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Изменение  1 

Бас Ейкхаут 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за обща резолюция 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Работна програма на Комисията за 2016 г. 

Предложение за обща резолюция 

Параграф 3 

 

Предложение за обща резолюция Изменение 

3. приветства започването на 

преговори за ново 

междуинституционално споразумение 

за по-добро законотворчество; счита, 

че това следва да доведе до 

подобряване на качеството на 

законодателните проекти на Комисията, 

до укрепване на нейната оценка на 

въздействието на проектите на 

законодателни актове, включително на 

икономическото, социалното, 

екологичното и свързаното с МСП 

въздействие, и когато е целесъобразно, 

до използване на регламенти, а не 

директиви, в съответствие с 

принципите на субсидиарност и 

пропорционалност; очаква Комисията 

да третира двата клона на 

законодателния орган по еднакъв начин 

по отношение на информацията и 

документацията, предоставяна в хода на 

законодателния процес; очаква твърд 

ангажимент за гарантиране на 

правилното провеждане на консултации 

между институциите, пълно 

проследяване на предложенията и 

препоръките на парламентите и 

предоставяне на подробна обосновка за 

всяко предвиждано оттегляне; 

3. oтбелязва започването на преговори 

за ново междуинституционално 

споразумение за по-добро 

законотворчество и целта му да 

повиши качеството на законодателните 

проекти на Комисията, да укрепи 

нейната оценка на въздействието на 

проектите на законодателни актове, 

включително на икономическото, 

социалното, екологичното въздействие; 

очаква Комисията да третира двата 

клона на законодателния орган по 

еднакъв начин по отношение на 

информацията и документацията, 

предоставяна в хода на законодателния 

процес; очаква твърд ангажимент за 

гарантиране на правилното провеждане 

на консултации между институциите, 

пълно проследяване на предложенията и 

препоръките на парламентите и 

предоставяне на подробна обосновка за 

всяко предвиждано оттегляне; 

припомня, че многогодишното 

програмиране, договорено между трите 

институции, следва да предостави 

рамката за годишната работна програма 

и да бъде основата на дискусиите по 

конкретната годишна работна програма; 

припомня своето становище, че по-
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припомня, че многогодишното 

програмиране, договорено между трите 

институции, следва да предостави 

рамката за годишната работна програма 

и да бъде основата на дискусиите по 

конкретната годишна работна програма; 

припомня своето становище, че по-

доброто законотворчество не следва да 

се разглежда като инструмент за 

отнемане на приоритета на области, 

попадащи в компетенциите на ЕС, и че 

политическите решения в рамките на 

един демократичен процес на вземане 

на решения следва да имат превес над 

техническите оценки; 

доброто законотворчество не следва да 

се разглежда като инструмент за 

отнемане на приоритета на области, 

попадащи в компетенциите на ЕС, и че 

политическите решения в рамките на 

един демократичен процес на вземане 

на решения следва да имат превес над 

техническите оценки; 

Or. en 
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Изменение  2 

Бас Ейкхаут 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за обща резолюция 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Работна програма на Комисията за 2016 г. 

Предложение за обща резолюция 

Параграф 4 

 

Предложение за обща резолюция Изменение 

4. настоятелно призовава Комисията да 

продължи да подобрява съгласуваността 

на законодателната си програма и да 

укрепва независимата оценка на 

въздействието на проектите на 

законодателни актове, включваща 

тест за МСП и тест за 

конкурентоспособност, като тези 

мерки спомагат за премахването на 

бюрокрацията на всички равнища – 

европейско, национално и регионално, и 

за всички икономически субекти и за 

гражданите в тяхното ежедневие, 

спомагайки по този начин за 

насърчаване на създаването на работни 

места, като същевременно се спазват 

социалните и екологичните стандарти; 

счита, че МСП и микропредприятията 

не следва да страдат от ненужна тежест 

при прилагането на законодателството и 

привеждането на съответствие със 

стандартите;   призовава Комисията да 

се стреми към максимално опростяване 

и винаги, когато това е възможно, да 

насърчава пълноценното използване на 

цифрови решения, за да се улесни 

прилагането на правилата на ЕС; счита, 

че когато директиви и регламенти се 

4. настоятелно призовава Комисията да 

продължи да подобрява съгласуваността 

на законодателната си програма, като 

спомага за премахване на ненужните 

административни тежести на 

всички равнища – европейско, 

национално и регионално, и за всички 

икономически субекти и за гражданите 

в тяхното ежедневие, спомагайки по 

този начин за насърчаване на 

създаването на работни места, като 

същевременно се спазват социалните и 

екологичните стандарти; счита, че МСП 

и микропредприятията не следва да 

страдат от ненужна тежест при 

прилагането на законодателството и 

привеждането на съответствие със 

стандартите;   призовава Комисията да 

се стреми към максимално опростяване 

и винаги, когато това е възможно, да 

насърчава пълноценното използване на 

цифрови решения, за да се улесни 

прилагането на правилата на ЕС; счита, 

че когато директиви и регламенти се 

оказват неподходящи за малките 

дружества, може да се наложи те да 

бъдат преразгледани, за да се гарантира, 

че МСП не са обременени; подкрепя 
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оказват неподходящи за малките 

дружества, може да се наложи те да 

бъдат преразгледани, за да се гарантира, 

че МСП не са обременени; призовава 

микропредприятията да бъдат 

изключени, доколкото е възможно, от 

всички обременяващи законодателни 

актове, по-специално с цел 

насърчаване на стартиращите 

предприятия и предприемачите; 

разглеждането на адаптирани 

договорености и на облекчени режими 

за МСП, както и на евентуални 

освобождавания за 

микропредприятията, когато може да 

се докаже, че те не подкопават 

ефективността на 

законодателството и че 

освобождаванията или облекчените 

режими не насърчават 

разпокъсаността, нито 

възпрепятстват достъпа им до 

вътрешния пазар;  

Or. en 
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Изменение  3 

Бас Ейкхаут 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за обща резолюция 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Работна програма на Комисията за 2016 г. 

Предложение за обща резолюция 

Параграф 5 

 

Предложение за обща резолюция Изменение 

5. очаква Комисията, в контекста на 

Програмата за пригодност и 

резултатност на регулаторната рамка 

(REFIT), да представи списък от 

законодателни актове и предложения, 

които да бъдат подложени на преглед 

или отменени, когато тяхната 

целесъобразност или добавена 

европейска стойност вече не изглеждат 

очевидни и когато те са остарели или 

вече не съответстват на първоначалната 

цел; подчертава обаче, че програмата 

REFIT не трябва да се използва като 

претекст за понижаване на равнището 

на амбициите по въпроси от жизнено 

важно значение, за дерегулиране или за 

понижаване на социалните и 

екологичните стандарти; счита, че 

опростяването е свързано с 

качествените, а не с количествените 

цели; отбелязва целта да се намали 

административната и 

бюрократичната тежест и 

разходите, свързани с новите 

предложения, за целия цикъл на 

политиката, в т.ч. транспониране, 

прилагане и изпълнение; призовава да 

се направят значителни намаления с 

5. очаква Комисията, в контекста на 

Програмата за пригодност и 

резултатност на регулаторната рамка 

(REFIT), да представи списък от 

законодателни актове и предложения, 

които да бъдат подложени на преглед 

или отменени, когато тяхната 

целесъобразност или добавена 

европейска стойност вече не изглеждат 

очевидни и когато те са остарели или 

вече не съответстват на първоначалната 

цел; подчертава обаче, че програмата 

REFIT не трябва да се използва като 

претекст за понижаване на равнището 

на амбициите по въпроси от жизнено 

важно значение, за дерегулиране или за 

понижаване на социалните и 

екологичните стандарти; счита, че 

повишаването на качеството, 

прозрачността и справедливостта на 

законодателството, както и 

неговото опростяване са важни за 

МСП и гражданите; настоятелно 

призовава Комисията да покаже, че е 

готова да работи в посока към 

действително по-добро регулиране, а 

не просто към дерегулация; счита, че 

не по-малкото на брой, а по-добрите 
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цел създаване на по-добри условия за 

разкриване на нови работни места, 

запазване на работните места в Европа и 

връщане обратно на преместени в 

чужбина работни места чрез 

насърчаване на конкуренцията и 

устойчивия растеж; 

екологични и социални стандарти ще 

допринесат за разрешаването на 

кризата, като създадат по-добри 

условия за разкриване на нови работни 

места, запазване на работните места в 

Европа и връщане обратно на 

преместени в чужбина работни места 

чрез насърчаване на конкуренцията и 

устойчивия растеж; 

Or. en 



 

AM\1072783BG.doc PE559.016v01-00 } 

 PE559.021v01-00 } 

 PE559.025v01-00 } 

 PE559.026v01-00 } RC1 

BG Единство в многообразието BG 

 

15.9.2015  B8-0656/2015 }  

 B8-0659/2015 }  

 B8-0662/2015 }  

 B8-0663/2015 } RC1/Am. 4 

Изменение  4 

Бас Ейкхаут 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за обща резолюция 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Работна програма на Комисията за 2016 г. 

Предложение за обща резолюция 

Параграф 46 

 

Предложение за обща резолюция Изменение 

46. приветства публикуването на нов 

пакет данъчни политики и изисква от 

Комисията да демонстрира амбициозен 

подход в стремежа за гарантиране на 

справедлива данъчна система, 

основаваща се на принципа, че данъците 

се плащат в държавата на генериране на 

печалбите, като се избягват 

нарушенията на вътрешния пазар и 

нелоялната конкуренция; 

46. приветства като първа стъпка 

публикуването на нов пакет данъчни 

политики и изисква от Комисията да 

демонстрира амбициозен подход в 

стремежа за гарантиране на справедлива 

данъчна система, основаваща се на 

принципа, че данъците се плащат в 

държавата на генериране на печалбите, 

като се избягват нарушенията на 

вътрешния пазар и нелоялната 

конкуренция; призовава за 

задължително публично докладване 

по държави за мултинационалните 

дружества; призовава Комисията да 

приеме законодателно предложение 

относно определение на 

„икономическа същност“ и на „място 

на стопанска дейност“ и да уреди 

третирането на 

научноизследователската и развойна 

дейност, и по-специално на 

патентните кутии; 

Or. en 

 

 


