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Изменение 1
Ана Кавацини
от името на групата Verts/ALE

Проект на становище
Параграф 1

Проект на становище Изменение

1. припомня, че политиката в 
областта на конкуренцията е от 
жизненоважно значение за укрепването 
и в крайна сметка доизграждането на 
единния пазар чрез осигуряване на 
справедливи и еднакви условия на 
конкуренция за всички участници на 
пазара, създаване на условия за растеж 
на иновативните предприятия и 
гарантиране на високо равнище на 
защита и избор на потребителите;

1. припомня, че политиката в 
областта на конкуренцията е от 
жизненоважно значение за правилното 
функциониране и за укрепването и в 
крайна сметка доизграждането на 
единния пазар чрез осигуряване на 
справедливи и еднакви условия на 
конкуренция за всички участници на 
пазара, както на нецифровите, така и 
на цифровите пазари, създаване на 
условия за растеж на иновативните 
предприятия и гарантиране на високо 
равнище на защита и избор на 
потребителите чрез предостaвяне на 
по-голям избор от продукти не само 
по отношение на най-ниска цена, но и 
по отношение на качествените 
характеристики; освен това счита, 
че МСП ще се възползват от 
стриктното прилагане на правилата 
за конкуренция както в офлайн, така 
и в цифровата сфера;

Or. en

Изменение 2
Марк Анжел, Евелин Гебхарт, Силви Гийом, Адриана Малдонадо Лопес, Мария-
Мануел Лейтан-Маркеш, Андреас Шидер, Биляна Борзан

Проект на становище
Параграф 1

Проект на становище Изменение

1. припомня, че политиката в 
областта на конкуренцията е от 
жизненоважно значение за укрепването 

1. припомня, че политиката в 
областта на конкуренцията е от 
жизненоважно значение за укрепването 
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и в крайна сметка доизграждането на 
единния пазар чрез осигуряване на 
справедливи и еднакви условия на 
конкуренция за всички участници на 
пазара, създаване на условия за растеж 
на иновативните предприятия и 
гарантиране на високо равнище на 
защита и избор на потребителите;

и в крайна сметка доизграждането на 
единния пазар чрез предотвратяване 
на нарушаването на конкуренцията, 
осигуряване на справедливи и еднакви 
условия на конкуренция за всички 
участници на пазара, включително за 
микро-, малките и средните 
предприятия (МСП), създаване на 
условия за растеж на иновативните 
предприятия и гарантиране на високо 
равнище на защита на потребителите и 
чрез позволяване на потребителите 
да избират между различни 
доставчици и продукти;

Or. en

Изменение 3
Еуген Юржица, Доминик Таржински

Проект на становище
Параграф 1

Проект на становище Изменение

1. припомня, че политиката в 
областта на конкуренцията е от 
жизненоважно значение за укрепването 
и в крайна сметка доизграждането на 
единния пазар чрез осигуряване на 
справедливи и еднакви условия на 
конкуренция за всички участници на 
пазара, създаване на условия за растеж 
на иновативните предприятия и 
гарантиране на високо равнище на 
защита и избор на потребителите;

1. припомня, че политиката в 
областта на конкуренцията е от 
жизненоважно значение за укрепването 
и в крайна сметка доизграждането на 
единния пазар чрез осигуряване на 
справедливи и еднакви условия на 
конкуренция за всички участници на 
пазара, създаване на условия за растеж 
на иновативните предприятия, 
осигуряване на конкурентоспособност 
на предприятията на ЕС в световен 
мащаб и гарантиране на високо 
равнище на защита и избор на 
потребителите; подчертава, че 
благосъстоянието на потребителите 
следва да остане крайната цел на 
политиката в областта на 
конкуренцията;

Or. en
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Изменение 4
Мария Грапини

Проект на становище
Параграф 1

Проект на становище Изменение

1. припомня, че политиката в 
областта на конкуренцията е от 
жизненоважно значение за укрепването 
и в крайна сметка доизграждането на 
единния пазар чрез осигуряване на 
справедливи и еднакви условия на 
конкуренция за всички участници на 
пазара, създаване на условия за растеж 
на иновативните предприятия и 
гарантиране на високо равнище на 
защита и избор на потребителите;

1. припомня, че политиката в 
областта на конкуренцията е от 
жизненоважно значение за укрепването 
и в крайна сметка доизграждането на 
единния пазар чрез осигуряване на 
справедливи и еднакви условия на 
конкуренция за всички участници на 
пазара, създаване на условия за растеж 
на иновативните предприятия и 
гарантиране на високо равнище на 
защита и по-разнообразен избор на 
потребителите;

Or. ro

Изменение 5
Жан-Лен Лакапел, Виржини Жорон, Марко Кампоменози, Маркус Бухайт

Проект на становище
Параграф 1 а (нов)

Проект на становище Изменение

1а. подчертава, че политиката в 
областта на конкуренцията се 
прилага само за участници, които 
извършват дейност на европейска 
територия, но че глобалният 
характер на икономиката и на 
търговията позволява на важни 
участници да приемат цялостни 
стратегии, които са извън 
законодателството на Съюза и имат 
за цел да го заобиколят, като 
причинят значителни икономически 
и социални щети в Европа, и 
същевременно изглежда, че отговарят 
на преследваните цели в областта на 
европейската конкуренция; 
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настоятелно препоръчва тези цели, 
по-специално целите относно 
постигането на ниски цени и силна 
конкуренция, които се считат за 
творчески, да бъдат преразгледани в 
светлината на разходите и щетите, 
причинени от тяхното изпълнение, и 
да бъдат в интерес на постигане на 
справедлива цена и устойчиво 
развитие;

Or. fr

Изменение 6
Ана Кавацини
от името на групата Verts/ALE

Проект на становище
Параграф 1 a (нов)

Проект на становище Изменение

1a. подчертава, че правилата за 
конкуренция, проблемите по 
отношение на благосъстоянието на 
потребителите и устойчивостта са 
тясно взаимосвързани; поради това 
подчертава необходимостта да се 
обърне внимание на устойчивостта 
при формирането на инструментите 
на политиката на ЕС в областта на 
конкуренцията, особено на нейния 
механизъм за регулиране ex-ante, 
както и на насоките за държавна 
помощ, за да служи като инструмент 
за подпомагане на целите на „Зеления 
нов курс“, целите за устойчиво 
развитие и на Парижкото 
споразумение относно изменението 
на климата, и да се справи със 
неефективността на пазара, като се 
вземат предвид всички аспекти на 
нелоялната конкуренция, 
включително тези, които имат 
отрицателни социални и екологични 
външни ефекти;



AM\1220902BG.docx 7/48 PE662.163v01-00

BG

Or. en

Изменение 7
Томислав Сокол, Едина Тот, Романа Томц, Дан-Щефан Мотряну, Арба Кокалари, 
Дирдре Клун, Мария Да Граса Карвалю

Проект на становище
Параграф 1 a (нов)

Проект на становище Изменение

1a. подчертава по-специално, че 
политиките в областта на 
конкуренцията и за защита на 
потребителите се допълват, тъй 
като и двете имат за цел да защитят 
потребителите и да гарантират 
нормалното функциониране на 
единния пазар; припомня, че с новата 
програма за потребителите, 
представена от Европейската 
комисия като една от нейните цели, 
се предвижда да бъде продължена 
борбата срещу измами на 
потребителите, нелоялни 
маркетингови практики и измами;

Or. en

Изменение 8
Марко Кампоменози, Алесандра Басо, Антонио Мария Риналди, Изабела 
Товалиери, Маркус Бухайт, Виржини Жорон, Жан-Лен Лакапел

Проект на становище
Параграф 1 a (нов)

Проект на становище Изменение

1a. припомня значението на 
защитата на правото на 
потребителите за съзнателен и 
безопасен избор чрез насърчаване на 
инструменти, които ще осигурят 
най-високо равнище на прозрачност 
по отношение на състава и произхода 
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на продуктите;

Or. en

Изменение 9
Марк Анжел, Евелин Гебхарт, Силви Гийом, Адриана Малдонадо Лопес, Мария-
Мануел Лейтан-Маркеш, Андреас Шидер, Мария Грапини, Биляна Борзан

Проект на становище
Параграф 1 a (нов)

Проект на становище Изменение

1a. подчертава голямата 
необходимост от стриктното 
прилагане на правилата за 
конкуренция, от които МСП също 
могат да се възползват;

Or. en

Изменение 10
Ана Кавацини
от името на групата Verts/ALE

Проект на становище
Параграф 1 б (нов)

Проект на становище Изменение

1б. подчертава, че в световната 
икономика потенциалното 
нарушаване на конкуренцията на 
вътрешния пазар произтича от 
дружества, установени извън ЕС; 
призовава Комисията да засили 
глобалното сътрудничество в 
областта на конкуренцията, за да 
осигури еднакви условия на 
конкуренция с трети държави, 
особено по отношение на държавната 
помощ; освен това изисква 
ефективното разглеждане на 
нелоялните търговски практики, 
включително като се вземе предвид 
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социалният и екологичният дъмпинг;

Or. en

Изменение 11
Марк Анжел, Евелин Гебхарт, Силви Гийом, Адриана Малдонадо Лопес, Мария-
Мануел Лейтан-Маркеш, Андреас Шидер, Мария Грапини, Биляна Борзан

Проект на становище
Параграф 1 б (нов)

Проект на становище Изменение

1б. признава, че дружествата от 
трети държави, които се възползват 
от държавна помощ или други 
субсидии, потенциално могат да 
нарушат конкуренцията на 
вътрешния пазар; в тази връзка 
призовава Комисията да предприеме 
подходящи мерки за осигуряване на 
справедлив достъп до пазара във всеки 
засегнат сектор, като например 
авиацията;

Or. en

Изменение 12
Томислав Сокол, Едина Тот, Романа Томц, Дан-Щефан Мотряну, Дирдре Клун, 
Мария Да Граса Карвалю

Проект на становище
Параграф 1 б (нов)

Проект на становище Изменение

1б. припомня, че Хартата на 
основните права на Европейския съюз 
гласи, че с политиките на Съюза се 
осигурява високо равнище на защита 
на потребителите;

Or. en
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Изменение 13
Томислав Сокол, Едина Тот, Романа Томц, Дан-Щефан Мотряну, Арба Кокалари, 
Дирдре Клун, Мария Да Граса Карвалю

Проект на становище
Параграф 1 в (нов)

Проект на становище Изменение

1в. припомня, че правилата за 
конкуренция защитават целостта на 
единния пазар и спомагат за 
създаването на еднакви условия на 
конкуренция за предприятията, като 
същевременно несъмнено спомагат за 
по-добра защита на правата на 
потребителите и насърчаване на 
иновациите;

Or. en

Изменение 14
Марк Анжел, Евелин Гебхарт, Силви Гийом, Адриана Малдонадо Лопес, Мария-
Мануел Лейтан-Маркеш, Андреас Шидер, Мария Грапини, Биляна Борзан

Проект на становище
Параграф 1 в (нов)

Проект на становище Изменение

1в. призовава Комисията да оцени 
как политиката в областта на 
конкуренцията може допълнително 
да допринесе за постигане на целите 
на Европейския зелен пакт;

Or. en

Изменение 15
Марк Анжел, Евелин Гебхарт, Силви Гийом, Адриана Малдонадо Лопес, Мария-
Мануел Лейтан-Маркеш, Андреас Шидер, Мария Грапини, Биляна Борзан

Проект на становище
Параграф 1 г (нов)
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Проект на становище Изменение

1г. отбелязва, че Комисията 
реагира на избухването на кризата с 
COVID-19, като прие специални 
правила в областта на 
конкуренцията, които следва да 
останат временни; в този контекст 
припомня, че държавната помощ, 
гарантирана на дружествата при 
извънредни обстоятелства, които 
предлагат услугата за въздушен 
транспорт, спомага за това 
служителите да бъдат защитени, но 
това трябва да се случва по начин, 
който не накърнява правата на 
потребителите;

Or. en

Изменение 16
Катержина Конечна

Проект на становище
Параграф 2

Проект на становище Изменение

2. отбелязва промените, пред които 
са изправени както предприятията, така 
и потребителите вследствие на 
цифровата трансформация, и 
приветства акцента, който 
Комисията поставя върху 
модернизирането на своята политика 
в областта на конкуренцията с цел 
предприемане на подходящи мерки за 
справяне със сериозните проблеми и 
неефективността на пазара в 
цифровия сектор;

2. отбелязва промените, пред които 
са изправени както предприятията, така 
и потребителите вследствие на 
цифровата трансформация; изразява 
съжаление относно факта, че 
последните законодателни 
предложения на Комисията са 
пропуснали възможността да 
направят политиката на ЕС в 
областта на конкуренцията подготвена 
за цифровата ера; изразява 
съжаление, че въпреки 
първоначалното намерение в 
предложенията не е бил включен 
инструмент в областта на 
конкуренцията; призовава за 
преразглеждане на политиките на ЕС 
в областта на конкуренцията, като 
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се разгледа въпросът относно 
централизирането на голям обем 
данни от малък брой цифрови 
участници; във връзка с това изразява 
съжаление, че настоящите правила 
за конкуренция не са приложими за 
справяне със сливания и придобивания 
от господстващи цифрови участници 
и поради това са недостатъчни, за да 
бъдат гарантирани еднакви условия 
на конкуренция за МСП в Европа;

Or. en

Изменение 17
Мария Грапини

Проект на становище
Параграф 2

Проект на становище Изменение

2. отбелязва промените, пред които 
са изправени както предприятията, така 
и потребителите вследствие на 
цифровата трансформация, и приветства 
акцента, който Комисията поставя върху 
модернизирането на своята политика в 
областта на конкуренцията с цел 
предприемане на подходящи мерки за 
справяне със сериозните проблеми и 
неефективността на пазара в цифровия 
сектор;

2. отбелязва промените, пред които 
са изправени както предприятията, така 
и потребителите вследствие на 
цифровата трансформация, и приветства 
акцента, който Комисията поставя върху 
модернизирането на своята политика в 
областта на конкуренцията с цел 
предприемане на подходящи, етични и 
недискриминационни мерки за 
справяне със сериозните проблеми, 
предизвикателствата, трудностите 
и неефективността на пазара в цифровия 
сектор;

Or. ro

Изменение 18
Еуген Юржица, Доминик Таржински

Проект на становище
Параграф 2
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Проект на становище Изменение

2. отбелязва промените, пред които 
са изправени както предприятията, така 
и потребителите вследствие на 
цифровата трансформация, и приветства 
акцента, който Комисията поставя върху 
модернизирането на своята политика в 
областта на конкуренцията с цел 
предприемане на подходящи мерки за 
справяне със сериозните проблеми и 
неефективността на пазара в цифровия 
сектор;

2. отбелязва промените, пред които 
са изправени както предприятията, така 
и потребителите вследствие на 
цифровата трансформация, и приветства 
акцента, който Комисията поставя върху 
модернизирането на своята политика в 
областта на конкуренцията с цел 
предприемане на подходящи мерки за 
справяне с неефективността на пазара в 
цифровия сектор;

Or. en

Изменение 19
Марк Анжел, Евелин Гебхарт, Силви Гийом, Адриана Малдонадо Лопес, Мария-
Мануел Лейтан-Маркеш, Андреас Шидер, Биляна Борзан

Проект на становище
Параграф 2

Проект на становище Изменение

2. отбелязва промените, пред които 
са изправени както предприятията, така 
и потребителите вследствие на 
цифровата трансформация, и приветства 
акцента, който Комисията поставя върху 
модернизирането на своята политика в 
областта на конкуренцията с цел 
предприемане на подходящи мерки за 
справяне със сериозните проблеми и 
неефективността на пазара в цифровия 
сектор;

2. отбелязва промените, пред които 
са изправени както предприятията, така 
и потребителите вследствие на 
цифровата трансформация, и приветства 
акцента, който Комисията поставя върху 
модернизирането на своята политика в 
областта на конкуренцията с цел 
предприемане на подходящи мерки за 
справяне със сериозните проблеми и 
неефективността на пазара в цифровия 
сектор; припомня, че политиката в 
областта на конкуренцията също 
така е насочена за осигуряване на 
благосъстоянието на 
потребителите, както и за 
предоставяне на качество, иновации и 
устойчивост; също така подчертава, 
че правата на потребителите следва 
да бъдат запазени и по възможност 
укрепени както онлайн, така и 
офлайн, и поради това правилата на 
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политиката в областта на 
конкуренцията също така 
представляват инструменти за 
постигане на високо равнище на 
защита на потребителите;

Or. en

Изменение 20
Томислав Сокол, Едина Тот, Романа Томц, Дан-Щефан Мотряну, Арба Кокалари, 
Дирдре Клун, Мария Да Граса Карвалю

Проект на становище
Параграф 2 a (нов)

Проект на становище Изменение

2a. отбелязва със загриженост 
нарастващия интерес от страна на 
външни участници относно 
засилването и консолидирането на 
тяхното влияние в европейските 
дружества във връзка с кризата, 
причинена от пандемията; призовава 
Европейската комисия да следи 
отблизо подобни тенденции, и по-
специално преките чуждестранни 
инвестиции, за да се гарантира и 
запази целостта на единния пазар;

Or. en

Изменение 21
Еуген Юржица, Доминик Таржински

Проект на становище
Параграф 2 a (нов)

Проект на становище Изменение

2a. счита, че регулаторната 
намеса или налагането на мерки за 
защита в областта на 
конкуренцията, неподкрепени с 
доказателства, които показват 
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доказана пазарна неефективност, 
нарушаване на съществуващите 
правила или значителен ущърб за 
потребителите, възпрепятства 
иновациите, растежа, 
благосъстоянието на потребителите 
и инвестициите на пазара и може да 
доведе до други неочаквани 
последствия;

Or. en

Изменение 22
Арба Кокалари

Проект на становище
Параграф 2 a (нов)

Проект на становище Изменение

2a. подчертава, че 
непропорционалната регулаторна 
тежест и ненужната бюрокрация 
влияят отрицателно както върху 
конкурентоспособността, така и 
върху способността за иновации на 
европейските дружества, особено на 
МСП; призовава Комисията да 
приложи принципа за „отмяна на 
предишни тежести при въвеждане на 
нови“ и да извърши задълбочена 
оценка на въздействието при 
формирането на ново 
законодателство;

Or. en

Изменение 23
Томислав Сокол, Едина Тот, Романа Томц, Дан-Щефан Мотряну, Арба Кокалари, 
Дирдре Клун, Мария Да Граса Карвалю

Проект на становище
Параграф 2 б (нов)
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Проект на становище Изменение

2б. припомня, че 73% от БВП на 
Европейския съюз се генерира от 
услуги и че единният пазар на услуги е 
по-слабо развит от единния пазар на 
стоки; счита, че механизмите в 
областта на конкуренцията могат да 
спомогнат за укрепването на единния 
пазар на услуги; освен това 
подчертава, че регулаторните 
задължения следва да бъдат 
пропорционални и по никакъв начин 
не трябва да имат за цел да създадат 
необосновани административни 
пречки, възпрепятстващи по-
нататъшното укрепване на единния 
пазар и на лоялната конкуренция;

Or. en

Изменение 24
Томислав Сокол, Едина Тот, Романа Томц, Дан-Щефан Мотряну

Проект на становище
Параграф 2 в (нов)

Проект на становище Изменение

2в. отбелязва, че концепцията 
относно нестопанските услуги от 
общ интерес не е определена от 
европейското законодателство; 
поради това призовава Европейската 
комисия да обмисли от какво значение 
би било да бъдат разработени правила 
за конкуренцията с цел определяне на 
концепцията по отношение на 
нестопанските услуги от общ 
интерес чрез вторичното европейско 
законодателство;

Or. en
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Изменение 25
Томислав Сокол, Едина Тот, Романа Томц, Дан-Щефан Мотряну, Дирдре Клун, 
Мария Да Граса Карвалю

Проект на становище
Параграф 2 г (нов)

Проект на становище Изменение

2г. изразява съгласие, че 
политиката в областта на 
конкуренцията също така играе 
важна роля в съвременната 
промишлена политика на ЕС с цел 
европейските дружества да станат 
по-иновативни и следователно – 
конкурентоспособни в международен 
план; подчертава обаче, че 
европейската самодостатъчност при 
производството на критично важно 
оборудване, като например лични 
предпазни средства, е от решаващо 
значение за защитата на 
потребителите;

Or. en

Изменение 26
Ана Кавацини
от името на групата Verts/ALE

Проект на становище
Параграф 3

Проект на становище Изменение

3. припомня, че регулирането на 
цифровите пазари е основна 
отговорност на комисията по вътрешния 
пазар и защита на потребителите; в този 
контекст подчертава приемането на 
Регламента относно връзките платформа 
– предприятие (Регламент (ЕС) № 
2019/11501) и отбелязва, че посредством 
регулаторната намеса ex ante ще се 
предприемат действия за отстраняване 
на пропуските в гарантирането на 

3. припомня, че регулирането на 
цифровите пазари и засилването на 
лоялната конкуренция между 
участниците на пазара чрез справяне 
както с неефективността на пазара, 
така и с нелоялните бизнес практики 
спрямо бизнеса представляват 
основната отговорност на комисията 
по вътрешния пазар и защита на 
потребителите; в този контекст 
подчертава приемането на Регламента 
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прилагането на конкурентното право ex 
post;

относно връзките платформа – 
предприятие (Регламент (ЕС) № 
2019/11501) и отбелязва, че посредством 
регулаторната намеса ex ante ще се 
предприемат действия за отстраняване 
на пропуските в гарантирането на 
прилагането на конкурентното право ex 
post;

__________________ __________________
1 OВ L 186, 11.7.2019 г, стр. 57. 1 OВ L 186, 11.7.2019 г, стр. 57.

Or. en

Изменение 27
Еуген Юржица, Доминик Таржински

Проект на становище
Параграф 3

Проект на становище Изменение

3. припомня, че регулирането на 
цифровите пазари е основна 
отговорност на комисията по вътрешния 
пазар и защита на потребителите; в този 
контекст подчертава приемането на 
Регламента относно връзките платформа 
– предприятие (Регламент (ЕС) № 
2019/11501) и отбелязва, че посредством 
регулаторната намеса ex ante ще се 
предприемат действия за отстраняване 
на пропуските в гарантирането на 
прилагането на конкурентното право ex 
post;

3. припомня, че ефективното 
регулиране на цифровите пазари е 
основна отговорност на комисията по 
вътрешния пазар и защита на 
потребителите; в този контекст 
подчертава приемането на Регламента 
относно връзките платформа – 
предприятие (Регламент (ЕС) № 
2019/11501) и отбелязва, че посредством 
регулаторната намеса ex ante следва да 
се предприемат действия за 
отстраняване на определените 
пропуски в гарантирането на 
прилагането на конкурентното право ex 
post, които не могат да бъдат 
отстранени чрез преразгледана 
политика в областта на 
конкуренцията или чрез пълно 
прилагане на съществуващите 
правила;

__________________ __________________
1 OВ L 186, 11.7.2019 г, стр. 57. 1 OВ L 186, 11.7.2019 г, стр. 57.

Or. en
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Изменение 28
Томислав Сокол, Едина Тот, Романа Томц, Дан-Щефан Мотряну, Арба Кокалари, 
Дирдре Клун, Мария Да Граса Карвалю

Проект на становище
Параграф 3

Проект на становище Изменение

3. припомня, че регулирането на 
цифровите пазари е основна 
отговорност на комисията по вътрешния 
пазар и защита на потребителите; в този 
контекст подчертава приемането на 
Регламента относно връзките платформа 
– предприятие (Регламент (ЕС) № 
2019/11501) и отбелязва, че посредством 
регулаторната намеса ex ante ще се 
предприемат действия за отстраняване 
на пропуските в гарантирането на 
прилагането на конкурентното право ex 
post;

3. припомня, че регулирането на 
цифровите пазари е основна 
отговорност на комисията по вътрешния 
пазар и защита на потребителите; в този 
контекст подчертава приемането на 
Регламента относно връзките платформа 
– предприятие (Регламент (ЕС) № 
2019/11501) и отбелязва, че посредством 
регулаторната намеса ex ante се цели да 
бъдат предприети действия за 
отстраняване на пропуските в 
гарантирането на прилагането на 
конкурентното право ex post;

__________________ __________________
1 OВ L 186, 11.7.2019 г, стр. 57. 1 OВ L 186, 11.7.2019 г, стр. 57.

Or. en

Изменение 29
Катержина Конечна

Проект на становище
Параграф 3

Проект на становище Изменение

3. припомня, че регулирането на 
цифровите пазари е основна 
отговорност на комисията по вътрешния 
пазар и защита на потребителите; в този 
контекст подчертава приемането на 
Регламента относно връзките платформа 
– предприятие (Регламент (ЕС) № 
2019/11501) и отбелязва, че посредством 
регулаторната намеса ex ante ще се 

3. припомня, че регулирането на 
цифровите пазари е основна 
отговорност на комисията по вътрешния 
пазар и защита на потребителите; в този 
контекст подчертава приемането на 
Регламента относно връзките 
платформа – предприятие (Регламент 
(ЕС) № 2019/11501) и отбелязва, че 
посредством регулаторната намеса ex 
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предприемат действия за отстраняване 
на пропуските в гарантирането на 
прилагането на конкурентното право ex 
post;

ante ще се предприемат действия за 
отстраняване на пропуските в 
гарантирането на прилагането на 
конкурентното право ex post, но 
отбелязва, че тази намеса следва да 
бъде придружена от преразгледана 
европейска политика в областта на 
конкуренцията;

__________________ __________________
1 OВ L 186, 11.7.2019 г, стр. 57. 1 OВ L 186, 11.7.2019 г, стр. 57.

Or. en

Изменение 30
Катержина Конечна

Проект на становище
Параграф 3

Проект на становище Изменение

3. припомня, че регулирането на 
цифровите пазари е основна 
отговорност на комисията по вътрешния 
пазар и защита на потребителите; в този 
контекст подчертава приемането на 
Регламента относно връзките платформа 
– предприятие (Регламент (ЕС) № 
2019/11501) и отбелязва, че посредством 
регулаторната намеса ex ante ще се 
предприемат действия за отстраняване 
на пропуските в гарантирането на 
прилагането на конкурентното право ex 
post;

3. припомня, че регулирането на 
цифровите пазари е основна 
отговорност на комисията по вътрешния 
пазар и защита на потребителите; в този 
контекст подчертава приемането на 
Регламента относно връзките 
платформа – предприятие (Регламент 
(ЕС) № 2019/11501)и отбелязва, че 
посредством регулаторната намеса ex 
ante ще се предприемат действия за 
отстраняване на пропуските в 
гарантирането на прилагането на 
конкурентното право ex post; 
приветства амбицията на 
португалското председателство да 
бъде постигнато споразумение в 
Съвета относно предложениетоза 
публично отчитане по държави; 
настоятелно призовава Комисията и 
Съвета да се справят с вредните 
данъчни практики на държавите 
членки и да създадат надежден 
списък на юрисдикции, които не 
оказват съдействие, с цел 
гарантиране на еднакви условия на 
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конкуренция в ЕС;
__________________ __________________
1 OВ L 186, 11.7.2019 г, стр. 57. 1 OВ L 186, 11.7.2019 г, стр. 57.

Or. en

Изменение 31
Томислав Сокол, Едина Тот, Романа Томц, Дан-Щефан Мотряну, Арба Кокалари

Проект на становище
Параграф 3 a (нов)

Проект на становище Изменение

3a. подчертава, че 
съществуващите правила за 
конкуренция не отговарят в 
достатъчна степен на нуждите на 
един функциониращ единен пазар, и 
поради това приветства 
намерението на Европейската 
комисия да коригира нередностите на 
цифровия пазар чрез политика в 
областта на конкуренцията, както и, 
наред с другото, чрез предварителен 
регулаторен инструмент;

Or. en

Изменение 32
Еуген Юржица, Доминик Таржински

Проект на становище
Параграф 3 a (нов)

Проект на становище Изменение

3a. подчертава необходимостта да 
бъде изготвено законодателно 
предложение, базирано на данни, 
задълбочени оценки на 
въздействието, най-добри практики и 
анализи, с цел насърчаване на 
благосъстоянието на потребителите 
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и избягване на ненужна 
административна или регулаторна 
тежест;

Or. en

Изменение 33
Томислав Сокол, Едина Тот, Романа Томц, Дан-Щефан Мотряну, Арба Кокалари, 
Дирдре Клун, Мария Да Граса Карвалю

Проект на становище
Параграф 3 б (нов)

Проект на становище Изменение

3б. отбелязва двете 
законодателни инициативи, наскоро 
предложени от Европейската 
комисия: Законодателния акт за 
цифровите услуги (DSA) и 
Законодателния акт за цифровите 
пазари (DMA); подчертава тяхната 
значителна роля в допълването и 
укрепването на прилагането на 
закона за конкурентното право; 
отбелязва, че предложените 
хармонизирани правила, по-добър 
контрол и ex ante задълженията ще 
гарантират, че пазарите, 
характеризиращи се с големи 
платформи, действащи като цифрови 
пазачи, остават справедливи и 
конкурентни за новаторите, 
предприятията и новите участници 
на пазара;

Or. en

Изменение 34
Жан-Лен Лакапел, Виржини Жорон, Марко Кампоменози, Маркус Бухайт

Проект на становище
Параграф 4
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Проект на становище Изменение

4. подчертава колко е важно да има 
малко на брой онлайн оператори, които 
действат като пазачи на 
информационния вход към цифровата 
икономика, включително достъпа до 
пазарите за електронна търговия и 
последиците за свободата на избор за 
потребителите и достъпа до пазари за 
дружествата; поради това подчертава 
необходимостта от ex ante регулаторен 
инструмент за вътрешния пазар, за да се 
гарантира, че засегнатите пазари 
продължават да бъдат справедливи и 
конкурентоспособни; очаква този 
инструмент да бъде включен в 
предстоящото предложение за 
законодателен акт за цифровите пазари;

4. подчертава колко е важно да има 
малко на брой онлайн оператори, които 
действат като пазачи на 
информационния вход към цифровата 
икономика, включително достъпа до 
пазарите за електронна търговия и 
последиците за свободата на избор за 
потребителите и достъпа до пазари за 
дружествата; подчертава в тази връзка 
стратегическата необходимост 
Европейският съюз да има 
предприятия, които разполагат със 
съпоставим капацитет, и призовава 
Комисията да приеме правила 
относно законодателството в 
областта на конкуренцията, за да се 
позволи бързото възстановяване на 
икономиките на държавите членки и 
появата на такива предприятия; 
подчертава също така 
необходимостта от ex ante регулаторен 
инструмент за вътрешния пазар, за да се 
гарантира, че засегнатите пазари 
продължават да бъдат справедливи и 
конкурентоспособни; очаква този 
инструмент да бъде включен в 
предстоящото предложение за 
законодателен акт за цифровите пазари;

Or. fr

Изменение 35
Еуген Юржица, Доминик Таржински

Проект на становище
Параграф 4

Проект на становище Изменение

4. подчертава колко е важно да има 
малко на брой онлайн оператори, които 
действат като пазачи на 
информационния вход към цифровата 
икономика, включително достъпа до 

4. подчертава колко е важно да има 
големи онлайн оператори, които 
действат като посредници на 
информационния вход към цифровата 
икономика, включително достъпа до 



PE662.163v01-00 24/48 AM\1220902BG.docx

BG

пазарите за електронна търговия и 
последиците за свободата на избор за 
потребителите и достъпа до пазари за 
дружествата; поради това подчертава 
необходимостта от ex ante регулаторен 
инструмент за вътрешния пазар, за да се 
гарантира, че засегнатите пазари 
продължават да бъдат справедливи и 
конкурентоспособни; очаква този 
инструмент да бъде включен в 
предстоящото предложение за 
законодателен акт за цифровите пазари;

пазарите за електронна търговия и 
положителните и негативните 
последици за свободата на избор за 
потребителите и достъпа до пазари за 
дружествата; подчертава, че 
успешните стратегии за растеж, 
дори водещи до пазарно господство, 
мащаб и ефективност на обхвата, не 
следва автоматично да задействат 
корекции, тъй като те могат да 
генерират икономически и 
потребителски ползи, и това може да 
попречи на дружествата да се 
развиват; поради това подчертава 
необходимостта от оценка на ролята 
на техните потенциални пазачи и 
необходимостта от ex ante 
регулаторен инструмент за вътрешния 
пазар, за да се гарантира 
благосъстоянието на потребителите 
и справедливи и конкурентоспособни 
пазари; признава, че този инструмент 
следва да бъде включен в предстоящото 
предложение за законодателен акт за 
цифровите пазари;

Or. en

Изменение 36
Томислав Сокол, Едина Тот, Романа Томц, Дан-Щефан Мотряну, Арба Кокалари, 
Мария Да Граса Карвалю

Проект на становище
Параграф 4

Проект на становище Изменение

4. подчертава колко е важно да има 
малко на брой онлайн оператори, които 
действат като пазачи на 
информационния вход към цифровата 
икономика, включително достъпа до 
пазарите за електронна търговия и 
последиците за свободата на избор за 
потребителите и достъпа до пазари за 
дружествата; поради това подчертава 
необходимостта от ex ante регулаторен 

4. подчертава колко е важно да има 
малко на брой онлайн оператори, които 
действат като пазачи на 
информационния вход към цифровата 
икономика, включително достъпа до 
пазарите за електронна търговия и 
последиците за свободата на избор за 
потребителите и достъпа до пазари за 
дружествата; подчертава по-специално 
в тази връзка, че от 10 000 интернет 
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инструмент за вътрешния пазар, за да се 
гарантира, че засегнатите пазари 
продължават да бъдат справедливи и 
конкурентоспособни; очаква този 
инструмент да бъде включен в 
предстоящото предложение за 
законодателен акт за цифровите 
пазари;

платформи, участващи на цифровия 
пазар на ЕС, седемте най-големи от 
тях генерират 69% от общите 
приходи в сектора; поради това 
подчертава необходимостта от ex ante 
регулаторен инструмент за вътрешния 
пазар, за да се гарантира, че засегнатите 
пазари продължават да бъдат 
справедливи и конкурентоспособни, 
без да се ограничава способността на 
ЕС да се намесва впоследствие чрез 
прилагане на съществуващи правила 
на ЕС в областта на конкуренцията;

Or. en

Изменение 37
Катержина Конечна

Проект на становище
Параграф 4

Проект на становище Изменение

4. подчертава колко е важно да има 
малко на брой онлайн оператори, които 
действат като пазачи на 
информационния вход към цифровата 
икономика, включително достъпа до 
пазарите за електронна търговия и 
последиците за свободата на избор за 
потребителите и достъпа до пазари за 
дружествата; поради това подчертава 
необходимостта от ex ante регулаторен 
инструмент за вътрешния пазар, за да 
се гарантира, че засегнатите пазари 
продължават да бъдат справедливи и 
конкурентоспособни; очаква този 
инструмент да бъде включен в 
предстоящото предложение за 
законодателен акт за цифровите 
пазари;

4. подчертава колко е опасно да 
има малко на брой онлайн оператори, 
които действат като пазачи на 
информационния вход към цифровата 
икономика, включително достъпа до 
пазарите за електронна търговия и 
последиците за свободата на избор за 
потребителите и достъпа до пазари за 
дружествата; поради това подчертава 
необходимостта от ex ante регулаторен 
инструмент със строги правила за 
прилагане и санкции, придружени от 
нов набор антитръстови правила, за 
да се гарантира, че засегнатите пазари 
продължават да бъдат справедливи и 
конкурентоспособни; изразява 
съжаление, че предложението на 
Комисията относно Законодателния 
акт за цифровите пазари не е 
достатъчно амбициозно в това 
отношение;
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Or. en

Изменение 38
Мария Грапини

Проект на становище
Параграф 4

Проект на становище Изменение

4. подчертава колко е важно да има 
малко на брой онлайн оператори, които 
действат като пазачи на 
информационния вход към цифровата 
икономика, включително достъпа до 
пазарите за електронна търговия и 
последиците за свободата на избор за 
потребителите и достъпа до пазари за 
дружествата; поради това подчертава 
необходимостта от ex ante регулаторен 
инструмент за вътрешния пазар, за да се 
гарантира, че засегнатите пазари 
продължават да бъдат справедливи и 
конкурентоспособни; очаква този 
инструмент да бъде включен в 
предстоящото предложение за 
законодателен акт за цифровите пазари;

4. подчертава колко е важно да има 
малко на брой онлайн оператори, които 
действат като пазачи на 
информационния вход към цифровата 
икономика, включително достъпа до 
пазарите за електронна търговия и 
последиците за свободата на избор за 
потребителите и достъпа до пазари за 
дружествата, и особено МСП; поради 
това подчертава необходимостта от ex 
ante регулаторен инструмент за 
вътрешния пазар, за да се гарантира, че 
засегнатите пазари продължават да 
бъдат справедливи, включително по 
отношение на конкуренцията, и 
конкурентоспособни; очаква този 
инструмент да бъде включен в 
предстоящото предложение за 
законодателен акт за цифровите пазари;

Or. ro

Изменение 39
Марк Анжел, Евелин Гебхарт, Силви Гийом, Адриана Малдонадо Лопес, Мария-
Мануел Лейтан-Маркеш, Андреас Шидер, Биляна Борзан

Проект на становище
Параграф 4

Проект на становище Изменение

4. подчертава колко е важно да има 
малко на брой онлайн оператори, които 
действат като пазачи на 
информационния вход към цифровата 

4. подчертава колко е важно да има 
малко на брой онлайн оператори, които 
действат като пазачи на 
информационния вход към цифровата 
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икономика, включително достъпа до 
пазарите за електронна търговия и 
последиците за свободата на избор за 
потребителите и достъпа до пазари за 
дружествата; поради това подчертава 
необходимостта от ex ante регулаторен 
инструмент за вътрешния пазар, за да се 
гарантира, че засегнатите пазари 
продължават да бъдат справедливи и 
конкурентоспособни; очаква този 
инструмент да бъде включен в 
предстоящото предложение за 
законодателен акт за цифровите 
пазари;

икономика, включително достъпа до 
пазарите за електронна търговия и 
последиците за свободата на избор за 
потребителите и достъпа до пазари за 
дружествата; подчертава 
необходимостта от ex ante регулаторен 
инструмент за вътрешния пазар, за да се 
гарантира, че засегнатите пазари 
продължават да бъдат справедливи и 
конкурентоспособни; поради това 
приветства предложението на 
Комисията относно предложението 
за Законодателния акт за цифровите 
пазари;

Or. en

Изменение 40
Еуген Юржица, Доминик Таржински

Проект на становище
Параграф 4 a (нов)

Проект на становище Изменение

4a. припомня, че търсенето на 
печалба следва да бъде считано за 
приемливо и не трябва да поражда 
подозрение, че е антиконкурентно без 
обективна и основана на факти 
причина, и припомня, че незаконното 
поведение често е по-скоро 
висококонкурентно, отколкото 
антиконкурентно; припомня, че 
конкретна оферта, която привлича 
много потребители, защото е 
изгодна, сама по себе си не е 
достатъчен повод за безпокойство; 
призовава Комисията да прави 
разлика между такова поведение, за 
да се гарантира прилагането на 
антитръстовото законодателство;

Or. en
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Изменение 41
Марк Анжел, Евелин Гебхарт, Силви Гийом, Адриана Малдонадо Лопес, Мария-
Мануел Лейтан-Маркеш, Андреас Шидер, Мария Грапини, Биляна Борзан

Проект на становище
Параграф 4 a (нов)

Проект на становище Изменение

4a. отбелязва, че някои от 
участниците на цифровия пазар 
контролират все по-големи обеми от 
данни; подчертава, че данните са 
източник на значителна 
икономическа мощ и влияние, и 
поради това припомня, че 
политиката в областта на 
конкуренцията е взаимосвързана с 
фискалната политика и че 
справедливото данъчно третиране 
между предприятията е от 
съществено значение за целостта на 
вътрешния пазар;

Or. en

Изменение 42
Марк Анжел, Евелин Гебхарт, Силви Гийом, Адриана Малдонадо Лопес, Мария-
Мануел Лейтан-Маркеш, Андреас Шидер, Мария Грапини, Биляна Борзан

Проект на становище
Параграф 4 б (нов)

Проект на становище Изменение

4б. приветства усилията на 
Комисията за борба срещу 
нелоялната конкуренция също и в 
цифровата сфера; счита, че 
справедливите участници на пазара, 
включително МСП, биха се 
възползвали от стриктното 
прилагане на правилата за 
конкуренция; в този контекст 
призовава Комисията допълнително 
да разгледа злоупотребата с 
господстващо положение на някои 
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онлайн платформи, за да се 
гарантира лоялна конкуренция, 
стимулиране на работните места и 
устойчив растеж;

Or. en

Изменение 43
Еуген Юржица, Доминик Таржински

Проект на становище
Параграф 4 б (нов)

Проект на становище Изменение

4б. припомня, че ако възникнат 
пазарни сривове, правилата на ЕС за 
държавна помощ ще бъдат в подкрепа 
на целта относно политиката в 
областта на конкуренцията – да 
направят европейските дружества 
по-иновативни и конкурентоспособни 
в международен план;

Or. en

Изменение 44
Еуген Юржица, Доминик Таржински

Проект на становище
Параграф 4 в (нов)

Проект на становище Изменение

4б. отбелязва Бялата книга на 
Комисията за осигуряване на еднакви 
условия на конкуренция по отношение 
на чуждестранните субсидии; 
подкрепя намерението за свеждане до 
минимум на отразяващите ответни 
мерки на световно равнище;

Or. en
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Изменение 45
Жан-Лен Лакапел, Виржини Жорон, Марко Кампоменози, Маркус Бухайт

Проект на становище
Параграф 5

Проект на становище Изменение

5. отбелязва, че Регламентът за 
групово освобождаване на вертикални 
споразумения не е приспособен по 
подходящ начин към последните 
развития на пазара, по-специално ръста 
на онлайн продажбите и онлайн 
платформите; приветства наскоро 
започнатата от Комисията оценка на 
въздействието и призовава да се 
предприемат по-нататъшни стъпки за 
решаването на този въпрос;

5. отбелязва, че Регламентът за 
групово освобождаване на вертикални 
споразумения не е приспособен по 
подходящ начин към последните 
развития на пазара, по-специално ръста 
на онлайн продажбите и онлайн 
платформите; приветства наскоро 
започнатата от Комисията оценка на 
въздействието и призовава да се 
предприемат по-нататъшни стъпки за 
решаването на този въпрос, без да се 
засяга законодателството относно 
бъдещите цифрови услуги и пазари;

Or. fr

Изменение 46
Дита Харанзова

Проект на становище
Параграф 5

Проект на становище Изменение

5. отбелязва, че Регламентът за 
групово освобождаване на вертикални 
споразумения не е приспособен по 
подходящ начин към последните 
развития на пазара, по-специално ръста 
на онлайн продажбите и онлайн 
платформите; приветства наскоро 
започнатата от Комисията оценка на 
въздействието и призовава да се 
предприемат по-нататъшни стъпки за 
решаването на този въпрос;

5. отбелязва, че Регламентът за 
групово освобождаване на вертикални 
споразумения не е приспособен по 
подходящ начин към последните 
развития на пазара, по-специално ръста 
на онлайн продажбите и онлайн 
платформите; приветства наскоро 
започнатата от Комисията оценка на 
въздействието и призовава да се 
предприемат по-нататъшни стъпки за 
решаването на този въпрос; 
подчертава, че споразуменията за 
избирателно разпространение и 
договорните клаузи не трябва да 
водят до разпокъсване на единния 
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пазар, като се създадат пречки пред 
трансграничната търговия и 
дистрибуция; счита, че 
сегментирането на националния 
пазар възпрепятства пълната и 
лоялна конкуренция в Съюза;

Or. en

Изменение 47
Марк Анжел, Евелин Гебхарт, Силви Гийом, Адриана Малдонадо Лопес, Мария-
Мануел Лейтан-Маркеш, Андреас Шидер, Мария Грапини, Биляна Борзан

Проект на становище
Параграф 5 a (нов)

Проект на становище Изменение

5a. подчертава, че 
териториалните ограничения на 
доставките (TSC) са ограничения, 
наложени от доставчик, които 
възпрепятстват свободното 
получаване на стоки; изразява 
съжаление относно 
антиконкурентните ефекти на 
продължаващите териториални 
ограничения на доставките, когато 
търговците на дребно и на едро са 
изправени пред отказ за доставка и 
задължения за местоназначение, 
което оказва отрицателно 
въздействие върху потребителите, 
които имат по-малък избор и плащат 
по-високи цени; в този контекст 
подчертава, че доставчиците 
прилагат TSC посредством различни 
практики като: отказ от доставка, 
заплаха от спиране на доставките на 
определен дистрибутор, ограничаване 
на наличните количества за 
продажба, диференциране на 
продуктовата гама и цени между 
държавите – членки на ЕС, или 
ограничаване на езиковите опции 
върху опаковката на продукта; 
подчертава, че TSC възпрепятстват 
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развитието на единния пазар и 
неговата потенциална полза за 
потребителите; приветства факта, 
че въпросът е бил засегнат по-
специално в съобщението на 
Комисията, озаглавено “A European 
retail sector fit for the 21st century” 
(Европейски сектор на търговията на 
дребно, пригоден за XXI век), и като 
продължение на това съобщение 
Комисията започна през 2019 г. 
установяването на факти по 
отношение на TSC в областта на 
търговията на дребно в ЕС; 
приветства факта, че Комисията 
започна прегледа на Регламента за 
групово освобождаване на вертикални 
споразумения (VBER) и 
придружаващите го насоки относно 
вертикалните споразумения; освен 
това подчертава необходимостта да 
се вземат предвид интересите на 
МСП, не на последно място в 
сравнение с международните групи, 
които разполагат със средства за 
справяне със сложното регулиране; 
подчертава също така, че 
териториалните ограничения на 
доставките следва да бъдат включени 
в Регламента за групово 
освобождаване на вертикални 
споразумения (VBER) с цел да 
останат съвместими с единния 
пазар; призовава Комисията да излезе 
с подходящи мерки за премахване на 
териториалните ограничения на 
доставките и по този начин да се 
намалят пречките пред 
трансграничната търговия с оглед на 
напълно функциониращ единен пазар;

Or. en

Изменение 48
Марк Анжел, Евелин Гебхарт, Силви Гийом, Адриана Малдонадо Лопес, Мария-
Мануел Лейтан-Маркеш, Андреас Шидер, Мария Грапини, Биляна Борзан
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Проект на становище
Параграф 5 б (нов)

Проект на становище Изменение

5б. припомня, че за да се води 
ефективна борба срещу 
антиконкурентните практики, 
следва да се вземат предвид всички 
аспекти на нелоялната конкуренция, 
като например придобивания, целящи 
спиране на разработването на по-
евтин или на качествено нов продукт 
или услуга;

Or. en

Изменение 49
Марк Анжел, Евелин Гебхарт, Силви Гийом, Адриана Малдонадо Лопес, Мария-
Мануел Лейтан-Маркеш, Андреас Шидер, Мария Грапини, Биляна Борзан

Проект на становище
Параграф 5 в (нов)

Проект на становище Изменение

5в. приветства първия 
краткосрочен преглед на Комисията 
на Регламента относно блокирането 
на географски принцип1a и призовава 
Комисията да продължи активно да 
наблюдава и премахне (с подход, 
ориентиран към потребителите, 
който позволява на потребителите 
да пазаруват безпроблемно в рамките 
на ЕС) необоснованото блокиране на 
географски принцип и други 
съществуващи ограничения върху 
трансграничните онлайн продажби, 
както са определени в прегледа; 
насърчава Комисията да обмисли 
предлагането на подходящи 
последващи мерки;
__________________
1a COM(2020) 766 final.
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Or. en

Изменение 50
Еуген Юржица, Доминик Таржински

Проект на становище
Параграф 6

Проект на становище Изменение

6. подчертава колко са важни 
ясните мерки за осигуряване на 
ефективно гарантиране на прилагането 
и надзор на конкурентното право на 
равнище ЕС; подчертава, че спазването 
на разпоредбите трябва да бъде 
засилено с ефективни и 
пропорционални санкции;

6. подчертава колко е важна 
ясната, предвидимата, съобразена с 
бъдещите предизвикателства и 
всеобхватна рамка на ЕС за 
осигуряване на ефективно гарантиране 
на прилагането и надзор на 
конкурентното право на равнище ЕС; 
подчертава, че спазването на 
разпоредбите трябва да бъде засилено с 
ефективни и пропорционални санкции и 
че правото на ЕС следва да се прилага 
по еднакъв начин във всички държави 
членки; призовава Комисията да 
установи ясни насоки и най-добри 
практики за изпълнение с цел да 
бъдат избегнати правната 
несигурност, произволните решения и 
да бъдат предотвратени пропуските 
между държавите членки по 
отношение на прилагането и надзора 
на инструмента ex-ante;

Or. en

Изменение 51
Ана Кавацини
от името на групата Verts/ALE

Проект на становище
Параграф 6

Проект на становище Изменение

6. подчертава колко са важни 
ясните мерки за осигуряване на 

6. подчертава колко са важни 
ясните мерки за осигуряване на 
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ефективно гарантиране на прилагането 
и надзор на конкурентното право на 
равнище ЕС; подчертава, че спазването 
на разпоредбите трябва да бъде 
засилено с ефективни и 
пропорционални санкции;

ефективно гарантиране на прилагането 
и надзор на конкурентното право на 
равнище ЕС, особено в контекста на 
бързо променящите се пазари; 
подчертава, че спазването на 
разпоредбите трябва да бъде засилено с 
ефективни и пропорционални санкции;

Or. en

Изменение 52
Мария Грапини

Проект на становище
Параграф 6

Проект на становище Изменение

6. подчертава колко са важни 
ясните мерки за осигуряване на 
ефективно гарантиране на прилагането 
и надзор на конкурентното право на 
равнище ЕС; подчертава, че спазването 
на разпоредбите трябва да бъде 
засилено с ефективни и 
пропорционални санкции;

6. подчертава колко са важни 
ясните мерки за осигуряване на 
ефективно и ефикасно гарантиране на 
прилагането и на регулиран надзор на 
конкурентното право на равнище ЕС; 
подчертава, че спазването на 
разпоредбите трябва да бъде засилено с 
ефективни и пропорционални санкции;

Or. ro

Изменение 53
Томислав Сокол, Едина Тот, Романа Томц, Дан-Щефан Мотряну, Мария Да Граса 
Карвалю

Проект на становище
Параграф 6

Проект на становище Изменение

6. подчертава колко са важни 
ясните мерки за осигуряване на 
ефективно гарантиране на прилагането 
и надзор на конкурентното право на 
равнище ЕС; подчертава, че спазването 
на разпоредбите трябва да бъде 
засилено с ефективни и 

6. подчертава колко са важни 
ясните мерки за осигуряване на 
ефективно гарантиране на прилагането 
и надзор на конкурентното право на 
равнище ЕС; подчертава, че спазването 
на разпоредбите трябва да бъде 
засилено с ефективни, пропорционални 
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пропорционални санкции; и възпиращи санкции;

Or. en

Изменение 54
Катержина Конечна

Проект на становище
Параграф 6

Проект на становище Изменение

6. подчертава колко са важни 
ясните мерки за осигуряване на 
ефективно гарантиране на прилагането 
и надзор на конкурентното право на 
равнище ЕС; подчертава, че спазването 
на разпоредбите трябва да бъде 
засилено с ефективни и 
пропорционални санкции;

6. подчертава колко са важни 
ясните мерки за осигуряване на 
ефективно гарантиране на прилагането 
и надзор на конкурентното право на 
равнище ЕС; подчертава, че спазването 
на разпоредбите трябва да бъде 
засилено с ефективни и 
пропорционални санкции; отбелязва, 
че преодоляването на 
антиконкурентни практики, като 
например социален и данъчен дъмпинг 
в ЕС, е предварително условие за 
справедлив единен пазар;

Or. en

Изменение 55
Марк Анжел, Евелин Гебхарт, Силви Гийом, Адриана Малдонадо Лопес, Мария-
Мануел Лейтан-Маркеш, Андреас Шидер, Биляна Борзан

Проект на становище
Параграф 6

Проект на становище Изменение

6. подчертава колко са важни 
ясните мерки за осигуряване на 
ефективно гарантиране на прилагането 
и надзор на конкурентното право на 
равнище ЕС; подчертава, че спазването 
на разпоредбите трябва да бъде 
засилено с ефективни и 

6. подчертава колко са важни 
ясните мерки за осигуряване на 
ефективно гарантиране на прилагането 
и надзор на конкурентното право на 
равнище ЕС; подчертава, че спазването 
на разпоредбите трябва да бъде 
засилено с ефективни и 
пропорционални санкции; 
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пропорционални санкции; настоятелно призовава Комисията да 
укрепи допълнително ролята на 
мрежата на европейските 
потребителски центрове (ECC-Net) в 
духа на Директивата „ЕМК+“1a с 
оглед на създаването на орган за 
защита на потребителите в ЕС;
__________________
1aOВ L 11, 14.01.2019 г., стр.3.

Or. en

Изменение 56
Катержина Конечна

Проект на становище
Параграф 6 – точка 1 (нова)

Проект на становище Изменение

(1) подчертава необходимостта 
от прилагане на политиката в 
областта на конкуренцията по начин, 
който е съвместим с достиженията 
на правото на Съюза в социалната 
област, включително зачитането на 
правата, определени в Европейската 
социална харта и европейския 
социален стълб, и съответните 
конвенции на МОТ;

Or. en

Изменение 57
Марко Кампоменози, Алесандра Басо, Антонио Мария Риналди, Изабела 
Товалиери

Проект на становище
Параграф 6 a (нов)

Проект на становище Изменение

6a. подчертава, че значителната 
подкрепа за държавна помощ, 
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свързана с породената от COVID-19 
криза, от страна на някои държави – 
членки на ЕС, доведе до съществени 
различия в интензитета на 
държавната помощ на вътрешния 
пазар на ЕС; силно насърчава 
Комисията да осигури балансирано 
прилагане на схемите за държавна 
помощ, за да се избегнат асиметрии, 
които биха могли да застрашат 
свободната и лоялна конкуренция на 
вътрешния пазар;

Or. en

Изменение 58
Марк Анжел, Евелин Гебхарт, Силви Гийом, Адриана Малдонадо Лопес, Мария-
Мануел Лейтан-Маркеш, Андреас Шидер, Мария Грапини, Биляна Борзан

Проект на становище
Параграф 6 a (нов)

Проект на становище Изменение

6a. припомня, че защитата на 
потребителите следва да остане 
основна цел на политиката както на 
сегашните правоприлагащи 
практики, така и на всяко бъдещо 
секторно законодателство; 
подчертава, че благосъстоянието на 
потребителите и 
предотвратяването на вредата за 
потребителите следва да останат 
важни аспекти на политиката в 
областта на конкуренцията;

Or. en

Изменение 59
Марко Кампоменози, Алесандра Басо, Антонио Мария Риналди, Изабела 
Товалиери, Маркус Бухайт, Виржини Жорон, Жан-Лен Лакапел

Проект на становище
Параграф 6 б (нов)
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Проект на становище Изменение

6б. насърчава приемането на 
мерки за укрепване на европейските 
стартиращи предприятия и МСП 
като средство за подпомагане на 
тяхната конкурентоспособност 
спрямо предприятията извън ЕС в 
съответствие с принципа на еднакви 
условия на конкуренция; подчертава 
необходимостта от правилното 
прилагане на политиката в областта 
на конкуренцията спрямо 
предприятия от трети държави, 
които извършват дейност на 
вътрешния пазар на ЕС;

Or. en

Изменение 60
Ана Кавацини
от името на групата Verts/ALE

Проект на становище
Параграф 7

Проект на становище Изменение

7. призовава Комисията да 
гарантира справедлив и сигурен достъп 
до данни за всички участници на пазара; 
отбелязва, че тя следва да даде 
възможност на потребителите да 
контролират своите данни и да им 
предостави допълнителни права по 
отношение на преносимостта и 
оперативната съвместимост на данните, 
за да се гарантира, че единният пазар на 
данни се основава на европейските 
ценности и лоялната конкуренция.

7. призовава Комисията да 
гарантира справедлив, сигурен и 
свободен достъп до данни за всички 
участници на пазара и по-специално за 
МСП и микропредприятията; 
отбелязва, че тя следва да даде 
възможност на потребителите да 
контролират своите данни и да им 
предостави допълнителни права по 
отношение на преносимостта и 
оперативната съвместимост на данните, 
за да се гарантира, че единният пазар на 
данни се основава на европейските 
ценности и лоялната конкуренция; 
освен това изисква Комисията да 
вземе предвид ефектите от достъпа 
до лични и финансови данни, когато 
оценяват пазарната мощ и силата на 
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мрежата, т.е. дали обединяването на 
данни и информация за 
потребителите при сливане нарушава 
конкуренцията и отслабва защитата 
на данните, и дали достъпът на 
дадено предприятие до изключителни 
методи за анализ и патенти 
изключва конкурентите;

Or. en

Изменение 61
Жан-Лен Лакапел, Виржини Жорон, Марко Кампоменози, Маркус Бухайт

Проект на становище
Параграф 7

Проект на становище Изменение

7. призовава Комисията да 
гарантира справедлив и сигурен достъп 
до данни за всички участници на 
пазара; отбелязва, че тя следва да даде 
възможност на потребителите да 
контролират своите данни и да им 
предостави допълнителни права по 
отношение на преносимостта и 
оперативната съвместимост на данните, 
за да се гарантира, че единният пазар на 
данни се основава на европейските 
ценности и лоялната конкуренция.

7. призовава Комисията да 
гарантира справедлив и сигурен достъп 
до данни в съответствие с 
европейската стратегия за защита и 
суверенитет при тяхното 
съхранение, обработка и управление; 
отбелязва, че тя следва да даде 
възможност на потребителите, каквито 
и да са те, да контролират своите 
данни, независимо какви са, 
включително метаданни за онлайн 
услуги, като данни за контакт, 
методи за взаимодействие или 
информация относно използваното 
компютърно оборудване, и да им 
предостави допълнителни права по 
отношение на преносимостта и 
оперативната съвместимост на данните, 
за да се гарантира, че единният пазар на 
данни се основава на цялостно и 
еднакво прилагане на европейското 
законодателство.

Or. fr
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Изменение 62
Томислав Сокол, Едина Тот, Романа Томц, Дан-Щефан Мотряну, Дирдре Клун, 
Мария Да Граса Карвалю

Проект на становище
Параграф 7

Проект на становище Изменение

7. призовава Комисията да 
гарантира справедлив и сигурен достъп 
до данни за всички участници на пазара; 
отбелязва, че тя следва да даде 
възможност на потребителите да 
контролират своите данни и да им 
предостави допълнителни права по 
отношение на преносимостта и 
оперативната съвместимост на данните, 
за да се гарантира, че единният пазар на 
данни се основава на европейските 
ценности и лоялната конкуренция.

7. призовава Комисията да 
гарантира справедлив и сигурен достъп 
до данни за всички участници на пазара, 
без да бъдат засегнати правилата, 
определени в Общия регламент 
относно защитата на данните; 
отбелязва, че тя следва да даде 
възможност на потребителите да 
контролират своите данни и да им 
предостави допълнителни права по 
отношение на преносимостта и 
оперативната съвместимост на данните, 
за да се гарантира, че единният пазар на 
данни се основава както на 
европейските ценности и европейския 
начин на живот, така и на лоялната 
конкуренция.

Or. en

Изменение 63
Мария Грапини

Проект на становище
Параграф 7

Проект на становище Изменение

7. призовава Комисията да 
гарантира справедлив и сигурен достъп 
до данни за всички участници на пазара; 
отбелязва, че тя следва да даде 
възможност на потребителите да 
контролират своите данни и да им 
предостави допълнителни права по 
отношение на преносимостта и 
оперативната съвместимост на данните, 
за да се гарантира, че единният пазар на 

7. призовава Комисията да 
гарантира справедлив и сигурен достъп 
до данни за всички участници на пазара, 
като вземе предвид сегашното 
законодателството на ЕС относно 
защитата на данните; отбелязва, че 
тя следва да даде възможност на 
потребителите да контролират своите 
данни и да им предостави допълнителни 
права по отношение на преносимостта и 
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данни се основава на европейските 
ценности и лоялната конкуренция.

оперативната съвместимост на данните, 
за да се гарантира, че единният пазар на 
данни се основава на европейските 
ценности и лоялната конкуренция.

Or. ro

Изменение 64
Еуген Юржица, Доминик Таржински

Проект на становище
Параграф 7

Проект на становище Изменение

7. призовава Комисията да 
гарантира справедлив и сигурен достъп 
до данни за всички участници на пазара; 
отбелязва, че тя следва да даде 
възможност на потребителите да 
контролират своите данни и да им 
предостави допълнителни права по 
отношение на преносимостта и 
оперативната съвместимост на 
данните, за да се гарантира, че единният 
пазар на данни се основава на 
европейските ценности и лоялната 
конкуренция.

7. призовава Комисията да 
гарантира справедлив и сигурен достъп 
до данни за всички участници на пазара; 
отбелязва, че тя следва да даде 
възможност на потребителите да 
контролират своите данни и да им 
предостави съответстващи права по 
отношение на преносимостта на 
данните, както е определено от 
законодателството на Съюза, за да се 
гарантира, че единният пазар на данни 
се основава на европейските ценности и 
лоялната конкуренция;

Or. en

Изменение 65
Джорди Каняс

Проект на становище
Параграф 7 a (нов)

Проект на становище Изменение

7a. подчертава необходимостта 
от гарантиране на лоялна 
конкуренция в сектори, които са от 
съществено значение за ежедневието 
на гражданите, като хранителния и 
здравния сектор, в полза на 
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потребителите; призовава 
Комисията внимателно да оцени 
обхвата и въздействието на своите 
планове за изясняването на 
правилата за конкуренция в рамките 
на стратегията „От фермата до 
трапезата“ върху икономическото 
функциониране на веригата за 
доставки на селскостопански и 
хранителни продукти, като вземе 
предвид по-специално въздействието 
върху малките доставчици и фермери, 
да направи всички оператори по-
конкурентоспособни и такива, които 
напълно се възползват от единния 
пазар;

Or. en

Изменение 66
Томислав Сокол, Едина Тот, Романа Томц, Дан-Щефан Мотряну, Мария Да Граса 
Карвалю

Проект на становище
Параграф 7 a (нов)

Проект на становище Изменение

7a. отбелязва, че някои цифрови 
платформи многократно са 
нарушавали правилата за 
конкуренция; подчертава, че 
санкциите за нарушителите трябва 
да бъдат ефикасни, пропорционални и 
възпиращи; поради това призовава 
Европейската комисия да проучи дали 
санкциите, наложени понастоящем 
върху различните форми на 
нарушаване на правилата за 
конкуренция, са достатъчно 
подходящи и възпиращи, и дали 
отговарят на общите и специалните 
мерки за предотвратяване; освен 
това призовава Комисията да 
докладва на Европейския парламент 
по-специално по отношение на 
ефективността на прилагане на 
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структурните мерки за защита от 
законодателството на ЕС в областта 
на конкуренцията.

Or. en

Изменение 67
Ана Кавацини
от името на групата Verts/ALE

Проект на становище
Параграф 7 a (нов)

Проект на становище Изменение

7a. припомня, че 
благосъстоянието на потребителите 
е и остава основен аспект на 
политиката в областта на 
конкуренцията; подчертава в тази 
връзка, че понятието „справедлива 
цена“ не следва да се приравнява към 
възможно най-ниската 
потребителска цена, а следва да 
означава разумна цена, която да дава 
възможност за справедливо 
възнаграждение на всички участници; 
счита, че ако се насочва вниманието 
към най-ниското възможно равнище 
на потребителските цени, не се 
отчитат отрицателните външни 
ефекти, свързани с определени видове 
производство;

Or. en

Изменение 68
Еуген Юржица, Доминик Таржински

Проект на становище
Параграф 7 a (нов)
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Проект на становище Изменение

7a. призовава Комисията изцяло да 
разгледа препоръките на Сметната 
палата, включително по отношение 
на подобряването на начина на 
отчитане при изпълнението на 
нейните решения, за да се подобри 
прозрачността и отчетността пред 
Европейския парламент и 
гражданите;

Or. en

Изменение 69
Мария Грапини

Проект на становище
Параграф 7 a (нов)

Проект на становище Изменение

7a. счита, че политиката в 
областта на конкуренцията следва да 
обхваща и начини на подобряване на 
митническите проверки на стоки от 
трети държави;

Or. ro

Изменение 70
Джорди Каняс, Андрус Ансип

Проект на становище
Параграф 7 б (нов)

Проект на становище Изменение

7б. подчертава риска от 
нарушения на пазара и от 
неравнопоставени условия на 
конкуренция, дължащи се на по-
големите различия между равнищата 
на предоставяната от държавите 
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членки държавна помощ, при 
прилагането на навременната рамка 
за държавна помощ по време на 
пандемията с COVID-19; призовава 
Комисията своевременно да извърши 
подробна оценка на нейното 
въздействие върху единния пазар и да 
представи средносрочни и 
дългосрочни мерки с цел преодоляване 
на голямото различие и с цел подкрепа 
на европейските предприятия, със 
специален акцент върху МСП;

Or. en

Изменение 71
Еуген Юржица, Доминик Таржински

Проект на становище
Параграф 7 б (нов)

Проект на становище Изменение

7б. призовава Комисията да 
включи обобщенията и 
статистическите данни във връзка с 
антитръстовите дела, започнати и 
приключени в държавите членки, 
включително където са определени 
най-добри целесъобразни практики, 
както и информация за общия размер 
на наложените и платени глоби за 
картели в годишния доклад на 
Комисията относно политиката в 
областта на конкуренцията;

Or. en

Изменение 72
Джорди Каняс

Проект на становище
Параграф 7 в (нов)
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Проект на становище Изменение

7в. изразява загриженост, че 
наскоро ревизираните насоки за 
държавна помощ в рамките на 
схемата на ЕС за търговия с емисии 
могат да окажат неблагоприятно 
влияние върху 
конкурентоспособността на 
ключовите сектори с интензивно 
участие на МСП; поради това 
призовава Комисията да преразгледа 
методологията и използването на 
някои показатели, за да гарантира 
справедливото участие на европейски 
предприятия от всякакъв размер в 
процеса за постигане на икономически 
ефективна декарбонизация на 
икономиката;

Or. en

Изменение 73
Еуген Юржица, Доминик Таржински

Проект на становище
Параграф 7 в (нов)

Проект на становище Изменение

7в. подчертава, че държавната 
помощ под формата на финансово 
инжектиране за избрани пазарни 
конкуренти, включително 
финансиране на дейности с 
екологични цели, нарушава 
конкуренцията; припомня, че тези 
цели също могат да бъдат 
постигнати, например чрез 
увеличаване на таксите за 
отрицателни външни ефекти.

Or. en
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