има за цел да 
осигури конкурентоспособността на 
предприятията, особено на МСП, но и 
да подпомогне прилагането на 
законодателството за защита на 
потребителите и правилата за 
безопасност и да повиши 
информираността на предприятията и 
физическите лица, като им предостави 
подходящите инструменти, знания и 
компетентност, за да могат да вземат 
решения въз основа на подходяща 
информация, както и да засили тяхното 
участие в изработването на политиките 
на Съюза. Освен това програмата следва 
да има за цел да подобри регулаторното 
и административното сътрудничество, 
по-специално чрез обмен на най-добри 
практики, изграждане на знания и 
компетентност, включително 
използване на стратегическите 
обществени поръчки. Програмата също 
така следва да бъде насочена към 
подпомагане на разработването на 
висококачествени международни 
стандарти, които да са в основата на 
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изпълнението на законодателството на 
Съюза. Това включва и определяне на 
стандарти в областта на финансовото 
отчитане и одита, като по този начин се 
допринесе за прозрачността и доброто 
функциониране на капиталовите пазари 
на Съюза и да се укрепи защитата на 
инвеститорите. Програмата следва да 
подпомага създаването на правила и 
стандарти и чрез осигуряване на 
възможно най-широко участие на 
заинтересованите страни. Сред целите 
на програмата следва също така да бъде 
подпомагането на изпълнението и 
прилагането на законодателството на 
Съюза, като се гарантира висока степен 
на опазване на здравето на хората, 
животните и растенията по 
хранителната верига, както и по-
хуманното отношение към животните.

изпълнението на законодателството на 
Съюза. Това включва и определяне на 
стандарти в областта на финансовото 
отчитане и одита, като по този начин се 
допринесе за прозрачността и доброто 
функциониране на капиталовите пазари 
на Съюза и да се укрепи защитата на 
инвеститорите, потребителите и 
животните. Програмата следва да 
подпомага създаването на правила и 
стандарти и чрез осигуряване на 
възможно най-широко участие на 
заинтересованите страни. Сред целите 
на програмата следва също така да бъде 
подпомагането на изпълнението и 
прилагането на законодателството на 
Съюза, като се гарантира висока степен 
на опазване на здравето на хората, 
животните и растенията по 
хранителната верига, както и по-
хуманното отношение към животните.

Or. en

Изменение 25
Люк Минг Фланаган

Предложение за регламент
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Програмата следва да подпомага 
изготвянето, изпълнението и 
прилагането на законодателството на 
Съюза, което е в основата на 
правилното функциониране на 
вътрешния пазар. Програмата следва да 
подпомага създаването на подходящи 
условия за увеличаване на 
възможностите на всички участници на 
вътрешния пазар – предприятията, 
гражданите, включително 
потребителите, гражданското общество 
и публичните органи. За постигането на 
това програмата следва да има за цел да 
осигури конкурентоспособността на 

(8) Програмата следва да подпомага 
изготвянето, изпълнението и 
прилагането на законодателството на 
Съюза, което е в основата на 
правилното функциониране на 
вътрешния пазар. Програмата следва да 
подпомага създаването на подходящи 
условия за увеличаване на 
възможностите на всички участници на 
вътрешния пазар – предприятията, 
гражданите, включително 
потребителите, гражданското общество 
и публичните органи. За постигането на 
това програмата следва да има 
следните цели:



PE629.600v02-00 14/71 AM\1168580BG.docx

BG

предприятията, особено на МСП, но и 
да подпомогне прилагането на 
законодателството за защита на 
потребителите и правилата за 
безопасност и да повиши
информираността на предприятията и 
физическите лица, като им предостави 
подходящите инструменти, знания и 
компетентност, за да могат да вземат 
решения въз основа на подходяща 
информация, както и да засили тяхното 
участие в изработването на политиките 
на Съюза. Освен това програмата 
следва да има за цел да подобри
регулаторното и административното 
сътрудничество, по-специално чрез 
обмен на най-добри практики, 
изграждане на знания и компетентност, 
включително използване на 
стратегическите обществени поръчки. 
Програмата също така следва да бъде 
насочена към подпомагане на 
разработването на висококачествени 
международни стандарти, които да са в 
основата на изпълнението на 
законодателството на Съюза. Това 
включва и определяне на стандарти в 
областта на финансовото отчитане и 
одита, като по този начин се допринесе 
за прозрачността и доброто
функциониране на капиталовите пазари 
на Съюза и да се укрепи защитата на 
инвеститорите. Програмата следва да 
подпомага създаването на правила и 
стандарти и чрез осигуряване на 
възможно най-широко участие на 
заинтересованите страни. Сред целите 
на програмата следва също така да 
бъде подпомагането на изпълнението 
и прилагането на законодателството 
на Съюза, като се гарантира висока 
степен на опазване на здравето на 
хората, животните и растенията по 
хранителната верига, както и по-
хуманното отношение към 
животните.

(1) осигуряване на
конкурентоспособността на 
предприятията, по-специално на МСП;
(2) подпомагане на прилагането на 
законодателството за защита на 
потребителите и правилата за 
безопасност, повишавайки
информираността на предприятията и 
физическите лица, като им предостави 
подходящите инструменти, знания и 
компетентност, за да могат да вземат 
решения въз основа на подходяща 
информация, както и да засили тяхното 
участие в изработването на политиките 
на Съюза;
(3) подобряване на регулаторното и 
административното сътрудничество, по-
специално чрез обмен на най-добри 
практики, изграждане на знания и 
компетентност, включително 
използване на стратегическите 
обществени поръчки;
(4) подпомагане на разработването 
на висококачествени международни 
стандарти, които да са в основата на 
изпълнението на законодателството на 
Съюза. Това включва определяне на 
стандарти в областта на финансовото 
отчитане и одита, като по този начин се 
допринесе за прозрачността и 
правилното функциониране на 
капиталовите пазари на Съюза и да се 
укрепи защитата на инвеститорите;
(5) подпомагане на създаването на 
стандарти чрез осигуряване на 
възможно най-широко участие на 
заинтересованите страни;
(6) подпомагане на изпълнението и 
прилагането на законодателството на 
Съюза, като се гарантира висока степен 
на опазване на здравето на хората, 
животните и растенията по 
хранителната верига, както и по-
хуманното отношение към животните.

Or. en
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Изменение 26
Мирей Д'Орнано

Предложение за регламент
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Програмата следва да подпомага 
изготвянето, изпълнението и 
прилагането на законодателството на 
Съюза, което е в основата на 
правилното функциониране на 
вътрешния пазар. Програмата следва да 
подпомага създаването на подходящи 
условия за увеличаване на 
възможностите на всички участници на 
вътрешния пазар – предприятията, 
гражданите, включително 
потребителите, гражданското общество 
и публичните органи. За постигането на 
това програмата следва да има за цел да 
осигури конкурентоспособността на 
предприятията, особено на МСП, но и 
да подпомогне прилагането на 
законодателството за защита на 
потребителите и правилата за 
безопасност и да повиши 
информираността на предприятията и 
физическите лица, като им предостави 
подходящите инструменти, знания и 
компетентност, за да могат да вземат 
решения въз основа на подходяща 
информация, както и да засили тяхното 
участие в изработването на политиките 
на Съюза. Освен това програмата следва 
да има за цел да подобри регулаторното 
и административното сътрудничество, 
по-специално чрез обмен на най-добри 
практики, изграждане на знания и 
компетентност, включително 
използване на стратегическите 
обществени поръчки. Програмата също 
така следва да бъде насочена към
подпомагане на разработването на 
висококачествени международни 
стандарти, които да са в основата на 

(8) Програмата следва да подпомага 
изготвянето, изпълнението и 
прилагането на законодателството на 
Съюза, което е в основата на 
правилното функциониране на 
вътрешния пазар. Програмата следва да 
подпомага създаването на подходящи 
условия за увеличаване на 
възможностите на всички участници на 
вътрешния пазар – предприятията, 
гражданите, включително 
потребителите, гражданското общество 
и публичните органи. За постигането на 
това програмата следва да има за цел да 
осигури конкурентоспособността на 
предприятията, особено на МСП, но и 
да подпомогне прилагането на 
законодателството за защита на 
потребителите и правилата за 
безопасност и да повиши 
информираността на предприятията и 
физическите лица, като им предостави 
подходящите инструменти, знания и 
компетентност, за да могат да вземат 
решения въз основа на подходяща 
информация, както и да засили тяхното 
участие в изработването на политиките 
на Съюза. Освен това програмата следва 
да има за цел да подобри регулаторното 
и административното сътрудничество, 
по-специално чрез обмен на най-добри 
практики, изграждане на знания и 
компетентност, включително 
използване на стратегическите 
обществени поръчки. Програмата също 
така следва да бъде насочена към 
подпомагане на разработването на 
висококачествени международни 
стандарти, които да са в основата на 
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изпълнението на законодателството на 
Съюза. Това включва и определяне на 
стандарти в областта на финансовото 
отчитане и одита, като по този начин се 
допринесе за прозрачността и доброто 
функциониране на капиталовите пазари 
на Съюза и да се укрепи защитата на 
инвеститорите. Програмата следва да 
подпомага създаването на правила и 
стандарти и чрез осигуряване на 
възможно най-широко участие на 
заинтересованите страни. Сред целите 
на програмата следва също така да бъде 
подпомагането на изпълнението и 
прилагането на законодателството на 
Съюза, като се гарантира висока степен 
на опазване на здравето на хората, 
животните и растенията по 
хранителната верига, както и по-
хуманното отношение към животните.

изпълнението на законодателството на 
Съюза. Това включва и определяне на 
стандарти в областта на финансовото 
отчитане и одита, като по този начин се 
допринесе за прозрачността и доброто 
функциониране на капиталовите пазари 
на Съюза и да се укрепи защитата на 
инвеститорите. Програмата следва да 
подпомага създаването на правила и 
стандарти и чрез осигуряване на 
възможно най-широко участие на 
заинтересованите страни. Сред целите 
на програмата следва също така да бъде 
подпомагането на изпълнението и 
прилагането на законодателството на 
Съюза, като се гарантира висока степен 
на опазване на здравето на хората, 
животните и растенията по 
хранителната верига, както и по-
хуманното отношение към животните, 
съображения, по отношение на които 
понастоящем изискванията на 
гражданите са значително 
неизпълнени.

Or. fr

Изменение 27
Щефан Ек

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Модерният вътрешен пазар 
стимулира конкуренцията и носи ползи 
за потребителите, предприятията и 
служителите. По-доброто използване на 
постоянно развиващия се вътрешен 
пазар на услугите следва да помогне на 
европейските предприятия да създават 
работни места и да разширяват 
дейността си през граница, да предлагат 
по-богат избор от услуги на по-изгодни 
цени, както и да поддържат високи 
стандарти за защита на потребителите и 

(9) Модерният вътрешен пазар 
стимулира конкуренцията и носи ползи 
за потребителите, предприятията и 
служителите и се съобразява с 
правилата на ЕС в областта на 
околната среда и хуманното 
отношение към животните. По-
доброто използване на постоянно 
развиващия се вътрешен пазар на 
услугите следва да помогне на 
европейските предприятия да създават 
работни места и да разширяват 
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работниците. За да се постигне това, 
програмата следва да допринесе за 
премахване на оставащите пречки и 
да осигури нормативна уредба, която да 
благоприятства нови иновативни бизнес 
модели.

дейността си през граница, да предлагат 
по-богат избор от услуги на по-изгодни 
цени, както и да поддържат високи 
стандарти за защита на потребителите, 
работниците, околната среда и 
хуманното отношение към 
животните. За да се постигне това, 
програмата следва да допринесе за 
осигуряването на нормативна уредба, 
която да благоприятства нови 
иновативни бизнес модели.

Or. en

Изменение 28
Люк Минг Фланаган

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Модерният вътрешен пазар 
стимулира конкуренцията и носи ползи 
за потребителите, предприятията и 
служителите. По-доброто използване на 
постоянно развиващия се вътрешен 
пазар на услугите следва да помогне на 
европейските предприятия да създават 
работни места и да разширяват 
дейността си през граница, да предлагат 
по-богат избор от услуги на по-изгодни 
цени, както и да поддържат високи 
стандарти за защита на потребителите и 
работниците. За да се постигне това, 
програмата следва да допринесе за 
премахване на оставащите пречки и да 
осигури нормативна уредба, която да 
благоприятства нови иновативни бизнес 
модели.

(9) Модерният вътрешен пазар 
стимулира конкуренцията и следва да 
носи ползи за производителите,
потребителите, предприятията и 
служителите. По-доброто използване на 
постоянно развиващия се вътрешен 
пазар на услугите следва да помогне на 
европейските предприятия да създават 
качествени работни места, които 
спазват всички действащи трудови 
права и трудовото 
законодателството на Съюза и да 
разширяват дейността си през граница, 
като предлагат по-богат избор от 
услуги на по-изгодни цени, както и да 
поддържат високи стандарти за защита 
на производителите, потребителите и 
работниците. За да се постигне това, 
програмата следва да допринесе за 
премахване на всички останали пречки 
и да осигури нормативна уредба, която 
да отговаря на всички горепосочени 
стандарти и да благоприятства за нови 
иновативни бизнес модели.
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Or. en

Изменение 29
Мирей Д'Орнано

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Модерният вътрешен пазар 
стимулира конкуренцията и носи ползи 
за потребителите, предприятията и 
служителите. По-доброто използване на 
постоянно развиващия се вътрешен 
пазар на услугите следва да помогне на 
европейските предприятия да създават 
работни места и да разширяват 
дейността си през граница, да предлагат 
по-богат избор от услуги на по-изгодни 
цени, както и да поддържат високи 
стандарти за защита на потребителите и 
работниците. За да се постигне това, 
програмата следва да допринесе за 
премахване на оставащите пречки и да 
осигури нормативна уредба, която да 
благоприятства нови иновативни бизнес 
модели.

(9) Счита се, че модерният 
вътрешен пазар стимулира 
конкуренцията и носи ползи за 
потребителите, предприятията и 
служителите. По-доброто използване на 
постоянно развиващия се вътрешен 
пазар на услугите следва да помогне на 
европейските предприятия да създават 
работни места и да разширяват 
дейността си през граница, да предлагат 
по-богат избор от услуги на по-изгодни 
цени, както и да поддържат високи 
стандарти за защита на потребителите и 
работниците. За да се постигне това, 
програмата следва да допринесе за 
премахване на оставащите пречки и да 
осигури нормативна уредба, която да 
благоприятства нови иновативни бизнес 
модели.

Or. fr

Изменение 30
Люк Минг Фланаган

Предложение за регламент
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) Новите предизвикателства за 
регулирането и правоприлагането са 
свързани с бързо променящата се среда 
на цифровата революция по въпроси 
като киберсигурността, „интернет на 
нещата“ или изкуствения интелект. В 

(11) Новите предизвикателства за 
регулирането и правоприлагането са 
свързани с бързо променящата се среда 
на цифровата революция по въпроси 
като киберсигурността, „интернет на 
нещата“ или изкуствения интелект. В 
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случай на възникване на щета строгите 
правила за безопасност на продуктите и 
наказателната отговорност са от 
съществено значение, за да се 
гарантират мерки на политиката, които 
да дадат възможност на европейските 
граждани, включително потребителите, 
и предприятията да се ползват от тези 
правила. Поради това програмата следва 
да допринесе за бързо адаптиране и 
прилагане на режим на Съюза за 
наказателна отговорност в областта на 
продуктите, който да насърчава 
иновациите.

случай на възникване на щета строгите 
правила за безопасност на продуктите и 
наказателната отговорност са от 
съществено значение, за да се 
гарантират мерки на политиката, които 
да дадат възможност на европейските 
граждани, включително 
производителите, потребителите, и 
предприятията да се ползват от тези 
правила. Поради това програмата следва 
да допринесе за бързо адаптиране и 
прилагане на режим на Съюза за 
наказателна отговорност в областта на 
продуктите, който да насърчава 
иновациите.

Or. en

Изменение 31
Гийом Балас

Предложение за регламент
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Пускането на пазара на 
продукти, които не са в съответствие с 
правото на Съюза, поставя тези, които 
спазват правилата, в неизгодна позиция 
и могат да застрашат потребителите. 
Много предприемачи не се съобразяват 
с правилата — било защото не ги 
познават, било умишлено, за да 
спечелят конкурентно предимство. 
Органите за надзор на пазара често не 
разполагат с достатъчно финансови 
средства и са ограничени от 
националните граници, докато 
предприемачите търгуват на европейско 
или дори на глобално равнище. Що се 
отнася по-специално до електронната 
търговия, органите за надзор на пазара 
срещат големи трудности при 
проследяването на несъответстващи на 
изискванията стоки, внесени от трети 
държави и при откриването на 

(12) Пускането на пазара на 
продукти, които не са в съответствие с
правото на Съюза, поставя тези, които 
спазват правилата, в неизгодна позиция 
и могат да застрашат потребителите и 
да нанесат вреди на околната среда. 
Много предприемачи не се съобразяват 
с правилата — било защото не ги 
познават, било умишлено, за да 
спечелят конкурентно предимство. 
Органите за надзор на пазара често не 
разполагат с достатъчно финансови 
средства и са ограничени от 
националните граници, докато 
предприемачите търгуват на европейско 
или дори на глобално равнище. Що се 
отнася по-специално до електронната 
търговия, органите за надзор на пазара 
срещат големи трудности при 
проследяването на несъответстващи на 
изискванията стоки, внесени от трети 
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отговорния субект в тяхната 
юрисдикция. Поради това програмата 
следва да цели да повиши 
съответствието на продуктите с 
изискванията, като предостави 
подходящи стимули за предприемачите, 
засили проверките на съответствието и 
поощри трансграничното 
сътрудничество между 
правоприлагащите органи. Програмата 
също така следва да допринесе за 
консолидиране на съществуващата 
рамка за дейности по надзор на пазара, 
да насърчи съвместните действия на 
органите за надзор на пазара от 
различни държави членки, да подобри 
обмена на информация и да насърчи 
сближаването и по-тясното интегриране 
на дейностите по надзор на пазара.

държави и при откриването на 
отговорния субект в тяхната 
юрисдикция. Поради това програмата 
следва да цели да повиши 
съответствието на продуктите с 
изискванията, като предостави 
подходящи стимули за предприемачите, 
засили проверките на съответствието и 
поощри трансграничното 
сътрудничество между 
правоприлагащите органи в рамките на 
Съюза и с трети държави. Програмата 
също така следва да допринесе за 
консолидиране на съществуващата 
рамка за дейности по надзор на пазара, 
да насърчи съвместните действия на 
органите за надзор на пазара от 
различни държави членки, да подобри 
обмена на информация и да насърчи 
сближаването и по-тясното интегриране 
на дейностите по надзор на пазара.

Or. en

Изменение 32
Щефан Ек

Предложение за регламент
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Пускането на пазара на 
продукти, които не са в съответствие с 
правото на Съюза, поставя тези, които 
спазват правилата, в неизгодна позиция 
и могат да застрашат потребителите. 
Много предприемачи не се съобразяват 
с правилата — било защото не ги 
познават, било умишлено, за да 
спечелят конкурентно предимство. 
Органите за надзор на пазара често не 
разполагат с достатъчно финансови 
средства и са ограничени от 
националните граници, докато 
предприемачите търгуват на европейско 
или дори на глобално равнище. Що се 

(12) Пускането на пазара на 
продукти, които не са в съответствие с 
правото на Съюза, поставя тези, които 
спазват правилата, в неизгодна позиция 
и могат да застрашат потребителите и 
околната среда. Много предприемачи 
не се съобразяват с правилата — било 
защото не ги познават, било умишлено, 
за да спечелят конкурентно предимство. 
Органите за надзор на пазара често не 
разполагат с достатъчно финансови 
средства и са ограничени от 
националните граници, докато 
предприемачите търгуват на европейско 
или дори на глобално равнище. Що се 
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отнася по-специално до електронната 
търговия, органите за надзор на пазара 
срещат големи трудности при 
проследяването на несъответстващи на 
изискванията стоки, внесени от трети 
държави и при откриването на 
отговорния субект в тяхната 
юрисдикция. Поради това програмата 
следва да цели да повиши 
съответствието на продуктите с 
изискванията, като предостави 
подходящи стимули за 
предприемачите, засили проверките 
на съответствието и поощри 
трансграничното сътрудничество между 
правоприлагащите органи. Програмата 
също така следва да допринесе за 
консолидиране на съществуващата 
рамка за дейности по надзор на пазара, 
да насърчи съвместните действия на 
органите за надзор на пазара от 
различни държави членки, да подобри 
обмена на информация и да насърчи 
сближаването и по-тясното интегриране 
на дейностите по надзор на пазара.

отнася по-специално до електронната 
търговия, органите за надзор на пазара 
срещат големи трудности при 
проследяването на несъответстващи на 
изискванията стоки, внесени от трети 
държави и при откриването на 
отговорния субект в тяхната 
юрисдикция. Поради това програмата 
следва да цели да повиши 
съответствието на продуктите с 
изискванията, като засили проверките 
на съответствието, укрепи 
правилата за съответствие, засили 
санкциите при неспазване и поощри 
трансграничното сътрудничество между 
правоприлагащите органи. Програмата 
също така следва да допринесе за 
консолидиране на съществуващата 
рамка за дейности по надзор на пазара, 
да насърчи съвместните действия на 
органите за надзор на пазара от 
различни държави членки, да подобри 
обмена на информация и да насърчи 
сближаването и по-тясното интегриране 
на дейностите по надзор на пазара.

Or. en

Изменение 33
Люк Минг Фланаган

Предложение за регламент
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Пускането на пазара на 
продукти, които не са в съответствие с 
правото на Съюза, поставя тези, които 
спазват правилата, в неизгодна позиция 
и могат да застрашат потребителите. 
Много предприемачи не се съобразяват 
с правилата — било защото не ги 
познават, било умишлено, за да 
спечелят конкурентно предимство. 
Органите за надзор на пазара често не 
разполагат с достатъчно финансови 

(Не се отнася до българския текст.)
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средства и са ограничени от 
националните граници, докато 
предприемачите търгуват на европейско 
или дори на глобално равнище. Що се 
отнася по-специално до електронната 
търговия, органите за надзор на пазара 
срещат големи трудности при 
проследяването на несъответстващи на 
изискванията стоки, внесени от трети 
държави и при откриването на 
отговорния субект в тяхната 
юрисдикция. Поради това програмата 
следва да цели да повиши 
съответствието на продуктите с 
изискванията, като предостави 
подходящи стимули за предприемачите, 
засили проверките на съответствието и 
поощри трансграничното 
сътрудничество между 
правоприлагащите органи. Програмата 
също така следва да допринесе за 
консолидиране на съществуващата 
рамка за дейности по надзор на пазара, 
да насърчи съвместните действия на 
органите за надзор на пазара от 
различни държави членки, да подобри 
обмена на информация и да насърчи 
сближаването и по-тясното интегриране 
на дейностите по надзор на пазара.

Or. en

Изменение 34
Мирей Д'Орнано

Предложение за регламент
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Безопасността на продуктите е 
засягащ всички въпрос. Органите за 
оценяване на съответствието проверяват 
дали продуктите отговарят на 
изискванията за безопасност, преди да 
бъдат пуснати на пазара. Поради това е 
от първостепенно значение органите за 

(13) Безопасността на продуктите е 
засягащ всички въпрос и понастоящем 
е оправдано очакване на гражданите. 
Органите за оценяване на 
съответствието проверяват дали 
продуктите отговарят на изискванията 
за безопасност, преди да бъдат пуснати 
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оценяване на съответствието да са 
надеждни и компетентни. Съюзът е 
въвел система за акредитация на 
органите за оценяване на 
съответствието с цел проверка на 
тяхната компетентност, 
безпристрастност и независимост. 
Основното предизвикателство 
понастоящем е системата за 
акредитация да се поддържа в 
съответствие с актуалната ситуация и да 
се гарантира, че тя се прилага с еднаква 
строгост в целия Съюз. Поради това 
програмата следва да подкрепя мерките 
за гарантиране на това, че органите за 
оценяване на съответствието 
продължават да отговарят на 
регулаторните изисквания, и за 
укрепване на европейската система за 
акредитация, по-специално в новите 
области на политиката, чрез подкрепа на 
Европейската организация за 
акредитация (EA), посочена в член 14 от 
Регламент (ЕО) № 765/2008 на 
Европейския парламент и на Съвета48.

на пазара. Поради това е от 
първостепенно значение органите за 
оценяване на съответствието да са 
надеждни и компетентни. Съюзът е 
въвел система за акредитация на 
органите за оценяване на 
съответствието с цел проверка на 
тяхната компетентност, 
безпристрастност и независимост. 
Основното предизвикателство 
понастоящем е системата за 
акредитация да се поддържа в 
съответствие с актуалната ситуация и да 
се гарантира, че тя се прилага с еднаква 
строгост в целия Съюз. Поради това 
програмата следва да подкрепя мерките 
за гарантиране на това, че органите за 
оценяване на съответствието 
продължават да отговарят на 
регулаторните изисквания, и за 
укрепване на европейската система за 
акредитация, по-специално в новите 
области на политиката, чрез подкрепа на 
Европейската организация за 
акредитация (EA), посочена в член 14 от 
Регламент (ЕО) № 765/2008 на 
Европейския парламент и на Съвета48.

_________________ _________________

48 Регламент (ЕО) № 765/2008 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
9 юли 2008 г. за определяне на 
изискванията за акредитация и надзор 
на пазара във връзка с предлагането на 
пазара на продукти и за отмяна на 
Регламент (ЕИО) № 339/93 (ОВ L 218, 
13.8.2008 г., стр. 30).

48 Регламент (ЕО) № 765/2008 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
9 юли 2008 г. за определяне на 
изискванията за акредитация и надзор 
на пазара във връзка с предлагането на 
пазара на продукти и за отмяна на 
Регламент (ЕИО) № 339/93 (ОВ L 218, 
13.8.2008 г., стр. 30).

Or. fr

Изменение 35
Щефан Ек

Предложение за регламент
Съображение 14
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Тъй като потребителските пазари 
не познават граници с развитието на 
онлайн търговията и туристическите 
услуги, е важно да се гарантира, че 
пребиваващите в Съюза потребители 
могат да се ползват от адекватна защита 
при вноса на стоки и услуги от 
икономически оператори, установени в 
трети държави. Поради това програмата 
следва да позволи да се подпомогне 
сътрудничеството със съответните 
органи, намиращи се в трети държави, 
които са основни търговски партньори 
на Съюза, когато това е необходимо.

(14) Тъй като потребителските пазари 
не познават граници с развитието на 
онлайн търговията и туристическите 
услуги, е важно да се гарантира, че 
пребиваващите във и извън Съюза 
потребители могат да се ползват от 
адекватна защита при вноса и износа на 
стоки, услуги или живи животни от 
икономически оператори, установени в 
трети държави. Поради това програмата 
следва да позволи да се подпомогне 
сътрудничеството със съответните 
органи, намиращи се в трети държави, 
които са основни търговски партньори 
на Съюза, когато това е необходимо.

Or. en

Изменение 36
Люк Минг Фланаган

Предложение за регламент
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) За да се постигнат целите на 
програмата и да се улесни животът на 
гражданите и предприятията, е 
необходимо да бъдат въведени 
висококачествени, насочени към 
отделния ползвател обществени услуги. 
Това означава, че публичните 
администрации ще трябва да започнат 
да работят по нови начини, да 
премахват пречките между 
различните части на администрацията 
на своята държава и да се ангажират със 
съвместното създаване на тези 
обществени услуги с гражданите и 
предприятията. Постоянното, 
непрекъснато увеличаване на 
трансграничната дейност в рамките на 
вътрешния пазар изисква също така 
предоставянето на актуална 

(16) За да се постигнат целите на 
програмата и да се улесни животът на 
гражданите и предприятията, е 
необходимо да бъдат въведени 
висококачествени, насочени към 
отделния ползвател обществени услуги. 
Това означава, че публичните 
администрации ще трябва да започнат 
да работят по нови начини, да засилят 
сътрудничеството между различните 
части на администрацията на своята 
държава и да се ангажират със 
съвместното създаване на тези 
обществени услуги с гражданите и 
предприятията. Постоянното, 
непрекъснато увеличаване на 
трансграничната дейност в рамките на 
вътрешния пазар изисква също така 
предоставянето на актуална 
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информация за правата на 
предприятията и гражданите, но и за 
административните формалности. Освен 
това основно значение придобива 
предоставянето на правни съвети и 
помощ за решаване на проблеми, които 
възникват на транснационално равнище. 
В допълнение е необходимо 
националните администрации да бъдат 
свързани по прост и ефективен начин, 
както и да се оцени начинът, по който 
вътрешният пазар функционира по 
места. Поради това програмата следва 
да подпомага следните съществуващи 
механизми за управление на вътрешния 
пазар: портала „Вашата Европа“, който 
следва да е гръбнакът на бъдещия 
Единен цифров портал, сайта „Вашата 
Европа — Съвети“, SOLVIT,
Информационната система за 
вътрешния пазар и информационното 
табло за вътрешния пазар, за да 
подобри живота на гражданите и 
способността на предприятията да 
търгуват през граница.

информация за правата на 
предприятията и гражданите, но и за 
административните формалности. Освен 
това основно значение придобива 
предоставянето на правни съвети и 
помощ за решаване на проблеми, които 
възникват на транснационално равнище. 
В допълнение е необходимо 
националните администрации да бъдат 
свързани по прост и ефективен начин, 
както и да се оцени начинът, по който 
вътрешният пазар функционира по 
места. За да подобри ежедневния 
живот на гражданите и 
способността на предприятията да 
търгуват през граница, програмата 
следва да подпомага следните 
съществуващи механизми за управление 
на вътрешния пазар:
* портала „Вашата Европа“, който 
следва да е гръбнакът на бъдещия 
Единен цифров портал;
* сайта „Вашата Европа – Съвети;
* SOLVIT;
* информационната система за 
вътрешния пазар;
* информационното табло за единния
пазар.

Or. en

Изменение 37
Мирей Д'Орнано

Предложение за регламент
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) Програмата следва също така да 
подпомага правилното и пълно 
транспониране и прилагане от страна на 
държавите членки на правната уредба на 
Съюза за борба с изпирането на пари и 
финансирането на тероризма, както и 
развитието на бъдещи политики за 
справяне с новите предизвикателства в 

(18) Програмата следва също така да 
подпомага правилното и пълно 
транспониране и прилагане от страна на 
държавите членки на правната уредба на 
Съюза за борба с изпирането на пари
(която понастоящем е изключително 
неефективна) и финансирането на 
тероризма, както и развитието на 



PE629.600v02-00 26/71 AM\1168580BG.docx

BG

тази област. Тя следва да предоставя 
подкрепа и за съответните дейности на 
международни организации от 
европейски интерес, като например 
Комитета на експертите за оценка на 
мерките за борба срещу изпирането на 
пари и финансирането на тероризма към 
Съвета на Европа.

бъдещи политики за справяне с новите 
предизвикателства в тази област. Тя 
следва да предоставя подкрепа и за 
съответните дейности на международни 
организации от европейски интерес, 
като например Комитета на експертите 
за оценка на мерките за борба срещу 
изпирането на пари и финансирането на 
тероризма към Съвета на Европа.

Or. fr

Изменение 38
Люк Минг Фланаган

Предложение за регламент
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) Програмата следва също така да 
подпомага правилното и пълно 
транспониране и прилагане от страна на 
държавите членки на правната уредба на 
Съюза за борба с изпирането на пари и 
финансирането на тероризма, както и 
развитието на бъдещи политики за 
справяне с новите предизвикателства в 
тази област. Тя следва да предоставя 
подкрепа и за съответните дейности на 
международни организации от 
европейски интерес, като например 
Комитета на експертите за оценка на 
мерките за борба срещу изпирането на 
пари и финансирането на тероризма към 
Съвета на Европа.

(Не се отнася до българския текст.)

Or. en

Обосновка

Оригиналният текст звучи така, сякаш държавите членки са тези, които се 
ангажират с финансирането на тероризма.

Изменение 39
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Щефан Ек

Предложение за регламент
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) Осъществяването и развитието 
на вътрешния пазар в областта на 
финансовите услуги, финансовата 
стабилност и съюза на капиталовите 
пазари, включително финансирането за 
устойчиво развитие, силно зависят от 
основаните на данни мерки на 
политиката, предприети от Съюза. За да 
се постигне тази цел, Комисията следва 
да има активна роля в постоянния 
мониторинг на финансовите пазари и 
финансовата стабилност, оценяването 
на прилагането на законодателството на 
ЕС от държавите членки, като 
преценява дали съществуващото 
законодателство е пригодно за целта и 
установява възможни области на 
действие, когато се появят нови 
рискове, при непрекъснато участие на 
заинтересованите страни на всички 
етапи от изготвянето на политиките. 
Тези дейности се основават на 
изготвянето на анализи, проучвания, 
учебни материали, изследвания, оценки 
на съответствието, други оценки и 
статистически данни и се поддържат от 
информационни системи и 
комуникационни инструменти.

(19) Осъществяването и развитието 
на вътрешния пазар в областта на 
финансовите услуги, финансовата 
стабилност и съюза на капиталовите 
пазари, включително финансирането за 
устойчиво развитие, силно зависят от 
основаните на данни мерки на 
политиката, предприети от Съюза. За да 
се постигне тази цел, Комисията следва 
да има активна роля в постоянния 
мониторинг на финансовите пазари и 
финансовата стабилност, оценяването 
на прилагането на законодателството на 
ЕС от държавите членки, като 
преценява дали съществуващото 
законодателство е пригодно за целта и 
установява възможни области на 
действие, когато се появят нови 
рискове, при непрекъснато участие на 
заинтересованите страни, групи от 
граждани, неправителствени 
организации и обществото като цяло
на всички етапи от изготвянето на 
политиките. Тези дейности се основават 
на изготвянето на анализи, проучвания, 
учебни материали, изследвания, оценки 
на съответствието, други оценки и 
статистически данни и се поддържат от 
информационни системи и 
комуникационни инструменти.

Or. en

Изменение 40
Люк Минг Фланаган

Предложение за регламент
Съображение 19
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) Осъществяването и развитието 
на вътрешния пазар в областта на 
финансовите услуги, финансовата 
стабилност и съюза на капиталовите 
пазари, включително финансирането за 
устойчиво развитие, силно зависят от 
основаните на данни мерки на 
политиката, предприети от Съюза. За да 
се постигне тази цел, Комисията следва 
да има активна роля в постоянния 
мониторинг на финансовите пазари и 
финансовата стабилност, оценяването 
на прилагането на законодателството на 
ЕС от държавите членки, като 
преценява дали съществуващото 
законодателство е пригодно за целта и 
установява възможни области на 
действие, когато се появят нови 
рискове, при непрекъснато участие на 
заинтересованите страни на всички 
етапи от изготвянето на политиките. 
Тези дейности се основават на 
изготвянето на анализи, проучвания, 
учебни материали, изследвания, оценки 
на съответствието, други оценки и 
статистически данни и се поддържат от 
информационни системи и 
комуникационни инструменти.

(19) Осъществяването и развитието 
на вътрешния пазар в областта на 
финансовите услуги, финансовата 
стабилност и съюза на капиталовите 
пазари, включително финансирането за 
устойчиво развитие, са зависими до 
голяма степен от основаните на данни 
мерки на политиката, предприети от 
Съюза. За да се постигне тази цел, 
Комисията следва да има активна роля в 
постоянния мониторинг на финансовите 
пазари и финансовата стабилност, 
оценяването на прилагането на 
законодателството на ЕС от държавите 
членки, като преценява дали 
съществуващото законодателство е 
пригодно за целта и установява 
възможни области на действие, когато 
се появят нови рискове, при 
непрекъснато участие на 
заинтересованите страни на всички 
етапи от изготвянето на политиките. 
Тези дейности се основават на 
изготвянето на анализи, проучвания, 
учебни материали, изследвания, оценки 
на съответствието, други оценки и 
статистически данни и се поддържат от 
информационни системи и 
комуникационни инструменти.

Or. en

Изменение 41
Мирей Д'Орнано

Предложение за регламент
Съображение 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22) Изключително важно е да се 
укрепи конкурентоспособността на 
европейските предприятия, като 
същевременно се гарантират 
действително еднакви условия на 

(22) От първостепенно значение е 
да се укрепи конкурентоспособността на 
европейските предприятия, като 
същевременно се гарантират 
действително еднакви условия на 
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конкуренция и отворен и конкурентен 
вътрешен пазар. МСП са двигателят на 
европейската икономика, като 
представляват над 99 % от всички 
предприятия в Европа, осигуряват две 
трети от работните места и допринасят 
значително за създаването на нови 
работни места с регионално и местно 
измерение.

конкуренция и отворен и конкурентен 
вътрешен пазар. МСП са двигателят на 
европейската икономика, като 
представляват над 99 % от всички 
предприятия в Европа, осигуряват две 
трети от работните места и допринасят 
значително за създаването на нови 
работни места с регионално и местно 
измерение. МСП са засегнати от 
политиката за свободен обмен, която 
не позволява на държавите членки да 
защитават своите национални 
предприятия.

Or. fr

Изменение 42
Люк Минг Фланаган

Предложение за регламент
Съображение 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22) Изключително важно е да се 
укрепи конкурентоспособността на 
европейските предприятия, като 
същевременно се гарантират 
действително еднакви условия на 
конкуренция и отворен и конкурентен 
вътрешен пазар. МСП са двигателят на 
европейската икономика, като 
представляват над 99 % от всички 
предприятия в Европа, осигуряват две 
трети от работните места и допринасят 
значително за създаването на нови 
работни места с регионално и местно 
измерение.

(Не се отнася до българския текст.)

Or. en

Изменение 43
Люк Минг Фланаган

Предложение за регламент
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Съображение 23

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23) Пред МСП стоят общи 
предизвикателства, които не засягат 
големите предприятия в същата степен
— получаване на финансиране,
намиране на квалифицирана работна 
сила, намаляване на административната 
тежест, възприемане на творчеството и 
иновациите, достъп до пазари и 
насърчаване на дейностите по 
интернационализиране. Програмата 
следва да отстрани тези видове пазарна 
неефективност по пропорционален 
начин, като същевременно не наруши 
неоправдано конкуренцията на 
вътрешния пазар.

(23) Пред МСП стоят общи 
предизвикателства, които не засягат 
големите предприятия в същата степен, 
предизвикателства като: получаване 
на финансиране; намиране на 
квалифицирана работна сила;
облекчаване на административната 
тежест; възприемане на творчеството и 
иновациите; достъп до пазари и 
насърчаване на дейностите по 
интернационализиране. Програмата 
следва да отстрани тези видове пазарна 
неефективност по пропорционален 
начин, като същевременно не наруши 
неоправдано конкуренцията на 
вътрешния пазар.

Or. en

Изменение 44
Люк Минг Фланаган

Предложение за регламент
Съображение 24

Текст, предложен от Комисията Изменение

(24) Много от проблемите, свързани с 
конкурентоспособността на Съюза, се 
отнасят до трудностите на МСП при 
получаването на достъп до 
финансиране, тъй като за тях 
доказването на тяхната 
кредитоспособност е нелека задача и 
разполагат с недостатъчно обезпечение. 
Допълнителни предизвикателства за 
финансирането произтичат от 
необходимостта МСП да останат 
конкурентоспособни, като участват 
активно например в дейности по 
цифровизация, интернационализация и 
иновации и повишават квалификацията 
на работната си ръка. Ограниченият 

(Не се отнася до българския текст.)
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достъп до финансиране оказва 
отрицателно въздействие върху 
създаването, растежа и коефициентите 
на оцеляване на предприятията, както и 
върху готовността на новите 
предприемачи да поемат жизнеспособни 
предприятия при наследяването им.

Or. en

Изменение 45
Люк Минг Фланаган

Предложение за регламент
Съображение 25

Текст, предложен от Комисията Изменение

(25) За да се преодолеят тези видове 
неефективност на пазара и да се 
гарантира, че МСП ще продължат да 
играят своята роля на основа за 
конкурентоспособността на 
икономиката на Съюза, малките и 
средни предприятия се нуждаят от 
допълнителна подкрепа посредством 
дългови и капиталови инструменти, 
които трябва да бъдат установени по 
компонента за МСП на фонд InvestEU, 
създаден с Регламент [...] на 
Европейския парламент и на Съвета52. 
Механизмът за гарантиране на заеми, 
създаден с Регламент (ЕС) № 1287/2013 
на Европейския парламент и на 
Съвета53, е с доказана добавена стойност 
и се очаква да има благоприятен принос 
за най-малко 500 000 МСП; негов 
приемник ще бъде установен по 
компонента за МСП на фонд InvestEU.

(25) За да се преодолеят тези видове 
неефективност на пазара и да се 
гарантира, че МСП ще продължат да 
играят своята роля на основа за 
конкурентоспособността на 
икономиката на Съюза, малките и 
средните предприятия се нуждаят от 
допълнителна подкрепа посредством 
дългови и капиталови инструменти, 
които трябва да бъдат установени по 
компонента за МСП на фонд InvestEU, 
създаден с Регламент [...] на 
Европейския парламент и на Съвета52. 
Механизмът за гарантиране на заеми, 
създаден с Регламент (ЕС) № 1287/2013 
на Европейския парламент и на 
Съвета53, е с доказана добавена стойност 
и се очаква да има благоприятен принос 
за най-малко 500 000 МСП; негов 
приемник ще бъде установен по 
компонента за МСП на фонд InvestEU.

_________________ _________________

52 COM(2018) 439 final 52 COM(2018) 439 final

53 Регламент (ЕС) № 1287/2013 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
11 декември 2013 г. за създаване на 
Програма за конкурентоспособност на 
предприятията и малките и средните 

53 Регламент (ЕС) № 1287/2013 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
11 декември 2013 г. за създаване на 
Програма за конкурентоспособност на 
предприятията и малките и средните 
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предприятия (COSME) (2014—2020 г.) и 
за отмяна на Решение № 1639/2006/ЕО
(ОВ L 347 от 20.12.2013 г., стр. 33).

предприятия (COSME) (2014—2020 г.) и 
за отмяна на Решение № 1639/2006/ЕО 
(ОВ L 347 от 20.12.2013 г., стр. 33).

Or. en

Изменение 46
Люк Минг Фланаган

Предложение за регламент
Съображение 26

Текст, предложен от Комисията Изменение

(26) Целите на политиката на 
настоящата програма ще бъдат 
преследвани и чрез финансови 
инструменти и бюджетна гаранция по 
компонента за МСП на фонд InvestEU. 
Финансовата подкрепа следва да се 
използва за преодоляване на 
неефективността на пазара или на 
неоптималните инвестиционни
ситуации по пропорционален начин, а 
действията следва да не се дублират, 
нито да изместват частното 
финансиране или да нарушават
конкуренцията на вътрешния пазар. 
Действията следва да имат ясна 
европейска добавена стойност.

(26) Целите на политиката на 
настоящата програма ще бъдат 
преследвани и чрез финансови 
инструменти и бюджетна гаранция по 
компонента за МСП на фонд InvestEU. 
Финансовото подпомагане следва да 
се използва за справяне със случаи на 
неефективност на пазара или с 
неоптимални по отношение на 
инвестициите ситуации по адекватен
начин, без да се дублира или да се 
изтласква частното финансиране или 
да се нарушава конкуренцията на 
вътрешния пазар. Действията следва да 
имат ясна европейска добавена 
стойност.

Or. en

Изменение 47
Мирей Д'Орнано

Предложение за регламент
Съображение 27

Текст, предложен от Комисията Изменение

(27) Програмата следва да осигурява 
ефективна подкрепа за малките и 
средните предприятия през целия им 
жизнен цикъл. Тя следва да се основава 

(27) Програмата следва да осигурява 
ефективна подкрепа за малките и 
средните предприятия през целия им 
жизнен цикъл и да се стреми да 
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на уникалните знания и експертния 
опит, натрупани във връзка с малките и 
средните предприятия и промишлените 
сектори, и на дълъг опит в работата с 
европейски, национални и регионални 
заинтересовани страни. Тази подкрепа 
следва да се основава на успешния опит 
на мрежата „Enterprise Europe“ в 
качеството ѝ на система за „обслужване 
на едно гише“ за подобряване на 
конкурентоспособността на МСП и за 
развиване на дейността им в рамките на 
единния пазар и извън него. Планира се 
мрежата да продължи да предоставя 
услуги от името на други програми на 
Съюза, по-специално за програмата 
„Хоризонт 2020“, като се използват 
финансовите ресурси на тези програми. 
Също така схемата за наставничество на 
нови предприемачи следва да продължи 
да бъде инструментът, който дава 
възможност на нови или кандидат 
предприемачи да придобият стопански 
опит чрез установяването на връзка с 
подходящ опитен предприемач от друга 
държава, като по този начин се даде 
възможност за укрепване на 
предприемаческите таланти. 
Програмата следва да продължава да се 
стреми да се разраства и да разширява 
географския си обхват и по този начин 
да предлага на предприемачите по-
широк набор от възможности за 
установяване на подходящ контакт, 
допълвайки други инициативи на 
Съюза, когато е уместно.

преодолее основните трудности, с 
които се сблъскват. Тя следва да се 
основава на уникалните знания и 
експертния опит, натрупани във връзка 
с малките и средните предприятия и 
промишлените сектори, и на дълъг опит 
в работата с европейски, национални и 
регионални заинтересовани страни. Тази 
подкрепа следва да се основава на 
успешния опит на мрежата „Enterprise 
Europe“ в качеството ѝ на система за 
„обслужване на едно гише“ за 
подобряване на 
конкурентоспособността на МСП и за 
развиване на дейността им в рамките на 
единния пазар и извън него. Планира се 
мрежата да продължи да предоставя 
услуги от името на други програми на 
Съюза, по-специално за програмата 
„Хоризонт 2020“, като се използват 
финансовите ресурси на тези програми. 
Също така схемата за наставничество на 
нови предприемачи следва да продължи 
да бъде инструментът, който дава 
възможност на нови или кандидат 
предприемачи да придобият стопански 
опит чрез установяването на връзка с 
подходящ опитен предприемач от друга 
държава, като по този начин се даде 
възможност за укрепване на 
предприемаческите таланти. 
Програмата следва да продължава да се 
стреми да се разраства и да разширява 
географския си обхват и по този начин 
да предлага на предприемачите по-
широк набор от възможности за 
установяване на подходящ контакт, 
допълвайки други инициативи на 
Съюза, когато е уместно.

Or. fr

Изменение 48
Люк Минг Фланаган

Предложение за регламент
Съображение 30
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(30) Европейските стандарти играят 
важна роля на вътрешния пазар. Те са от 
жизненоважно значение за 
конкурентоспособността на 
предприятията, и по-специално на 
МСП. Те са също така ключов 
инструмент за подкрепа на 
законодателството и политиките на 
Съюза в някои ключови области, като 
например енергетиката, изменението на 
климата, информационните и 
комуникационните технологии, 
устойчивото използване на ресурсите, 
иновациите, безопасността на 
продуктите, защитата на потребителите, 
безопасността на работниците и 
условията на труд и застаряването на 
населението, поради което имат 
положителен принос за обществото като 
цяло.

(30) Европейските стандарти играят 
важна роля на вътрешния пазар. Те са от 
жизненоважно значение за 
конкурентоспособността на 
предприятията, и по-специално на 
МСП. Те са също така ключов 
инструмент за подкрепа на 
законодателството и политиките на 
Съюза в някои ключови области, като 
например енергетиката, изменението на 
климата, информационните и 
комуникационните технологии, 
устойчивото използване на ресурсите, 
иновациите, безопасността на 
продуктите, защитата на потребителите, 
безопасността на работниците и 
условията на труд и застаряващото 
население, поради което имат 
положителен принос за обществото като 
цяло.

Or. en

Изменение 49
Люк Минг Фланаган

Предложение за регламент
Съображение 32

Текст, предложен от Комисията Изменение

(32) Наличието на добре 
функционираща обща рамка за 
финансова отчетност е от съществено 
значение за вътрешния пазар, за 
ефективното функциониране на 
капиталовите пазари и за постигането на 
интегриран пазар за финансови услуги в 
контекста на съюза на капиталовите 
пазари.

(Не се отнася до българския текст.)

Or. en
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Изменение 50
Люк Минг Фланаган

Предложение за регламент
Съображение 33

Текст, предложен от Комисията Изменение

(33) В съответствие с Регламент 
(ЕО) № 1606/2002 на Европейския 
парламент и на Съвета55

Международните стандарти за 
финансово отчитане (МСФО), приети от 
Съвета по международни счетоводни 
стандарти, и свързаните с тях 
тълкувания на Комитета за разяснения 
на МСФО трябва да бъдат включени в 
правото на Съюза, за да бъдат 
използвани от дружествата, чиито ценни 
книжа са регистрирани на регулиран 
пазар в Съюза, единствено ако МСФО 
отговарят на критериите, посочени в 
същия регламент, включително 
изискването отчетите да дават „вярна и 
точна представа“, както е предвидено в 
член 4, параграф 3 от Директива 
2013/34/ЕС на Европейския парламент и 
на Съвета56, и да допринасят за 
европейския обществен интерес. Такива 
международни счетоводни стандарти 
следва да бъдат разработени в рамките 
на прозрачен процес, отличаващ се с 
демократична отчетност. Следователно
МСФО играят важна роля при 
функционирането на вътрешния пазар, 
поради което Съюзът е пряко 
заинтересован да гарантира, че 
процесът, чрез който се разработват и 
одобряват МСФО, води до 
установяването на стандарти, 
съответстващи на изискванията на 
правната уредба на вътрешния пазар. 
Поради това е от съществено значение 
да се установят подходящи механизми 
за финансиране на Фондацията за 
МСФО.

(33) В съответствие с Регламент 
(ЕО) № 1606/2002 на Европейския 
парламент и на Съвета55

Международните стандарти за 
финансово отчитане (МСФО), приети от 
Съвета по международни счетоводни 
стандарти, и свързаните с тях 
тълкувания на Комитета за разяснения 
на МСФО трябва да бъдат включени в 
правото на Съюза, за да бъдат 
използвани от дружествата, чиито ценни 
книжа са регистрирани на регулиран 
пазар в Съюза, единствено ако МСФО 
отговарят на критериите, посочени в 
същия регламент, включително 
изискването отчетите да дават „вярна и 
точна представа“, както е предвидено в 
член 4, параграф 3 от Директива 
2013/34/ЕС на Европейския парламент и 
на Съвета56 и да допринасят за 
европейския обществен интерес. В този 
контекст е важно да се отбележи, че 
в случаите, в които съществува 
противоречие между даден 
счетоводен „стандарт“ и закона, 
законът винаги има предимство пред 
стандарта. Такива международни 
счетоводни стандарти следва да бъдат 
разработени в рамките на прозрачен 
процес, отличаващ се с демократична 
отчетност. Следователно МСФО играят 
важна роля при функционирането на 
вътрешния пазар, поради което Съюзът 
е пряко заинтересован да гарантира, че 
процесът, чрез който се разработват и 
одобряват МСФО, води до 
установяването на стандарти, 
съответстващи на изискванията на 
правната уредба на вътрешния пазар. 
Поради това е от съществено значение 
да се установят подходящи механизми 
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за финансиране на Фондацията за 
МСФО.

_________________ _________________

55 Регламент (ЕО) № 1606/2002 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
19 юли 2002 г. за прилагането на 
международните счетоводни стандарти 
(ОВ L 243, 11.9.2002 г., стр. 1).

55 Регламент (ЕО) № 1606/2002 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
19 юли 2002 г. за прилагането на 
международните счетоводни стандарти 
(ОВ L 243, 11.9.2002 г., стр. 1).

56 Директива 2013/34/ЕС на 
Европейския парламент и на Съвета от 
26 юни 2013 г. относно годишните 
финансови отчети, консолидираните 
финансови отчети и свързаните доклади 
на някои видове предприятия и за 
изменение на Директива 2006/43/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета и за 
отмяна на Директиви 78/660/ЕИО и 
83/349/ЕИО на Съвета (ОВ L 182, 
29.6.2013 г., стр. 19).

56 Директива 2013/34/ЕС на 
Европейския парламент и на Съвета от 
26 юни 2013 г. относно годишните 
финансови отчети, консолидираните 
финансови отчети и свързаните доклади 
на някои видове предприятия и за 
изменение на Директива 2006/43/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета и за 
отмяна на Директиви 78/660/ЕИО и 
83/349/ЕИО на Съвета (ОВ L 182, 
29.6.2013 г., стр. 19).

Or. en

Изменение 51
Люк Минг Фланаган

Предложение за регламент
Съображение 36

Текст, предложен от Комисията Изменение

(36) Съюзът допринася за това да се 
гарантира високо равнище на защита на 
потребителите, като им се предоставят 
възможности и им се отрежда централно 
място във вътрешния пазар, чрез 
подпомагане и допълване на политиките 
на държавите членки, като стремежът е 
да се създадат условия, гарантиращи на 
гражданите, когато действат като 
потребители, възможността да се 
ползват в пълна степен от предимствата 
на вътрешния пазар, като така чрез 
конкретни действия ефективно се 
обезпечат тяхната безопасност и 
законните и икономическите им 
интереси. Съюзът трябва също така да 

(36) Съюзът допринася за това да се 
гарантира високо равнище на защита на 
потребителите, като им се предоставят 
възможности и им се отрежда централно 
място във вътрешния пазар, чрез 
подпомагане и допълване на политиките 
на държавите членки, като стремежът е 
да се създадат условия, гарантиращи на 
гражданите, когато действат като 
потребители, възможността да се 
ползват в пълна степен от предимствата 
на вътрешния пазар, като така чрез 
конкретни действия ефективно се 
обезпечат тяхната безопасност и 
законните и икономическите им 
интереси. Съюзът трябва също така да 
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гарантира, че в правото за защита на 
потребителите и безопасност на 
продуктите е правилно и еднакво 
прилагано на място и че предприятията 
разполагат с еднакви условия за лоялна 
конкуренция на вътрешния пазар. Освен 
това е необходимо потребителите да 
получат възможности и да бъдат 
насърчени и подпомогнати при 
вземането на устойчиви решения, като 
по този начин се допринесе за 
устойчива, енергийно и ресурсно 
ефективна и кръгова икономика.

гарантира, че в правото за защита на 
потребителите и безопасност на 
продуктите е правилно и еднакво 
прилагано на място и че 
производителите и предприятията 
разполагат с еднакви условия за лоялна 
конкуренция на вътрешния пазар. Освен 
това е необходимо потребителите да 
получат възможности и да бъдат 
насърчени и подпомогнати при 
вземането на устойчиви решения, като 
по този начин се допринесе за 
устойчива, енергийно и ресурсно 
ефективна и кръгова икономика.

Or. en

Изменение 52
Люк Минг Фланаган

Предложение за регламент
Съображение 38

Текст, предложен от Комисията Изменение

(38) Програмата следва да подпомага 
националните компетентни органи, 
включително отговарящите за 
мониторинга на безопасността на 
продуктите, които си сътрудничат, по-
специално чрез системата на Съюза за 
бърз обмен на информация за опасни 
продукти. Тя следва също така да 
подкрепя прилагането на Директива 
2001/95/ЕО на Европейския парламент и 
на Съвета58 и Регламент (ЕО) 
№ 765/2008 по отношение на защитата 
на потребителите и безопасността на 
продуктите и Мрежата за 
сътрудничество в областта на защитата 
на потребителите, както и 
международното сътрудничество между 
съответните органи в трети държави и в 
Съюза. Програмата следва също така да 
има за цел да гарантира достъпа на 
всички потребители и търговци до 
качествено извънсъдебно решаване на 

(Не се отнася до българския текст.)
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спорове и онлайн решаване на спорове, 
както и информация за възможностите 
за правна защита.

_________________

58 Директива 2001/95/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 
3 декември 2001 г. относно общата 
безопасност на продуктите (ОВ L 11, 
15.1.2002 г., стр. 4).

Or. en

Изменение 53
Люк Минг Фланаган

Предложение за регламент
Съображение 39

Текст, предложен от Комисията Изменение

(39) Мрежата на европейските 
потребителски центрове помага на 
потребителите да се ползват от своите 
потребителски права в Съюза, когато 
купуват стоки и услуги през граница в 
рамките на вътрешния пазар и ЕИП, 
било то онлайн или при пътуване. 
Обхващащата 30 центъра мрежа, 
съвместно финансирана от програми на 
Съюза за потребителите от повече от 10 
години, е доказала своята добавена 
стойност за укрепване на доверието на 
потребителите и търговците във 
вътрешния пазар. Тя обработва повече 
от 100 000 искания на потребители 
годишно и достига до милиони 
граждани чрез своите медийни и 
информационни дейности. Тази мрежа е 
една от най-високо ценените мрежи в 
Съюза за оказване на съдействие на 
гражданите и повечето от нейните 
центрове разполагат със звена за 
контакт във връзка със правото относно 
вътрешния пазар, като например 
Директива 2006/123/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета59, а нейната 

(39) Мрежата на европейските 
потребителски центрове помага на 
потребителите да се ползват от своите 
потребителски права в Съюза, когато 
купуват стоки и услуги през граница в 
рамките на вътрешния пазар и ЕИП, 
било то онлайн или при пътуване. 
Мрежата, която обхваща 30 центъра,
е съвместно финансирана от програми 
на Съюза за потребителите от повече от 
10 години и е доказала своята добавена 
стойност за укрепване на доверието на 
потребителите и търговците във 
вътрешния пазар. Тя обработва повече 
от 100 000 искания на потребители 
годишно и достига до милиони 
граждани чрез своите медийни и 
информационни дейности. Тази мрежа е 
една от най-високо ценените мрежи в 
Съюза за оказване на съдействие на 
гражданите и повечето от нейните 
центрове разполагат със звена за 
контакт във връзка със правото относно 
вътрешния пазар, като например 
Директива 2006/123/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета59; нейната 
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оценка подчертава колко е важно да 
продължи дейността си. Мрежата също 
така възнамерява да постигне 
договорености за реципрочност с
подобни органи в трети държави.

оценка подчертава колко е важно да 
продължи дейността си. Мрежата също 
така възнамерява да постигне 
договорености за реципрочност с 
подобни органи в трети държави.

_________________ _________________

59 Директива 2006/123/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 
12 декември 2006 г. относно услугите на 
вътрешния пазар (ОВ L 376, 
27.12.2006 г., стр. 36).

59 Директива 2006/123/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 
12 декември 2006 г. относно услугите на 
вътрешния пазар (ОВ L 376, 
27.12.2006 г., стр. 36).

Or. en

Изменение 54
Болеслав Г. Пеха

Предложение за регламент
Съображение 40

Текст, предложен от Комисията Изменение

(40) Проверката за пригодност на 
правото за защита на потребителите и 
маркетинговото право на Съюза, 
извършена от Комисията през май
2017 г., разкри необходимостта от по-
добро прилагане на правилата и 
улесняване на правната защита, когато 
потребители са засегнати от нарушения 
на правото за защита на потребителите. 
В резултат на това през април 2018 г. 
Комисията прие „Нов търговски 
механизъм за потребителите“, за да се 
гарантира, наред с другото, еднакво 
третиране на потребителите в рамките 
на вътрешния пазар във връзка с 
двойните стандарти за качество, 
засилване на капацитета на държавите 
членки за правоприлагане, по-голяма 
безопасност на продуктите, засилване 
на международното сътрудничество и 
нови възможности за правна защита, по-
специално чрез представителни 
действия на квалифицирани 
организации. Програмата следва да има 

(40) Проверката за пригодност на 
правото за защита на потребителите и 
маркетинговото право на Съюза, 
извършена от Комисията през 
май 2017 г., разкри необходимостта от 
по-добро прилагане на правилата и 
улесняване на правната защита, когато 
потребители са засегнати от нарушения 
на правото за защита на потребителите. 
Комисията прие „Нов търговски 
механизъм за потребителите“, за да се 
гарантира, наред с другото, еднакво 
третиране на потребителите в рамките 
на вътрешния пазар във връзка с 
двойните стандарти за качество сред 
държавите членки, засилване на 
капацитета на държавите членки за 
правоприлагане, по-голяма безопасност 
на продуктите, засилване на 
международното сътрудничество и нови 
възможности за правна защита, по-
специално чрез представителни 
действия на квалифицирани 
организации. Програмата следва да има 
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за цел предоставянето на подкрепа на 
политиката за защита на потребителите 
чрез повишаване на осведомеността и 
натрупване на знания, изграждане на 
капацитет и обмен на най-добри 
практики на организациите на 
потребителите и органите за защита на 
потребителите, изграждане на мрежи и 
разработване на данни за пазара, 
укрепване на базата от данни за 
функционирането на вътрешния пазар за 
потребителите, информационни системи 
и комуникационни инструменти, наред 
с другото.

за цел предоставянето на подкрепа на 
политиката за защита на потребителите 
чрез повишаване на осведомеността и 
натрупване на знания, изграждане на 
капацитет и обмен на най-добри 
практики на организациите на 
потребителите и органите за защита на 
потребителите, изграждане на мрежи и 
разработване на данни за пазара, 
укрепване на базата от данни за 
функционирането на вътрешния пазар за 
потребителите, информационни системи 
и комуникационни инструменти, наред 
с другото.

Or. pl

Изменение 55
Люк Минг Фланаган

Предложение за регламент
Съображение 40

Текст, предложен от Комисията Изменение

(40) Проверката за пригодност на 
правото за защита на потребителите и 
маркетинговото право на Съюза, 
извършена от Комисията през 
май 2017 г., разкри необходимостта от 
по-добро прилагане на правилата и 
улесняване на правната защита, когато 
потребители са засегнати от нарушения 
на правото за защита на потребителите. 
В резултат на това през април 2018 г. 
Комисията прие „Нов търговски 
механизъм за потребителите“, за да се 
гарантира, наред с другото, еднакво 
третиране на потребителите в рамките 
на вътрешния пазар във връзка с 
двойните стандарти за качество, 
засилване на капацитета на държавите 
членки за правоприлагане, по-голяма 
безопасност на продуктите, засилване 
на международното сътрудничество и 
нови възможности за правна защита, по-
специално чрез представителни 

(40) Проверката за пригодност на 
правото за защита на потребителите и 
маркетинговото право на Съюза, 
извършена от Комисията през 
май 2017 г., разкри необходимостта от 
по-добро прилагане на правилата и 
улесняване на правната защита, когато 
потребители са засегнати от нарушения 
на правото за защита на потребителите. 
В резултат на това през април 2018 г. 
Комисията прие „Нов търговски 
механизъм за потребителите“, за да се 
гарантира, наред с другото, еднакво 
третиране на потребителите в рамките 
на вътрешния пазар във връзка с 
двойните стандарти за качество, 
засилване на капацитета на държавите 
членки за правоприлагане, по-голяма 
безопасност на продуктите, засилване 
на международното сътрудничество и 
нови възможности за правна защита, по-
специално чрез представителни 
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действия на квалифицирани 
организации. Програмата следва да има 
за цел предоставянето на подкрепа на 
политиката за защита на потребителите 
чрез повишаване на осведомеността и 
натрупване на знания, изграждане на 
капацитет и обмен на най-добри 
практики на организациите на 
потребителите и органите за защита на 
потребителите, изграждане на мрежи и 
разработване на данни за пазара, 
укрепване на базата от данни за 
функционирането на вътрешния пазар за 
потребителите, информационни системи 
и комуникационни инструменти, наред 
с другото.

действия на квалифицирани 
организации. Програмата следва да има 
за цел предоставянето на подкрепа на 
политиката за защита на потребителите 
чрез повишаване на осведомеността и 
натрупване на знания, изграждане на 
капацитет и обмен на най-добри 
практики на организациите на 
потребителите и органите за защита на 
потребителите, изграждане на мрежи и 
разработване на данни за пазара, 
укрепване на базата от данни за 
функционирането на вътрешния пазар за 
потребителите, информационни системи 
и комуникационни инструменти.

Or. en

Изменение 56
Гийом Балас

Предложение за регламент
Съображение 44

Текст, предложен от Комисията Изменение

(44) Необходимо е високо равнище на 
опазване на здравето по веригата за 
доставки на храни, за да може 
вътрешния пазар да работи ефективно. 
Наличието на безопасна и устойчива 
верига за доставки на храни е 
необходимост за обществото и за 
вътрешния пазар. Трансграничните 
здравни кризи и свързаните с храни 
кризи нарушават функционирането на 
вътрешния пазар чрез ограничаване на 
движението на хора и стоки и спиране 
на производството.

(44) Необходимо е високо равнище на 
опазване на здравето по веригата за 
доставки на храни, за да се защитават 
потребителите и околната среда, 
както и за да може вътрешният пазар 
да работи ефективно. Наличието на 
безопасна и устойчива верига за 
доставки на храни е необходимост за 
обществото и за вътрешния пазар. 
Трансграничните здравни кризи и 
свързаните с храни кризи излагат на 
опасност потребителите и 
животните и нанасят вреди на 
околната среда, нарушават 
функционирането на вътрешния пазар 
чрез ограничаване на движението на 
хора и стоки и спиране на 
производството. Следователно 
осигуряването на високи санитарни 
стандарти, хуманното отношение 
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към животните и опазването на 
здравето по веригата за доставки на 
храни следва да бъдат от 
първостепенна важност.

Or. en

Изменение 57
Ян Хойтема

Предложение за регламент
Съображение 44

Текст, предложен от Комисията Изменение

(44) Необходимо е високо равнище на 
опазване на здравето по веригата за 
доставки на храни, за да може 
вътрешния пазар да работи ефективно. 
Наличието на безопасна и устойчива 
верига за доставки на храни е 
необходимост за обществото и за 
вътрешния пазар. Трансграничните 
здравни кризи и свързаните с храни 
кризи нарушават функционирането на 
вътрешния пазар чрез ограничаване на 
движението на хора и стоки и спиране 
на производството.

(44) Необходимо е високо равнище на 
опазване на здравето по веригата за 
доставки на храни, за да може 
вътрешният пазар да работи 
ефективно. Наличието на безопасна и 
устойчива верига за доставки на храни е 
необходимост за обществото и за 
вътрешния пазар. Трансграничните 
здравни кризи и свързаните с храни 
кризи нарушават функционирането на 
вътрешния пазар чрез ограничаване на 
движението на хора и стоки и спиране 
на производството. Следователно 
превенцията на нови и непознати 
вредители и заболявания следва да 
бъде от първостепенна важност.

Or. en

Изменение 58
Болеслав Г. Пеха

Предложение за регламент
Съображение 44

Текст, предложен от Комисията Изменение

(44) Необходимо е високо равнище на 
опазване на здравето по веригата за 
доставки на храни, за да може 

(44) Необходимо е високо равнище на 
опазване на здравето по веригата за 
доставки на храни, за да може 
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вътрешния пазар да работи ефективно. 
Наличието на безопасна и устойчива 
верига за доставки на храни е 
необходимост за обществото и за 
вътрешния пазар. Трансграничните 
здравни кризи и свързаните с храни 
кризи нарушават функционирането на 
вътрешния пазар чрез ограничаване на 
движението на хора и стоки и спиране 
на производството.

вътрешният пазар да работи ефективно. 
Наличието на безопасна и устойчива 
верига за доставки на храни е 
необходимост за обществото и за 
вътрешния пазар. Трансграничните 
здравни кризи, като например 
птичият грип и африканската чума 
по свинете, и свързаните с храни кризи 
нарушават функционирането на 
вътрешния пазар чрез ограничаване на 
движението на хора и стоки и спиране 
на производството.

Or. pl

Изменение 59
Люк Минг Фланаган

Предложение за регламент
Съображение 45

Текст, предложен от Комисията Изменение

(45) Общата цел на правото на Съюза 
в областта на хранителната верига е да 
съдейства за постигане на високо 
равнище на опазване на здравето на 
хората, животните и растенията по 
цялата хранителна верига, да 
подпомогне постигането на по-хуманно 
отношение към животните, да 
допринесе за високо равнище на защита 
и информация за потребителите и
високо равнище на опазване на околната 
среда, включително опазването на 
биологичното разнообразие, 
едновременно с подобряване на 
устойчивостта на европейското 
производство на храни и фуражи, 
повишаване на стандартите за качество 
в целия Съюз, засилването на
конкурентоспособността на 
хранителната и фуражната 
промишленост на Съюза и 
благоприятстване създаването на 
работни места.

(45) Общата цел на правото на Съюза 
в областта на хранителната верига е да 
съдейства за постигане на високо 
равнище на опазване на здравето на 
хората, животните и растенията по 
цялата хранителна верига, да 
подпомогне постигането на по-хуманно 
отношение към животните, да 
допринесе за високо равнище на защита
и информация за потребителите, да 
осигури високо равнище на опазване на 
околната среда, включително 
опазването на биологичното 
разнообразие, както и да гарантира 
справедливи приходи за 
производителите на храни, като по 
този начин подобрява устойчивостта 
на европейското производство на храни 
и фуражи, повишава стандартите за 
качество в целия Съюз, засилва
конкурентоспособността на 
хранителната и фуражната 
промишленост на Съюза и 
благоприятства за създаването на 
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пълноценни работни места, които 
спазват трудовите права и 
трудовото законодателството на ЕС.

Or. en

Изменение 60
Мишел Дантен

Предложение за регламент
Съображение 46

Текст, предложен от Комисията Изменение

(46) Предвид специфичния характер 
на действията, отнасящи се до високо 
равнище на опазване на здравето на 
хората, животните и растенията по 
хранителната верига, е необходимо в 
настоящия регламент да бъдат 
предвидени специални критерии за 
допустимост по отношение на 
предоставянето на безвъзмездни 
средства и използването на обществени 
поръчки. По-специално, чрез дерогация 
от Регламент (ЕС, Евратом) на 
Европейския парламент и на Съвета61

(Финансовия регламент), като 
изключение от принципа за забрана за 
отпускане със задна дата, разходите за 
спешни мерки, поради неотложния им и 
непредвидим характер, следва да бъдат 
допустими и да включват също така 
разходите, извършени в резултат на 
съмнение за поява на болест или 
вредител, при условие че тази поява 
впоследствие бъде потвърдена и 
съобщена на Комисията. Поемането на 
съответните бюджетни задължения и 
плащането на допустимите разходи 
следва да се правят от Комисията след 
подписване на правните задължение и 
след оценяване на заявленията за 
плащане, представени от държавите 
членки. Допустими следва да бъдат и 
разходите за мерки за защита, 
предприети в случай на директна 

(46) Предвид специфичния характер 
на действията, отнасящи се до високо 
равнище на опазване на здравето на 
хората, животните и растенията по 
хранителната верига, е необходимо в 
настоящия регламент да бъдат 
предвидени специални критерии за 
допустимост по отношение на 
предоставянето на безвъзмездни 
средства и използването на обществени 
поръчки. По-специално, чрез дерогация 
от Регламент (ЕС, Евратом) на 
Европейския парламент и на Съвета61

(Финансовия регламент), като 
изключение от принципа за забрана за 
отпускане със задна дата, разходите за 
спешни мерки, поради неотложния им и 
непредвидим характер, следва да бъдат 
допустими и да включват също така 
разходите, извършени в резултат на 
съмнение за поява на болест или 
вредител, при условие че тази поява 
впоследствие бъде потвърдена и 
съобщена на Комисията. Поемането на 
съответните бюджетни задължения и 
плащането на допустимите разходи 
следва да се правят от Комисията след 
подписване на правните задължение и 
след оценяване на заявленията за 
плащане, представени от държавите 
членки. Допустими следва да бъдат и 
разходите за мерки за превенция и 
защита, предприети в случай на 
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заплаха за здравния статус на Съюза 
вследствие на появата или развитието на 
територията на трета държава, държава 
членка или отвъдморски страни и 
територии на някои болести по 
животните и зоонози, както и разходите 
за мерки за защита или други 
подходящи действия, предприети в 
подкрепа на фитосанитарното състояние 
в Съюза.

директна заплаха за здравния статус на 
Съюза вследствие на появата или 
развитието на територията на трета 
държава, държава членка или 
отвъдморски страни и територии на 
някои болести по животните и зоонози, 
както и разходите за мерки за защита 
или други подходящи действия, 
предприети в подкрепа на 
фитосанитарното състояние в Съюза.

_________________ _________________

61 [да се добави] 61 [да се добави]

Or. fr

Изменение 61
Гийом Балас

Предложение за регламент
Съображение 47

Текст, предложен от Комисията Изменение

(47) Официалният контрол, 
извършван от държавите членки, е 
основен инструмент за верификация и 
мониторинг на въвеждането, спазването 
и прилагането на съответните 
изисквания на Съюза. Ефективността и 
ефикасността на системите за 
официален контрол са от жизненоважно 
значение за поддържане на висока 
степен на безопасност за хората, 
животните и растенията по цялата 
хранителна верига, като същевременно 
се гарантира висока степен на опазване 
на околната среда и на хуманно 
отношение към животните. За такива 
мерки по контрол следва да се осигури 
финансова подкрепа от Съюза. По-
специално следва да се осигури 
финансов принос за референтните 
лаборатории на Съюза, за да им се 
оказва помощ във връзка с разходите, 
произтичащи от изпълнението на 
одобрените от Комисията работни 

(47) Официалният контрол, 
извършван от държавите членки, е 
основен инструмент за верификация и 
мониторинг на въвеждането, спазването 
и прилагането на съответните 
изисквания на Съюза. Ефективността и 
ефикасността на системите за 
официален контрол са от жизненоважно 
значение за поддържане на висока 
степен на безопасност за хората, 
животните и растенията по цялата 
хранителна верига, като същевременно 
се гарантира висока степен на опазване 
на околната среда и на хуманно 
отношение към животните. За такива 
мерки по контрол следва да се осигури 
финансова подкрепа от Съюза. По-
специално следва да се осигури 
финансов принос за референтните 
лаборатории на Съюза, за да им се 
оказва помощ във връзка с разходите, 
произтичащи от изпълнението на 
одобрените от Комисията работни 
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програми. Освен това, тъй като 
ефективността на официалния контрол 
зависи и от това органите, 
осъществяващи контрола, да разполагат 
с добре обучени служители, добре 
запознати с правото на Съюза, Съюзът 
следва да може да участва във 
финансирането на тяхното обучение и 
на съответните програми за обмен, 
организирани от компетентните органи.

програми. Финансовият принос следва 
също така да бъде достъпен за 
увеличаване на равнището на контрол 
върху вноса, за да се справим с 
феномени като незаконния внос на 
месо от диви животни, който може 
да бъде опасен за човешкото здраве и 
който води до загуба на биологичното 
разнообразие. Тъй като ефективността 
на официалния контрол зависи и от това 
органите, осъществяващи контрола, да 
разполагат с добре обучени служители, 
добре запознати с правото на Съюза, 
Съюзът следва да може да участва във 
финансирането на тяхното обучение и 
на съответните програми за обмен, 
организирани от компетентните органи.

Or. en

Изменение 62
Гийом Балас

Предложение за регламент
Съображение 48

Текст, предложен от Комисията Изменение

(48) Висококачествената европейска 
статистика, разработвана, изготвяна и 
разпространявана в съответствие с 
Европейската статистическа програма, е 
от основно значение за вземането на 
решения въз основа на факти. 
Европейската статистика следва да бъде 
на разположение своевременно и да 
допринася за изпълнението на 
политиките на Съюза, както е отразено в 
Договора за функционирането на 
Европейския съюз, а именно засиленото 
и интегрирано икономическо 
управление, социалното, 
икономическото и териториалното 
сближаване, устойчивото развитие, 
селскостопанската политика, 
социалното измерение на Европа и 
глобализацията.

(48) Висококачествената европейска 
статистика, разработвана, изготвяна и 
разпространявана в съответствие с 
Европейската статистическа програма, е 
от основно значение за вземането на 
решения въз основа на факти, особено 
що се отнася до защитата на 
потребителите, животните и 
околната среда, както и до новите 
рискове, като например 
киберсигурността на продуктите. 
Европейската статистика следва да бъде 
на разположение своевременно и да 
допринася за изпълнението на 
политиките на Съюза, както е отразено в 
Договора за функционирането на 
Европейския съюз, а именно засиленото 
и интегрирано икономическо 
управление, социалното, 
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икономическото и териториалното 
сближаване, устойчивото развитие, 
селскостопанската политика, 
социалното измерение на Европа и 
глобализацията.

Or. en

Изменение 63
Мирей Д'Орнано

Предложение за регламент
Съображение 53

Текст, предложен от Комисията Изменение

(53) Отразявайки значението на 
борбата срещу изменението на климата 
съгласно ангажиментите на Съюза за 
прилагане на Парижкото споразумение 
и целите на ООН за устойчиво развитие, 
настоящата програма следва да 
допринесе за интегриране на действията 
по климата и постигане на общата цел за 
изразходване на 25 % от бюджета на 
Съюза в подкрепа на целите, свързани с 
климата.  Съответните действия ще 
бъдат определени по време на 
подготовката и изпълнението на 
програмата и ще бъдат преразгледани в 
контекста на съответните оценки и 
преглеждане на процесите.

(53) Отразявайки спешността на и 
крайната необходимост от борбата 
срещу изменението на климата съгласно 
ангажиментите на Съюза за прилагане 
на Парижкото споразумение и целите на 
ООН за устойчиво развитие, настоящата 
програма следва да допринесе за 
интегриране на действията по климата и 
постигане на общата цел за 
изразходване на 25% от бюджета на 
Съюза в подкрепа на целите, свързани с 
климата. Съответните действия ще 
бъдат определени по време на 
подготовката и изпълнението на 
програмата и ще бъдат преразгледани в 
контекста на съответните оценки и 
преглеждане на процесите.

Or. fr

Изменение 64
Люк Минг Фланаган

Предложение за регламент
Съображение 55

Текст, предложен от Комисията Изменение
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(55) Споразумението за Европейското 
икономическо пространство предвижда 
сътрудничество в областите от обхвата 
на програмата между Съюза и неговите 
държави членки, от една страна, и 
държавите от Европейската асоциация 
за свободна търговия, участващи в 
Европейското икономическо 
пространство, от друга. Освен това 
следва да се предвиди разпоредба за 
отваряне на програмата за участие и на 
други държави, включително съседни на 
Европейския съюз държави и държави, 
които са подали молба за членство, имат 
статут на кандидатки или се 
присъединяват към Европейския съюз. 
Освен това в областта на европейската 
статистика програмата следва да бъде 
отворена за Швейцария в съответствие 
със Споразумението между 
Европейската общност и Конфедерация 
Швейцария за сътрудничество в 
областта на статистиката64.

(55) Споразумението за Европейското 
икономическо пространство предвижда 
сътрудничество в областите от обхвата 
на програмата между Съюза и неговите 
държави членки, от една страна, и 
държавите от Европейската асоциация 
за свободна търговия, участващи в 
Европейското икономическо 
пространство, от друга. Освен това 
следва да се предвиди разпоредба за 
отваряне на програмата за участие и на 
други държави, включително съседни на 
Европейския съюз държави и държави, 
които са подали молба за членство, имат 
статут на кандидатки или се 
присъединяват към Европейския съюз, 
при условие че те спазват всички 
правила и разпоредби. Освен това в 
областта на европейската статистика 
програмата следва да бъде отворена за 
Швейцария в съответствие със 
Споразумението между Европейската 
общност и Конфедерация Швейцария за 
сътрудничество в областта на 
статистиката64.

_________________ _________________

64 OВ L 90, 28.3.2006 г, стр. 2. 64 OВ L 90, 28.3.2006 г, стр. 2.

Or. en

Изменение 65
Люк Минг Фланаган

Предложение за регламент
Съображение 56

Текст, предложен от Комисията Изменение

(56) Трети държави, които са членове 
на Европейското икономическо 
пространство (ЕИП), могат да участват 
в програми на Съюза в рамките на 
сътрудничеството, установено по силата 
на Споразумението за ЕИП, което 
предвижда изпълнение на програмите с 
решение съгласно това споразумение. 

(56) Трети държави, които са членове 
на Европейското икономическо 
пространство (ЕИП), могат да участват 
в програми на Съюза в рамките на 
сътрудничеството, установено по силата 
на Споразумението за ЕИП, което 
предвижда изпълнение на програмите с 
решение съгласно това споразумение, 
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Трети държави могат да участват и на 
основание на други правни 
инструменти. В настоящия регламент 
следва да се въведе специална 
разпоредба за предоставяне на 
необходимите права и достъп на 
отговорния разпоредител с бюджетни 
кредити, Европейската служба за борба 
с измамите (OLAF) и Европейската 
сметна палата, за да упражняват в пълна 
степен съответната си компетентност.

при условие че спазват всички правила 
и разпоредби. Трети държави могат да 
участват и на основание на други 
правни инструменти. В настоящия 
регламент следва да се въведе 
специална разпоредба за предоставяне 
на необходимите права и достъп на 
отговорния разпоредител с бюджетни 
кредити, Европейската служба за борба 
с измамите (OLAF) и Европейската 
сметна палата, за да упражняват в пълна 
степен съответната си компетентност.

Or. en

Изменение 66
Люк Минг Фланаган

Предложение за регламент
Съображение 60

Текст, предложен от Комисията Изменение

(60) Предвид нарастващата 
взаимосвързаност на световната 
икономика програмата следва да 
продължи да предоставя възможност за 
включване в определени дейности на 
външни експерти, например служители 
на трети държави, представители на 
международни организации или 
икономически оператори.

(60) Предвид нарастващата 
взаимосвързаност на световната 
икономика и при условие че програмата
се провежда по обективен и прозрачен 
начин, тя следва да продължи да 
предоставя възможност за включване в 
определени дейности на външни 
експерти, например служители на трети 
държави, представители на 
международни организации или 
икономически оператори.

Or. en

Изменение 67
Никола Капуто

Предложение за регламент
Съображение 65

Текст, предложен от Комисията Изменение
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(65) Програмата следва да насърчава 
полезното взаимодействие и взаимното 
допълване по отношение на подкрепата 
за МСП и предприемачеството по линия 
на Европейския фонд за регионално 
развитие, създаден с Регламент (ЕС) [...] 
на Европейския парламент и на 
Съвета69. Освен това компонентът за 
МСП на фонд InvestEU, създаден с 
Регламент (ЕС) [...] на Европейския 
парламент и на Съвета70, ще гарантира 
подкрепа посредством дългови и 
капиталови инструменти за подобряване 
на достъпа на МСП до финансиране и 
наличието на финансиране за МСП. С 
програмата следва също така да се 
търсят полезни взаимодействия с 
Космическата програма, създадена с 
Регламент (ЕС) [...] на Европейския 
парламент и на Съвета71, по отношение 
на насърчаването на МСП да се ползват 
от революционни иновации и други 
решения, разработени в рамките на тази 
програма.

(65) Програмата следва да насърчава 
полезното взаимодействие и взаимното 
допълване по отношение на подкрепата 
за МСП и предприемачеството по линия 
на Европейския фонд за регионално 
развитие, създаден с Регламент (ЕС) [...] 
на Европейския парламент и на 
Съвета69. Освен това компонентът за 
МСП на фонд InvestEU, създаден с 
Регламент (ЕС) [...] на Европейския 
парламент и на Съвета70, ще гарантира 
подкрепа посредством дългови и 
капиталови инструменти за подобряване 
на достъпа на МСП до финансиране и 
наличието на финансиране за МСП и 
микропредприятията. С програмата 
следва също така да се търсят полезни 
взаимодействия с Космическата 
програма, създадена с Регламент (ЕС) 
[...] на Европейския парламент и на 
Съвета71, по отношение на 
насърчаването на МСП да се ползват от 
революционни иновации и други 
решения, разработени в рамките на тази 
програма.

_________________ _________________

69 COM(2018) 372 final 69 COM(2018) 372 final.

70 COM(2018) 439 final 70 COM(2018) 439 final

71 COM(2018) 447 final 71 COM(2018) 447 final

Or. it

Изменение 68
Гийом Балас

Предложение за регламент
Съображение 77

Текст, предложен от Комисията Изменение

(77) С цел да се вземат предвид 
ситуации, предизвикани от болести по 
животните, които оказват значително 
влияние върху животновъдното 
производство или търговията с животни, 

(77) С цел да се вземат предвид 
ситуации, предизвикани от болести по 
животните, които оказват значително 
влияние върху животновъдното 
производство или търговията с животни, 



AM\1168580BG.docx 51/71 PE629.600v02-00

BG

развитието на зоонози, които 
представляват заплаха за хората, или 
развитието на науката или промените в 
епидемиологичната обстановка, както и 
болести по животните, които е вероятно 
да представляват нова заплаха за Съюза, 
на Комисията следва да се делегира 
правомощието да приема актове в 
съответствие с член 290 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз 
по отношение на изменението на 
списъка на болестите по животните и 
зоонозите. С цел да се гарантира 
ефективна оценка на напредъка на 
програмата за постигането на нейните 
цели, на Комисията следва да се 
делегира правомощието да приема 
актове в съответствие с член 290 от 
Договора за функционирането на 
Европейския съюз по отношение на 
преразглеждането или допълването на 
показателите за измерване на 
постигането на специфичните цели, 
когато това се счита за необходимо, и да 
допълни настоящия регламент с 
разпоредби за създаването на рамка за 
мониторинг и оценка. От особена 
важност е по време на подготвителната 
си работа Комисията да проведе 
подходящи консултации, включително 
на експертно равнище, и тези 
консултации да бъдат проведени в 
съответствие с принципите, заложени в 
Междуинституционалното 
споразумение от 13 април 2016 г. за по-
добро законотворчество. По-специално,
с цел осигуряване на равностойно 
участие при подготовката на 
делегираните актове, Европейският 
парламент и Съветът получават всички 
документи едновременно с експертите 
от държавите членки, като техните 
експерти получават систематично 
достъп до заседанията на експертните 
групи на Комисията, занимаващи се с 
подготовката на делегираните актове.

развитието на зоонози, които 
представляват заплаха за хората, или 
развитието на науката или промените в 
епидемиологичната обстановка, както и 
болести по животните, които е вероятно 
да представляват нова заплаха за Съюза, 
на Комисията следва да се делегира 
правомощието да приема актове в 
съответствие с член 290 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз 
по отношение на изменението на 
списъка на болестите по животните и 
зоонозите. С цел да се гарантира 
ефективна оценка на напредъка на 
програмата за постигането на нейните 
цели, на Комисията следва да се 
делегира правомощието да приема 
актове в съответствие с член 290 от 
Договора за функционирането на 
Европейския съюз по отношение на 
преразглеждането или допълването на 
показателите за измерване на 
постигането на специфичните цели, 
когато това се счита за необходимо, и да 
допълни настоящия регламент с 
разпоредби за създаването на рамка за 
мониторинг и оценка. От особена 
важност е по време на подготвителната 
си работа Комисията да проведе 
подходящи консултации, включително 
на експертно равнище, и тези 
консултации да бъдат проведени в 
съответствие с принципите, заложени в 
Междуинституционалното 
споразумение от 13 април 2016 г. за по-
добро законотворчество. Следва също 
да бъдат проведени консултации и със 
сдруженията на заинтересованите 
лица и на потребителите. С цел 
осигуряване на равностойно участие 
при подготовката на делегираните 
актове, Европейският парламент и 
Съветът получават всички документи 
едновременно с експертите от 
държавите членки, като техните 
експерти получават систематично 
достъп до заседанията на експертните 



PE629.600v02-00 52/71 AM\1168580BG.docx

BG

групи на Комисията, занимаващи се с 
подготовката на делегираните актове.

Or. en

Изменение 69
Гийом Балас

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква -а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(-a) опазване на човешкото здраве, 
здравето на животните и на 
растенията и овластяване на 
гражданите чрез предприемане на 
всички необходими мерки за 
осигуряване на проследимостта на 
продуктите и въвеждане на контрол 
върху производството и 
отглеждането на продукти, както и 
чрез осигуряване на хуманно 
отношение към животните;

Or. en

Изменение 70
Бас Ейкхаут

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) подобряване на 
функционирането на вътрешния пазар и 
особено защита и увеличаване на 
възможностите на гражданите, 
потребителите и предприятията, по-
специално микропредприятията и 
малките и средните предприятия 
(МСП), чрез прилагане на правото на 
Съюза, улесняване на достъпа до пазара, 
определяне на стандарти и насърчаване 

a) подобряване на 
функционирането на вътрешния пазар и 
особено защита и увеличаване на 
възможностите на гражданите, 
потребителите и предприятията, по-
специално микропредприятията и 
малките и средните предприятия 
(МСП), чрез прилагане на правото на 
Съюза, улесняване на достъпа до пазара, 
определяне на стандарти и опазване и 
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на опазването на здравето на хората, 
животните и растенията и хуманното 
отношение към животните, а също така 
засилване на сътрудничеството между 
компетентните органи на държавите 
членки, както и между компетентните 
органи на държавите членки и 
Комисията и децентрализираните 
агенции на Съюза;

укрепване на здравето на хората, 
животните и растенията и хуманното 
отношение към животните, а също така 
засилване на сътрудничеството между 
компетентните органи на държавите 
членки, както и между компетентните 
органи на държавите членки и 
Комисията и децентрализираните 
агенции на Съюза; Програмата 
допринася за това Съюзът да изпълни 
ангажиментите си съгласно 
Програмата на ООН до 2030 г. за 
устойчиво развитие и Парижкото 
споразумение за изменението на 
климата;

Or. en

Изменение 71
Гийом Балас

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) подобряване на 
функционирането на вътрешния пазар и 
особено защита и увеличаване на
възможностите на гражданите, 
потребителите и предприятията, по-
специално микропредприятията и 
малките и средните предприятия 
(МСП), чрез прилагане на правото на 
Съюза, улесняване на достъпа до пазара, 
определяне на стандарти и насърчаване 
на опазването на здравето на хората, 
животните и растенията и 
хуманното отношение към 
животните, а също така засилване на 
сътрудничеството между компетентните 
органи на държавите членки, както и 
между компетентните органи на 
държавите членки и Комисията и 
децентрализираните агенции на Съюза;

a) подобряване на 
функционирането на вътрешния пазар и 
защита на предприятията, по-специално 
микропредприятията и малките и 
средните предприятия (МСП), чрез 
прилагане на правото на Съюза, 
улесняване на достъпа до пазара, 
определяне на стандарти; а също така 
засилване на сътрудничеството между 
компетентните органи на държавите 
членки, както и между компетентните 
органи на държавите членки и 
Комисията и децентрализираните 
агенции на Съюза;

Or. en
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Изменение 72
Люк Минг Фланаган

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) подобряване на 
функционирането на вътрешния пазар и 
особено защита и увеличаване на 
възможностите на гражданите, 
потребителите и предприятията, по-
специално микропредприятията и 
малките и средните предприятия 
(МСП), чрез прилагане на правото на 
Съюза, улесняване на достъпа до пазара, 
определяне на стандарти и насърчаване 
на опазването на здравето на хората, 
животните и растенията и хуманното 
отношение към животните, а също така 
засилване на сътрудничеството между 
компетентните органи на държавите 
членки, както и между компетентните 
органи на държавите членки и 
Комисията и децентрализираните 
агенции на Съюза;

a) подобряване на 
функционирането на вътрешния пазар и 
особено защита и увеличаване на 
възможностите на гражданите, 
потребителите, производителите и 
предприятията, по-специално 
микропредприятията и малките и 
средните предприятия (МСП), чрез 
прилагане на правото на Съюза, 
улесняване на достъпа до пазара, 
определяне на стандарти и насърчаване 
на опазването на здравето на хората, 
животните и растенията и хуманното 
отношение към животните; а също така 
засилване на сътрудничеството между 
компетентните органи на държавите 
членки, както и между компетентните 
органи на държавите членки и 
Комисията и децентрализираните 
агенции на Съюза;

Or. en

Изменение 73
Никола Капуто

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – буква a

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) подобряване на ефективността на 
вътрешния пазар, улесняване на 
предотвратяването и премахването на 
пречки, подкрепа за разработването, 
изпълнението и прилагането на правото 
на Съюза в областите на вътрешния 

a) подобряване на ефективността на 
вътрешния пазар, насърчаване на 
местното икономическо развитие, 
улесняване на предотвратяването и 
премахването на пречки, подкрепа за 
разработването, изпълнението и 
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пазар за стоки и услуги, обществените 
поръчки и надзора на пазара, както и в 
областите на дружественото право и 
договорното и извъндоговорното право, 
борбата срещу изпирането на пари, 
свободното движение на капитали, 
финансовите услуги и конкуренцията, 
включително разработването на 
механизми за управление;

прилагането на правото на Съюза в 
областите на вътрешния пазар за стоки 
и услуги, социалната икономика, 
обществените поръчки и надзора на 
пазара, както и в областите на 
дружественото право и договорното и 
извъндоговорното право, борбата срещу 
изпирането на пари, свободното 
движение на капитали, финансовите 
услуги и конкуренцията, включително 
разработването на механизми за 
управление;

Or. it

Изменение 74
Гийом Балас

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – буква г – подточка i

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) предоставяне на възможности, 
подкрепа и информация на 
потребителите, предприятията и 
гражданското общество; осигуряване на 
високо равнище на защита на 
потребителите, устойчиво потребление 
и безопасност на продуктите, по-
специално чрез подкрепа на 
компетентните правоприлагащи органи 
и представителните организации на 
потребителите и действия за 
сътрудничество; гарантиране на достъпа 
на всички потребители до правна 
защита и предоставяне на подходяща 
информация за пазарите и 
потребителите;

i) предоставяне на възможности, 
подкрепа и информация на 
потребителите, предприятията и 
гражданското общество, по-специално в 
посока към навици на устойчиво 
потребление и процеси на устойчива 
продукция; увеличаване на 
информацията за потребителите 
относно продуктите чрез правилното 
етикетиране на хранителната 
стойност и съставките, и когато е 
удачно – на начина на отглеждане и 
името и количеството на 
използваните пестициди; осигуряване 
на високо равнище на защита на 
потребителите, устойчиво потребление 
и безопасност на продуктите, по-
специално чрез подкрепа на 
компетентните правоприлагащи органи 
и представителните организации на 
потребителите и действия за 
сътрудничество; гарантиране на достъпа 
на всички потребители до правна 
защита и предоставяне на подходяща 
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информация за пазарите и 
потребителите;

Or. en

Изменение 75
Люк Минг Фланаган

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – буква г – подточка i

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) предоставяне на възможности, 
подкрепа и информация на 
потребителите, предприятията и 
гражданското общество; осигуряване на 
високо равнище на защита на 
потребителите, устойчиво потребление 
и безопасност на продуктите, по-
специално чрез подкрепа на 
компетентните правоприлагащи органи 
и представителните организации на 
потребителите и действия за 
сътрудничество; гарантиране на достъпа 
на всички потребители до правна 
защита и предоставяне на подходяща 
информация за пазарите и 
потребителите;

i) предоставяне на възможности, 
подкрепа и информация на 
потребителите, производителите, 
предприятията и гражданското 
общество; осигуряване на високо 
равнище на защита на потребителите, 
устойчиво потребление и безопасност 
на продуктите, по-специално чрез 
подкрепа на компетентните 
правоприлагащи органи и 
представителните организации на 
потребителите и действия за 
сътрудничество; гарантиране на достъпа 
на всички потребители до правна 
защита и предоставяне на подходяща 
информация за пазарите и 
потребителите;

Or. en

Изменение 76
Гийом Балас

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – буква г – подточка ii а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iiа) осигуряване на подобрение на 
системите за проследяване на 
продукти, по-специално чрез 
задължителни QR кодове върху 
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опаковките на продуктите, за да се 
улесни откриването на 
несъответстващи на изискванията 
продукти по хранителната верига;

Or. en

Изменение 77
Гийом Балас

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) допринасяне за високо равнище 
на опазване на здравето на хората, 
животните и растенията по цялата 
хранителна верига и в свързаните 
области, включително чрез 
предотвратяване и ликвидиране на 
болести и вредители, и оказване на 
подкрепа за по-хуманното отношение 
към животните, както и за устойчиво 
производство и потребление на храни;

д) допринасяне за високо равнище 
на опазване на здравето на хората, 
животните и растенията по цялата 
хранителна верига и в свързаните 
области, включително чрез 
предотвратяване и ликвидиране на 
болести и вредители, съгласно 
устойчивата рамка за употребата на 
антибиотици и пестициди;
осигуряване на спазването и 
подобряването на хуманното
отношение към животните; осигуряване
и насърчаване на устойчиво 
производство и потребление на храни;
осигуряване на опазване на почвата и 
екосистемите;

Or. en

Изменение 78
Ян Хойтема

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) допринасяне за високо равнище 
на опазване на здравето на хората, 
животните и растенията по цялата 

д) допринасяне за високо равнище 
на опазване на здравето на хората, 
животните и растенията по цялата 
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хранителна верига и в свързаните 
области, включително чрез 
предотвратяване и ликвидиране на 
болести и вредители, и оказване на 
подкрепа за по-хуманното отношение 
към животните, както и за устойчиво 
производство и потребление на храни;

хранителна верига и в свързаните 
области, включително чрез 
предотвратяване и ликвидиране на 
болести и вредители, и оказване на 
подкрепа за по-хуманното отношение 
към животните, както и за устойчиво 
производство и потребление на храни; 
като при това се акцентуира върху 
стимулирането на изследванията, 
иновациите и обмена на добри 
практики между заинтересованите 
лица в тези области;

Or. en

Изменение 79
Щефан Ек

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – буква д – подточка i (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) Конкретните цели в областта 
на храните в рамките на единния 
пазар ще включват, наред с другото:

предотвратяване и ликвидиране на 
болестите и вредителите;

подкрепа на устойчивото 
производство и потребление на храни 
чрез намаляване на разхищението на 
храни и информиране на 
потребителите с оглед на осигуряване 
на високи стандарти за качество в 
целия ЕС;

подобряване на ефективността, 
ефикасността и надеждността на 
официалния контрол по цялата 
верига за храни с оглед на 
осигуряването на правилното 
изпълнение и правоприлагане на 
правилата на ЕС в тази област;

подкрепа на политиките за засилване 
на хуманното отношение към 
животните, включително 
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свързаните действия, като например 
мерките срещу антимикробната 
резистентност в контекста на 
подхода „Едно здраве“ и на 
устойчивата употреба на пестициди;

включване на стандарти за хуманно 
отношение към селскостопанските 
животни в договорите с 
доставчиците;

Or. en

Изменение 80
Болеслав Г. Пеха

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – буква е

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) изготвяне и съобщаване на 
висококачествена статистика за Европа 
своевременно, безпристрастно и по 
разходноефективен начин чрез засилени 
партньорства в рамките на 
Европейската статистическа система, 
посочена в член 4 от Регламент (ЕО) 
№ 223/2009, и с всички съответни 
външни страни, като се използват 
множество източници на данни, 
усъвършенствани методи за анализ на 
данни, интелигентни системи и цифрови 
технологии.

е) изготвяне и съобщаване на 
висококачествена статистика за Европа 
своевременно, безпристрастно и по 
разходноефективен начин, без това да 
води до увеличаване на бюрокрацията,
чрез засилени партньорства в рамките 
на Европейската статистическа система, 
посочена в член 4 от Регламент (ЕО) 
№ 223/2009, и с всички съответни 
външни страни, като се използват 
множество източници на данни, 
усъвършенствани методи за анализ на 
данни, интелигентни системи и цифрови 
технологии.

Or. pl

Изменение 81
Бас Ейкхаут

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение
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1. Финансовият пакет за 
изпълнението на програмата за периода 
2021—2027 г. е 4 088 580 000 евро по 
текущи цени.

1. Финансовият пакет за 
изпълнението на програмата за периода 
2021—2027 г. е 4 408 580 000 евро по 
текущи цени.

Or. en

Обосновка

Да се вземе предвид увеличението на бюджета за целта, посочено в член 3, 
параграф 2, буква д

Изменение 82
Болеслав Г. Пеха

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) 1 680 000 000 евро за целта, 
посочена в член 3, параграф 2, буква д);

в) 1 892 000 000 евро за целта, 
посочена в член 3, параграф 2, буква д);

Or. pl

Обосновка

Изменението възстановява сумата, определена в Регламент 652/2014/ЕС. 
Предизвикателствата в тази област не са намалели; напротив, те продължават да 
се увеличават.

Изменение 83
Бас Ейкхаут

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) 1 680 000 000 евро за целта, 
посочена в член 3, параграф 2, буква д);

в) 2 000 000 000 евро за целта, 
посочена в член 3, параграф 2, буква д);

Or. en
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Обосновка

Като се има предвид мащабът на предизвикателството да се гарантира, че 
хранителните системи на ЕС опазват човешкото здраве и здравето на животните, 
както и нуждата да се подпомогне преходът към хранителни системи, които са 
както безопасни, така и устойчиви, се предлага увеличение на този бюджетен ред. 
Способността на ЕС да доставя безопасни и здравословни храни на своите 
гражданите се отразява на доверието, което гражданите имат в ЕС като цяло.

Изменение 84
Люк Минг Фланаган

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Програмата е отворена за следните 
трети държави:

Програмата е отворена за следните 
трети държави, при условие че те 
спазват напълно всички нейни 
правила и разпоредби:

Or. en

Изменение 85
Никола Капуто

Предложение за регламент
Член 8 — параграф 2 — буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) създаване на подходящи условия 
за увеличаване на възможностите на 
всички участници на вътрешния пазар, 
включително предприятията, 
гражданите и потребителите, 
гражданското общество и публичните 
органи, чрез прозрачна информация и 
кампании за повишаване на 
осведомеността, обмен на добри 
практики, обмен и разпространение на 
експертен опит и познания и 
организиране на обучения;

a) създаване на подходящи условия 
за увеличаване на възможностите на 
всички участници на вътрешния пазар, 
включително предприятията и особено 
микропредприятията, МСП, 
гражданите и потребителите, 
гражданското общество и публичните 
органи, чрез прозрачна информация и 
кампании за повишаване на 
осведомеността, обмен на добри 
практики, обмен и разпространение на 
експертен опит и познания и 
организиране на обучения;
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Or. it

Изменение 86
Люк Минг Фланаган

Предложение за регламент
Член 8 — параграф 2 — буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) създаване на подходящи условия 
за увеличаване на възможностите на 
всички участници на вътрешния пазар, 
включително предприятията, 
гражданите и потребителите, 
гражданското общество и публичните 
органи, чрез прозрачна информация и 
кампании за повишаване на 
осведомеността, обмен на добри 
практики, обмен и разпространение на 
експертен опит и познания и 
организиране на обучения;

a) създаване на подходящи условия 
за увеличаване на възможностите на 
всички участници на вътрешния пазар, 
включително производителите, 
предприятията, гражданите и 
потребителите, гражданското общество 
и публичните органи, чрез прозрачна 
информация и кампании за повишаване 
на осведомеността, обмен на добри 
практики, обмен и разпространение на 
експертен опит и познания и 
организиране на обучения;

Or. en

Изменение 87
Гийом Балас

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) осигуряване на механизми за 
гражданите, потребителите, крайните 
ползватели, представителите на 
гражданското общество и 
предприятията от Съюза да допринасят 
за политическите дискусии, политиките 
и процеса на вземане на решения, по-
специално чрез подпомагане на 
функционирането на представителните 
организации на национално равнище и 
на равнището на Съюза;

б) осигуряване на механизми за 
гражданите, потребителите, 
сдруженията на потребителите, 
крайните ползватели, представителите 
на гражданското общество и 
предприятията от Съюза да допринасят 
за политическите дискусии, политиките 
и процеса на вземане на решения, по-
специално чрез подпомагане на 
функционирането на представителните 
организации на национално равнище и 
на равнището на Съюза;
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Or. en

Изменение 88
Люк Минг Фланаган

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) осигуряване на механизми за 
гражданите, потребителите, крайните 
ползватели, представителите на 
гражданското общество и 
предприятията от Съюза да допринасят 
за политическите дискусии, политиките 
и процеса на вземане на решения, по-
специално чрез подпомагане на 
функционирането на представителните 
организации на национално равнище и 
на равнището на Съюза;

б) осигуряване на механизми за 
гражданите, потребителите, 
производителите, крайните 
ползватели, представителите на 
гражданското общество и 
предприятията от Съюза да допринасят 
за политическите дискусии, политиките 
и процеса на вземане на решения, по-
специално чрез подпомагане на 
функционирането на представителните 
организации на национално равнище и 
на равнището на Съюза;

Or. en

Изменение 89
Никола Капуто

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 3 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) подпомагане на 
конкурентоспособността на 
предприятията и на цели сектори на 
икономиката, както и на МСП за 
внедряване на иновации и 
сътрудничество по веригата за 
създаване на стойност чрез 
стратегическо свързване на екосистеми 
и клъстери, включително инициативата 
за съвместни клъстери;

д) подпомагане на 
конкурентоспособността на 
предприятията и на цели сектори на 
икономиката, както и на 
микропредприятията и на МСП за 
внедряване на иновации и 
сътрудничество по веригата за 
създаване на стойност чрез 
стратегическо свързване на екосистеми 
и клъстери, включително инициативата 
за съвместни клъстери;
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Or. it

Изменение 90
Гийом Балас

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 6 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 20 за 
изменение на приложение III, когато 
това е необходимо, за да се вземат 
предвид ситуациите, предизвикани от 
тези болести по животните, които 
оказват значително влияние върху 
животновъдното производство или 
търговията с животни, развитието на 
зоонози, които представляват заплаха за 
хората, или развитието на науката или 
промените в епидемиологичната 
обстановка, както и болестите по 
животните, които е вероятно да 
представляват нова заплаха за Съюза.

На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 20 за 
изменение на приложение III, когато 
това е необходимо, за да се вземат 
предвид ситуациите, предизвикани от 
тези болести по животните, които 
оказват значително влияние върху 
животновъдното производство или 
търговията с животни, развитието на 
зоонози, които представляват заплаха за 
хората, или развитието на науката или 
промените в епидемиологичната 
обстановка, както и болестите по 
животните, които е вероятно да 
представляват нова заплаха за Съюза. 
Незаконният внос на храни също 
следва да бъде взет предвид при 
изменението на приложение III, като 
се вземе предвид рискът за здравето, 
който може да представлява.

Or. en

Изменение 91
Лукас Мандл

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Междинната оценка на 
програмата се извършва, след като за 
изпълнението на програмата се 
натрупа достатъчно информация, но 

2. Не по-късно от [три години 
след началото на изпълнението на 
програмата] Комисията изготвя 
междинен доклад за оценка на 
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не по-късно от четири години след 
започване на изпълнението на 
програмата.

програмата относно постигането на 
целите на действията, които са 
получили подкрепа по линия на 
програмата, относно резултатите и 
въздействието, относно 
ефикасността на използването на 
ресурсите и относно нейната 
добавена стойност за Съюза.

Or. en

Изменение 92
Лукас Мандл

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Комисията представя 
заключенията от оценките и своите 
наблюдения на Европейския парламент, 
Съвета, Европейския икономически и 
социален комитет и Комитета на 
регионите.

6. Комисията представя докладите, 
посочени в параграфи 2 и 5, както и 
своите наблюдения, на Европейския 
парламент, Съвета, Европейския 
икономически и социален комитет и 
Комитета на регионите и ги оповестява 
публично. Резултатите от тези 
оценки по целесъобразност се 
придружават от правни предложения 
за преразглеждане на програмата.

Or. en

Изменение 93
Мишел Дантен

Предложение за регламент
Приложение I – параграф 1 – точка 1 – подточка 1.2 – буква a

Текст, предложен от Комисията Изменение

(a) мерки за ликвидиране на 
карантинни вредители от значение за 
Съюза, предприети от компетентния 
орган на дадена държава членка в 
съответствие с член 16 от Регламент 

a) мерки за превенция, 
ограничаване и/или ликвидиране на 
карантинни вредители от значение за 
Съюза, предприети от компетентния 
орган на дадена държава членка в 
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(ЕС) 2016/2031 на Европейския 
парламент и на Съвета105 или с мерките 
на Съюза, приети в съответствие с 
член 28, параграф 1 от същия регламент;

съответствие с член 16 от Регламент 
(ЕС) 2016/2031 на Европейския 
парламент и на Съвета105 или с мерките 
на Съюза, приети в съответствие с 
член 28, параграф 1 от същия регламент;

_________________ _________________

105Регламент (EС) 2016/2031 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
26 октомври 2016 г. за защитните мерки 
срещу вредителите по растенията, за 
изменение на регламенти (EС) 
№ 228/2013, (EС) № 652/2014 и (EС) 
№ 1143/2014 на Европейския парламент 
и на Съвета и за отмяна на директиви 
69/464/EИО, 74/647/ EИО, 93/85/ EИО, 
98/57/EО, 2000/29/EО, 2006/91/EО и 
2007/33/EО на Съвета (ОВ L 317, 
23.11.2016., стр. 4).“

105 Регламент (EС) 2016/2031 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
26 октомври 2016 г. за защитните мерки 
срещу вредителите по растенията, за 
изменение на регламенти (EС) 
№ 228/2013, (EС) № 652/2014 и (EС) 
№ 1143/2014 на Европейския парламент 
и на Съвета и за отмяна на директиви 
69/464/EИО, 74/647/ EИО, 93/85/ EИО, 
98/57/EО, 2000/29/EО, 2006/91/EО и 
2007/33/EО на Съвета (ОВ L 317, 
23.11.2016., стр. 4).“

Or. fr

Изменение 94
Мишел Дантен

Предложение за регламент
Приложение I – параграф 1 – точка 1 – подточка 1.2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) мерки за ликвидиране на 
вредители, невключени в списък на 
карантинни вредители от значение за 
Съюза, които са предприети от 
компетентния орган на дадена държава 
членка в съответствие с член 29 от 
Регламент (ЕС) 2016/2031 и които могат 
да бъдат счетени за вредители от 
значение за Съюза в съответствие с 
критериите по посочения член или по 
член 30, параграф 1 от същия регламент;

б) мерки за превенция, 
ограничаване и/или ликвидиране на 
вредители, невключени в списък на 
карантинни вредители от значение за 
Съюза, които са предприети от 
компетентния орган на дадена държава 
членка в съответствие с член 29 от 
Регламент (ЕС) 2016/2031 и които могат 
да бъдат счетени за вредители от 
значение за Съюза в съответствие с 
критериите по посочения член или по 
член 30, параграф 1 от същия регламент;

Or. fr
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Изменение 95
Мишел Дантен

Предложение за регламент
Приложение I – параграф 1 – точка 1 – подточка 1.2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) допълнителни защитни мерки, 
предприети срещу разпространението 
на вредител, срещу който има приети 
мерки на равнището на Съюза съгласно 
член 28, параграф 1 и член 30, параграф 
1 от Регламент (ЕС) 2016/2031, 
различни от мерките за ликвидиране, 
посочени в буква а) от настоящата 
точка, и мерките за ограничаване, 
посочени в буква б) от настоящата 
точка, когато тези мерки са от 
съществено значение за защитата на 
Съюза срещу по-нататъшно 
разпространение на вредителя.

в) допълнителни защитни мерки, 
предприети срещу разпространението 
на вредител, срещу който има приети 
мерки на равнището на Съюза съгласно 
член 28, параграф 1 и член 30, 
параграф 1 от Регламент 
(ЕС) 2016/2031, различни от мерките за 
ликвидиране, посочени в буква а) от 
настоящата точка, и мерките за 
ограничаване, посочени в букви а) и б) 
от настоящата точка, когато тези мерки 
са от съществено значение за защитата 
на Съюза срещу по-нататъшно 
разпространение на вредителя.

Or. fr

Изменение 96
Ян Хойтема

Предложение за регламент
Приложение I – параграф 1 – точка 1 – подточка 1.3 – подточка 1.3.4 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1.3.4a. Мерки за наблюдение на 
появата на познати или до момента 
непознати вредители и заболявания.

Or. en

Изменение 97
Гийом Балас

Предложение за регламент
Приложение І – параграф 1 – точка 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Дейностите в подкрепа на по-
хуманното отношение към животните.

3. Дейностите и контролът за 
гарантиране на по-хуманното 
отношение към животните.

Or. en

Изменение 98
Щефан Ек

Предложение за регламент
Приложение I – параграф 1 – точка 3 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Сравнителен анализ на начина, 
по който предприятията за храни 
управляват хуманното отношение 
към селскостопанските животни, в 
който се извършва цялостна оценка 
на рисковете и възможностите, 
които хуманното отношение към 
селскостопанските животни носи за 
техния бизнес, заедно с анализ на 
пропуските на системите и 
процесите им за хуманно отношение 
към селскостопанските животни.
Той следва да им помогне да 
определят сфери на силни и слаби 
страни и да предостави база за 
въвеждането на подходящи и 
ефективни системи за управление и 
контрол.

Or. en

Изменение 99
Бас Ейкхаут

Предложение за регламент
Приложение І – параграф 1 – точка 7

Текст, предложен от Комисията Изменение
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7. Дейностите в подкрепа на 
устойчивото производство и 
потребление на храни.

7. Дейностите в подкрепа на 
устойчивите практики на
производство на храни с ниски емисии 
на въглерод и на потреблението на 
храни, което опазва околната среда и 
биоразнообразието, свежда до 
минимум разхищението на храни, и 
което гарантира високи стандарти 
за хуманно отношение към 
животните, както и дейности, 
които повишават осведомеността на 
потребителите относно такива 
практики.

Or. en

Изменение 100
Гийом Балас

Предложение за регламент
Приложение І – параграф 1 – точка 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Дейностите в подкрепа на 
устойчивото производство и 
потребление на храни.

7. Дейностите в подкрепа на 
устойчивото производство на храни, 
които гарантират опазването на 
животните, почвата и 
екосистемите; дейностите в 
подкрепа на устойчивото потребление 
на храни, включително тези, които 
повишават осведомеността относно 
въздействието на потребителските 
ни навици, спешната нужда от 
промяната им и решенията за 
постигане на успех.

Or. en

Изменение 101
Гийом Балас

Предложение за регламент
Приложение І – параграф 1 – точка 8
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Текст, предложен от Комисията Изменение

8. Базите данни и компютърните 
информационни системи, които са 
необходими за ефективното и ефикасно 
прилагане на законодателството, 
свързано със специфичната цел, 
посочена в член 3, параграф 2, буква д), 
и които са с доказана добавена стойност 
за Съюза като цяло.

8. Базите данни и компютърните 
информационни системи, които са 
необходими за ефективното и ефикасно 
прилагане на законодателството, 
свързано със специфичната цел, 
посочена в член 3, параграф 2, буква д), 
и които са с доказана добавена стойност 
за Съюза като цяло; въвеждането на 
нови технологии за подобряване на 
проследяването на продуктите, като 
например QR кодове върху опаковките 
на продуктите.

Or. en

Изменение 102
Ян Хойтема

Предложение за регламент
Приложение І – параграф 1 – точка 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

11. Необходимата техническа и 
научна работа, включително проучвания 
и координационни дейности, с цел да се 
осигури правилното прилагане на 
законодателството в областта, свързана 
със специфичната цел, посочена в член 
3, параграф 2, буква д), и адаптирането 
му спрямо развитието на науката, 
технологиите и обществото.

11. Необходимата техническа и 
научна работа, включително проучвания 
и координационни дейности, за да се 
осигури превенцията на появата на 
нови и непознати вредители и 
заболявания, както и с цел да се 
осигури правилното прилагане на 
законодателството в областта, свързана 
със специфичната цел, посочена в член 
3, параграф 2, буква д), и адаптирането 
му спрямо развитието на науката, 
технологиите и обществото.

Or. en

Изменение 103
Гийом Балас

Предложение за регламент
Приложение І – параграф 1 – точка 15
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Текст, предложен от Комисията Изменение

15. Предприетите мерки за защита на 
здравето на хората, животните и 
растенията и за хуманно отношение към 
животните, прилагани по отношение на 
животни, животински продукти, 
растения и растителни продукти, 
пристигащи от трети държави на 
граница на Съюза.

15. Предприетите мерки за защита на 
здравето на хората, животните и 
растенията и за хуманно отношение към 
животните, прилагани по отношение на 
животни, животински продукти, 
растения и растителни продукти, 
пристигащи от трети държави на 
граница на Съюза, включително 
мерките за увеличаване на 
информацията за потребителите 
относно продуктите чрез подходящо 
етикетиране на хранителната 
стойност и съставките и когато е 
удачно – на начина на отглеждане и 
на името и количеството на 
използваните пестициди;

Or. en

Изменение 104
Бас Ейкхаут

Предложение за регламент
Приложение II – тире 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

– мониторинг на напредъка по 
целите за устойчиво развитие (ЦУР);

– мониторинг на напредъка по 
целите за устойчиво развитие (ЦУР) и 
по Парижкото споразумение за 
климата;

Or. en
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