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Изменение  1 

Юта Щайнрук 

 

Проектостановище 

Позоваване 1 

 

Проектостановище Изменение 

 - като взе предвид съобщението на 

Комисията до Европейския 

парламент, Съвета, Европейския 

икономически и социален комитет и 

Комитета на регионите, озаглавено 

„Стратегия за цифров единен пазар за 

Европа“ (май 2015 г.), 

Or. en 

 

Изменение  2 

Юта Щайнрук 

 

Проектостановище 

Позоваване 2 

 

Проектостановище Изменение 

 - като взе предвид процедурата по 

собствена инициатива, озаглавена 

„Социална закрила за всички, 

включително за самостоятелно 

заетите лица“ (2013/2111(INI)), 

Or. en 

 

Изменение  3 

Юта Щайнрук 

 

Проектостановище 

Позоваване 3 

 

Проектостановище Изменение 

 - като взе предвид становището 

относно заетостта и социалните 

въпроси, предназначено за комисията 
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по вътрешния пазар и защита на 

потребителите, относно 

интегрирания пазар за доставки на 

колетни пратки в услуга на 

развитието на електронната 

търговия в ЕС (2013/2043(INI)), 

Or. en 

 

Изменение  4 

Свен Шулце, Хена Виркунен, Дейвид Каза 

 

Проектостановище 

Параграф 1 

 

Проектостановище Изменение 

1. подчертава, че цифровото 

преобразуване не може да бъде спряно, 

но посоката на това развитие може 

да бъде управлявана; 

1. приветства стратегията на 

Комисията за цифровия единен пазар; 

подчертава възможностите за 

иновации и просперитет, които той 

предлага, по-специално, тъй като най-

голям ръст на заетостта се очаква в 

областите, които изискват цифрова 

грамотност; 

Or. de 

 

Изменение  5 

Филип Жювен, Жером Лаврийо, Свен Шулце 

 

Проектостановище 

Параграф 1 

 

Проектостановище Изменение 

1. подчертава, че цифровото 

преобразуване не може да бъде спряно, 

но посоката на това развитие може 

да бъде управлявана; 

1. приветства новата стратегия на 

Комисията за цифров единен пазар, 

който ще доведе до растеж и 

създаване на работни места в Европа; 

Or. fr 

 



 

AM\1074056BG.doc 5/102 PE567.838v01-00 

 BG 

Изменение  6 

Ан Сандер 

 

Проектостановище 

Параграф 1 

 

Проектостановище Изменение 

1. подчертава, че цифровото 

преобразуване не може да бъде спряно, 

но посоката на това развитие може 

да бъде управлявана; 

1. приветства широкия спектър от 

възможности, предоставени от 

цифровата революция, по отношение 

на нови работни места,  

Or. fr 

 

Изменение  7 

Зджислав Краснодембски 

 

Проектостановище 

Параграф 1 

 

Проектостановище Изменение 

1. подчертава, че цифровото 

преобразуване не може да бъде спряно, 

но посоката на това развитие може 
да бъде управлявана; 

1. подчертава, че една добре обмислена 

политика относно процеса на 

цифровата революция може да бъде 

източник за създаването на нови 

работни места; счита, че достъпът 

до кибернетични технологии и 

свързаната с тях инфраструктура би 

могъл да бъде стимул, особено за 

малките и средните предприятия, за 

създаване на нови и иновативни 

работни места; счита, че 

кибернетичните технологии имат 

потенциала да водят до създаването 

на работни места и в по-слабите в 

структурно отношение региони; 

Or. pl 

 

Изменение  8 

Ула Тьорнес, Мартина Длабайова, Жан-Мари Кавада, Павел Теличка, Мортен 

Хелвег Петерсен, Мариан Харкин 
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Проектостановище 

Параграф 1 

 

Проектостановище Изменение 

1. подчертава, че цифровото 

преобразуване не може да бъде спряно, 

но посоката на това развитие може 

да бъде управлявана; 

1. подчертава, че цифровите 

технологии създават огромни 

възможности за повишаване на 

производителността, растеж и 

създаване на работни места и водят 

до качествена заетост; признава 

значението на цифровата революция 

като „гориво“ за 

предприемачеството, цифровото 

преобразуване на промишлеността, 

разработването на нови бизнес 

модели, идеите и новаторските 

новосъздадени предприятия; 

подчертава, че според Европейската 

комисия цифровият единен пазар има 

потенциала да генерира допълнителен 

растеж в Европа в размер на 250 

милиарда евро, като по този начин 

създава стотици хиляди нови 

работни места; подчертава, че в 

исторически план повишаването на 

производителността е водило до общ 

растеж на заетостта и до 

нарастване на благосъстоянието, и че 

крайният бенефициент на цифровото 

преобразуване на промишлеността 

ще бъде потребителят; 

Or. en 

 

Изменение  9 

Арне Герике 

 

Проектостановище 

Параграф 1 

 

Проектостановище Изменение 

1. подчертава, че цифровото 

преобразуване не може да бъде спряно, 

но посоката на това развитие може да 

бъде управлявана; 

1. подчертава, че цифровата 

революция и нейните прояви са 

възможност за обществото и 

икономиката; допълва, че Европа 
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следва да поеме водеща роля на 

световната сцена в това отношение; 

Or. de 

 

Изменение  10 

Антанас Гуога, Кая Калас, Дита Харанзова 

 

Проектостановище 

Параграф 1 

 

Проектостановище Изменение 

1. подчертава, че цифровото 

преобразуване не може да бъде спряно, 

но посоката на това развитие може 

да бъде управлявана; 

1. подчертава, че цифровите 

технологии създават огромни 

възможности; признава значението 

на цифровата революция като 

„гориво“ за предприемачеството, 
цифровото преобразуване на 

промишлеността, разработването на 

нови бизнес модели, идеите и 

новаторските новосъздадени 

предприятия и като двигател за 

растеж и създаване на работни 

места; 

Or. en 

 

Изменение  11 

Улрике Требезиус, Вики Форд, Антия Макинтайър 

 

Проектостановище 

Параграф 1 

 

Проектостановище Изменение 

1. подчертава, че цифровото 

преобразуване не може да бъде спряно, 

но посоката на това развитие може 

да бъде управлявана; 

1. подчертава, че цифровата 

революция трансформира 

икономиката на Европа и води до 

промени в пазарите на труда и че  ще 

възникват нови работни места, 

които изискват цифрови умения; 

подчертава, че цифровата революция 

е възможност за европейската 

икономика; 
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Or. en 

 

Изменение  12 

Дитер-Лебрехт Кох 

 

Проектостановище 

Параграф 1 

 

Проектостановище Изменение 

1. подчертава, че цифровото 

преобразуване не може да бъде спряно, 

но посоката на това развитие може 

да бъде управлявана; 

1. приветства стратегията на 

Комисията за цифровия единен пазар; 

подчертава големия потенциал за 

заетост на цифровата революция, 

особено по отношение на 

включването на възрастни хора и 

хора с увреждания; 

Or. de 

 

Изменение  13 

Елизабет Морен-Шартие, Филип Жювен 

 

Проектостановище 

Параграф 1 

 

Проектостановище Изменение 

1. подчертава, че цифровото 

преобразуване не може да бъде спряно, 

но посоката на това развитие може 

да бъде управлявана; 

1. подчертава, че политиките в 

областта на заетостта трябва да 

подпомагат цифровата революция и 

да дават насоки за нейния ход; 

Or. fr 

 

Изменение  14 

Данута Язловецка 

 

Проектостановище 

Параграф 1 
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Проектостановище Изменение 

1. подчертава, че цифровото 

преобразуване не може да бъде спряно, 

но посоката на това развитие може 
да бъде управлявана; 

1. подчертава, че въпреки че е 

невъзможно да бъде дадена изцяло 

измерима стойност на въздействието 

на цифровата революция, все пак е 

възможно да бъде задаван нейният 

ход с оглед на постигане на 

положителни резултати за 

работниците и служителите и за 

работодателите; 

Or. en 

 

Изменение  15 

Кшищоф Хетман 

 

Проектостановище 

Параграф 1 

 

Проектостановище Изменение 

1. подчертава, че цифровото 

преобразуване не може да бъде спряно, 

но посоката на това развитие може 

да бъде управлявана; 

1. подчертава, че цифровата 

революция ще оказва все по-голямо 

отражение, що се отнася до 

промените на пазара на труда, и че е 

възможно нейният ход да бъде 

управляван до известна степен; 

Or. pl 

 

Изменение  16 

Моника Вана 

 

Проектостановище 

Параграф 1 

 

Проектостановище Изменение 

1. подчертава, че цифровото 

преобразуване не може да бъде спряно, 

но посоката на това развитие може 

да бъде управлявана; 

1. подчертава, че цифровата 

революция не може да бъде спряна и че 

е наша отговорност и възможност да 

управляваме нейното развитие; 

припомня на създателите на 
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политики както на равнище ЕС, така 

и на равнище държави членки, че те 

са отговорни за управлението на 

цифровата революция по един 

социално справедлив и устойчив 

начин; 

Or. en 

 

Изменение  17 

Тициана Бегин, Лаура Аджеа 

 

Проектостановище 

Параграф 1 

 

Проектостановище Изменение 

1. подчертава, че цифровото 

преобразуване не може да бъде спряно, 

но посоката на това развитие може да 

бъде управлявана; 

1. подчертава, че цифровата 

революция не може да бъде спряна, но 

че посоката на това развитие може да 

бъде управлявана в полза на нашите 

предприятия чрез насърчаване на 

цифровата грамотност сред широки 

слоеве от населението, които имат 

незадоволителни компютърни умения 

или не разполагат с никакви 

компютърни умения; 

Or. it 

 

Изменение  18 

Алдо Патричело 

 

Проектостановище 

Параграф 1 

 

Проектостановище Изменение 

1. подчертава, че цифровото 

преобразуване не може да бъде спряно, 

но посоката на това развитие може да 

бъде управлявана; 

1. подчертава, че цифровата 

революция не може да бъде спряна, но 

че посоката на това развитие може да 

бъде управлявана  за цели, като 

например опростяване на 

бюрокрацията и по-добро управление 

и защита на личните данни на 
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потребителите; 

Or. it 

 

Изменение  19 

Палома Лопес Бермехо 

 

Проектостановище 

Параграф 1 

 

Проектостановище Изменение 

1. подчертава, че цифровото 

преобразуване не може да бъде спряно, 

но посоката на това развитие може да 

бъде управлявана; 

1. подчертава, че цифровата 

революция не може да бъде спряна, но 

посоката на това развитие може да бъде 

управлявана, като се гарантира, че 

подобренията в производителността 

не влошават условията на труд, а 

вместо това допринасят за тяхното 

подобряване, като също така дават 

възможност за увеличение на 

заплатите и намаляване на 

работното време; 

Or. en 

 

Изменение  20 

Доминик Мартин, Жоел Мeлен 

 

Проектостановище 

Параграф 1 

 

Проектостановище Изменение 

1. подчертава, че цифровото 

преобразуване не може да бъде спряно, 

но посоката на това развитие може да 

бъде управлявана; 

1. подчертава, че цифровата 

революция не може да бъде спряна, но 

че посоката на това развитие може да 

бъде управлявана, като същевременно 

се запазват настоящите трудови 

стандарти и права, така че 

работниците в ЕС да са защитени; 

Or. fr 
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Изменение  21 

Юта Щайнрук, Йоахим Шустер, Агнес Йонгериус, Вилия Блинкевичуте, Марю 

Лауристин, Георги Пирински, Миапетра Кумпула-Натри 

 

Проектостановище 

Параграф 1 а (нов) 

 

Проектостановище Изменение 

 1a. изтъква, че в някои отрасли 

цифровата революция вече е 

променила в голяма степен пазара на 

труда и че тази тенденция ще се 

засили още повече през следващите 

няколко години; подчертава, че от 

една страна, цифровизацията води до 

създаването на нови бизнес модели и 

нови работни места, особено за 

висококвалифицирани служители, но 

и за нискоквалифицираните 

работници, но от друга страна, 

цифровизацията води и до 

екстернализация на работни места 

или на част от дадена работа в 

държави с ниски разходи за труд; 

посочва, че в резултат на 

автоматизацията, някои работни 

места дори изчезват напълно, особено 

за средноквалифицираните 

работници; 

Or. en 

 

Изменение  22 

Моника Вана 

 

Проектостановище 

Параграф 1 а (нов) 

 

Проектостановище Изменение 

 1a. изразява съжаление и остро 

критикува факта, че Европейската 

комисия в своето съобщение 

„Стратегията за цифров единен 

пазар за Европа“ (COM (2015)192) е 

предпочела да игнорира заетостта и 
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социалното измерение, като го е 

ограничила до измерението на 

уменията; подчертава, че тази 

неосведоменост е още по-голям повод 

за съжаление, тъй като 

цифровизацията е ключов фактор в 

създаването на нови и различни 

форми на работа и живот; 

Or. en 

 

Изменение  23 

Юта Щайнрук, Агнес Йонгериус, Йоахим Шустер, Вилия Блинкевичуте, Марю 

Лауристин, Георги Пирински, Елена Джентиле, Шон Саймън, Миапетра 

Кумпула-Натри 

 

Проектостановище 

Параграф 1 а (нов) 

 

Проектостановище Изменение 

 1a. приветства инициативата на 

Комисията; подчертава, че 

цифровият единен пазар играе важна 

роля като двигател за създаване на 

работни места и растеж; 

подчертава, въпреки това, че е 

необходима всеобхватна стратегия, 

която надхвърля техническите 

аспекти, така че да се използва 

пълноценно потенциалът за растеж 

и заетост; 

Or. en 

 

Изменение  24 

Мариан Харкин, Мартина Длабайова, Жан-Мари Кавада, Ренате Вебер 

 

Проектостановище 

Параграф 1 а (нов) 

 

Проектостановище Изменение 

 1a. признава, че цифровият единен 

пазар може да стане реалност само 
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когато има достъп до 

висококачествена широколентова 

инфраструктура за всички региони на 

ЕС както в градските, така и в 

селските райони; 

Or. en 

 

Изменение  25 

Улрике Требезиус, Вики Форд, Антия Макинтайър 

 

Проектостановище 

Параграф 1 а (нов) 

 

Проектостановище Изменение 

 1a. счита, че пречките пред 

стопанската дейност по цифров път 

и през границите са пречки за 

растежа и създаването на работни 

места; 

Or. en 

 

Изменение  26 

Арне Герике 

 

Проектостановище 

Параграф 1 а (нов) 

 

Проектостановище Изменение 

 1a. счита съзнателното, 

целенасочено цифровизиране на света 

на работата за отлична възможност 

за създаване на нова работна култура 

в Европа; 

Or. de 

 

Изменение  27 

Моника Вана 
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Проектостановище 

Параграф 1 б (нов) 

 

Проектостановище Изменение 

 1б. призовава държавите членки и ЕС 

незабавно да разработят нови 

механизми за защита, които да са 

подходящи за моделите на труд и 

професионално развитие, оформени 

от цифровизацията; 

Or. en 

 

Изменение  28 

Мариан Харкин, Мартина Длабайова, Жан-Мари Кавада, Ренате Вебер 

 

Проектостановище 

Параграф 1 б (нов) 

 

Проектостановище Изменение 

 1б. отбелязва, че само 1,7% от 

предприятията в ЕС се възползват в 

пълна степен от напредналите 

цифрови технологии, докато 41% от 

тях изобщо не ги използват; 

подчертава, че ако ЕС възнамерява да 

запази и подобри своята 

конкурентоспособност, 

цифровизацията на всички сектори е 

от ключово значение; 

Or. en 

 

Изменение  29 

Улрике Требезиус, Вики Форд, Антия Макинтайър 

 

Проектостановище 

Параграф 1 б (нов) 

 

Проектостановище Изменение 

 1б. отбелязва, че новите предприятия 

са важни движещи сили на нетното 
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създаване на работни места в ЕС и че 

във времена на висока безработица в 

много държави членки цифровият 

единен пазар предлага уникална 

възможност за МСП, 

микропредприятията и 

новосъздадените предприятия да 

стимулират растежа и създаването 

на работни места; 

Or. en 

 

Изменение  30 

Арне Герике 

 

Проектостановище 

Параграф 1 б (нов) 

 

Проектостановище Изменение 

 1б. подчертава, че цифровизацията на 

света на труда трябва да следва 

социални принципи и да е 

концентрирана в по-висока степен 

върху хората; 

Or. de 

 

Изменение  31 

Моника Вана 

 

Проектостановище 

Параграф 1 в (нов) 

 

Проектостановище Изменение 

 1в. подчертава, че новите форми на 

труд, основаващи се на 

цифровизацията, често водят до 

разделяне на мястото на работа от 

предприятието; подчертава, че в 

такива случаи принципът на равно 

заплащане за еднакъв труд на едно и 

също работно място е поставен на 

изпитание, макар да е от 
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изключително значение да се осигури 

справедливо и честно заплащане; 

подчертава, че цифровизацията има 

потенциала да постави под съмнение 

принципа на lex loci laboris — който 

определя приложимото право по 

отношение на социалната защита на 

работника съгласно критерия на 

привързване, приложим към 

работното място — по отношение 

на заплатите и условията на труд; 

счита, че защитата на работниците 

не следва да се намалява, когато се 

прилагат съответните правила за 

избор на право към новите форми на 

труд, основани на цифровизацията; 

Or. en 

 

Изменение  32 

Улрике Требезиус, Вики Форд, Антия Макинтайър 

 

Проектостановище 

Параграф 1 в (нов) 

 

Проектостановище Изменение 

 1в. подчертава необходимостта от 

създаване на стабилен и 

процъфтяващ цифров единен пазар, в 

рамките на който са премахнати 

ненужните пречки, така че 

потребителите и предприятията 

имат възможности и сигурност да 

работят в целия ЕС, което на свой 

ред ще създаде нови дългосрочни 

устойчиви възможности за заетост; 

Or. en 

 

Изменение  33 

Улрике Требезиус, Вики Форд, Антия Макинтайър 

 

Проектостановище 

Параграф 1 г (нов) 
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Проектостановище Изменение 

 1г. подчертава последната тенденция 

дружествата да връщат 

производството и услугите в Европа и 

възможностите, които това носи за 

създаването на работни места; 

счита, че завършването на 

изграждането на цифровия единен 

пазар може да помогне да се ускори 

тази тенденция за връщане на 

работни места; 

Or. en 

 

Изменение  34 

Ан Сандер 

 

Проектостановище 

Параграф 2 

 

Проектостановище Изменение 

2. посочва, че процесът на 

цифровизация трябва да бъде следен 

преди всичко и от гледна точка на 
заетостта, както и от социално-

политическа гледна точка; 

2. призовава държавите членки да 

гарантират, че социалните политики 

и политиките в областта на заетостта 

не изостават от цифровизацията на 

обществото, като се има предвид 

потенциалът на този сектор за 

създаване на работни места; 

Or. fr 

 

Изменение  35 

Улрике Требезиус 

 

Проектостановище 

Параграф 2 

 

Проектостановище Изменение 

2. посочва, че процесът на 

цифровизация трябва да бъде следен 

преди всичко и от гледна точка на 

2. изтъква, че цифровизацията е 

възможност за създаване на работни 

места; признава, че може да има 
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заетостта, както и от социално-

политическа гледна точка; 
последици, които да изискват 

корекции в социалната политика и 

политиката за заетост; изтъква, че 

може да се наложат промени в 

правната рамка, но че те трябва да 

бъдат гъвкаво извършени на 

национално равнище с оглед  на 

справянето със скоростта на 

настъпващите промени в цифровата 

икономика, както и с оглед на 

конкретни въпроси на националните 

промишлени структури; 

Or. en 

 

Изменение  36 

Моника Вана 

 

Проектостановище 

Параграф 2 

 

Проектостановище Изменение 

2. посочва, че процесът на 

цифровизация трябва да бъде следен 

преди всичко и от гледна точка на 

заетостта, както и от социално-

политическа гледна точка; 

2. изисква Програмата в областта на 

цифровите технологии да стане също 

така социална програма в областта 

на цифровите технологии, тъй като 

тя има потенциала да засегне всички 

елементи на условията на труд и 

живот; посочва, че при оформянето 

на цифровизацията на обществото, 

политиката в областта на 

трудовата заетост и социалната 

политика трябва да бъдат изцяло 

взети под внимание и адаптирани; 

Or. en 

 

Изменение  37 

Палома Лопес Бермехо 

 

Проектостановище 

Параграф 2 
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Проектостановище Изменение 

2. посочва, че процесът на 

цифровизация трябва да бъде следен 

преди всичко и от гледна точка на 

заетостта, както и от социално-

политическа гледна точка; 

2. посочва, че политиката в областта 

на заетостта и социалната 

политика трябва да предвиждат 

цифровизацията на обществото, с 

цел да се предотврати появата на 

нови форми на социален дъмпинг; 

Or. en 

 

Изменение  38 

Зджислав Краснодембски 

 

Проектостановище 

Параграф 2 

 

Проектостановище Изменение 

2. посочва, че процесът на 

цифровизация трябва да бъде следен 

преди всичко и от гледна точка на 
заетостта, както и от социално-

политическа гледна точка; 

2. посочва, че политиката в областта 

на заетостта и социалната политика 

следва да не изостават от 

цифровизацията на обществото, 

като свързват ефективно потенциала 

на сектора и стандартите за 

социална защита, разработени в 

държавите членки; 

Or. pl 

 

Изменение  39 

Антия Макинтайър, Вики Форд 

 

Проектостановище 

Параграф 2 

 

Проектостановище Изменение 

2. посочва, че процесът на 

цифровизация трябва да бъде следен 

преди всичко и от гледна точка на 

заетостта, както и от социално-

политическа гледна точка; 

2. посочва, че уредбата, включително 

политиката в областта на 

заетостта и социалната политика, 
трябва да не изостава от пълната 

степен на възможното понастоящем 

за цифровите нововъведения и 
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предприемачеството; 

Or. en 

 

Изменение  40 

Филип Жювен, Жером Лаврийо, Свен Шулце 

 

Проектостановище 

Параграф 2 

 

Проектостановище Изменение 

2. посочва, че процесът на 

цифровизация трябва да бъде следен 

преди всичко и от гледна точка на 

заетостта, както и от социално-

политическа гледна точка; 

2. посочва, че процесът на 

цифровизация на обществото трябва да 

бъде съпътстван от социални 

политики и политики в областта на 

заетостта; 

Or. fr 

 

Изменение  41 

Елизабет Морен-Шартие 

 

Проектостановище 

Параграф 2 

 

Проектостановище Изменение 

2. посочва, че процесът на 

цифровизация трябва да бъде следен 

преди всичко и от гледна точка на 
заетостта, както и от социално-

политическа гледна точка; 

2. посочва, че политиката в областта 

на заетостта, териториалната и 

социалната политика не трябва да 

изостават от процеса на 

цифровизация на обществото;  

Or. fr 

 

Изменение  42 

Юта Щайнрук, Йоахим Шустер, Агнес Йонгериус, Вилия Блинкевичуте, Марю 

Лауристин, Георги Пирински, Елена Джентиле, Шон Саймън, Евелин Регнер, 

Миапетра Кумпула-Натри 

 

Проектостановище 

Параграф 2 
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Проектостановище Изменение 

2. посочва, че процесът на 

цифровизация трябва да бъде следен 

преди всичко и от гледна точка на 

заетостта, както и от социално-

политическа гледна точка; 

2. изразява съжаление, че 

последиците от Общия цифров 

единен пазар върху заетостта и 

социалната закрила не са разгледани 
от Комисията, въпреки че от гледна 

точка на преобразуването на 

професионалния свят 

цифровизацията създава значителна 

необходимост от изготвянето на 

политики на равнище ЕС и в 

държавите членки; посочва, че 

политиката в областта на заетостта 

и социалната политика не трябва да 

изостават от процеса на 

цифровизация на обществото; 

Or. en 

 

Изменение  43 

Тициана Бегин, Лаура Аджеа 

 

Проектостановище 

Параграф 2 

 

Проектостановище Изменение 

2. посочва, че процесът на 

цифровизация трябва да бъде следен 

преди всичко и от гледна точка на 

заетостта, както и от социално-

политическа гледна точка; 

2. посочва, че политиката в областта 

на заетостта и социалната 

политика не трябва да изостават от 

цифровизацията на обществото, без 

да се пренебрегват инструменти 

като гарантирането на основен доход 

за гражданите, които са от 

жизненоважно значение за 

осигуряване на достойна подкрепа за 

хора, които се опитват да се върнат 

на пазара на труда; 

Or. it 

 

Изменение  44 

Кшищоф Хетман 
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Проектостановище 

Параграф 2 

 

Проектостановище Изменение 

2. посочва, че процесът на 

цифровизация трябва да бъде следен 

преди всичко и от гледна точка на 

заетостта, както и от социално-

политическа гледна точка; 

2. посочва, че политиката в областта 

на заетостта и социалната 

политика не трябва да изостават от 

процеса на цифровизация на 

обществото, за да се извлече 

максимално предимство от 

възможностите, които поражда 

цифровизацията както за 

работодателите, така и за 

работниците и служителите, и за да 

се сведат до минимум рисковете, 

свързани с нея; 

Or. pl 

 

Изменение  45 

Адам Коша 

 

Проектостановище 

Параграф 2 

 

Проектостановище Изменение 

2. посочва, че процесът на 

цифровизация трябва да бъде следен 

преди всичко и от гледна точка на 

заетостта, както и от социално-

политическа гледна точка; 

2. посочва, че политиката в областта 

на заетостта и социалната 

политика не трябва да изостават от 

процеса на цифровизация на 

обществото, като се отчита 

демографското положение и борбата 

срещу дългосрочната безработица; 

Or. hu 

 

Изменение  46 

Доминик Мартин, Жоел Мeлен 

 

Проектостановище 

Параграф 2 
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Проектостановище Изменение 

2. посочва, че процесът на 

цифровизация трябва да бъде следен 

преди всичко и от гледна точка на 

заетостта, както и от социално-

политическа гледна точка; 

2. посочва, че цифровизацията на 

обществото трябва да бъде уредена по 

подходящ начин, така че 

предприятията и подходите за 

обучение да могат да не изостават, и 

необходимите корекции да могат да 

бъдат направени без пригодността за 

заетост и равнището на заетост да 

бъдат засегнати по неблагоприятен 

начин; 

Or. fr 

 

Изменение  47 

Свен Шулце, Дейвид Каза, Дитер-Лебрехт Каза 

 

Проектостановище 

Параграф 2 

 

Проектостановище Изменение 

2. посочва, че процесът на 

цифровизация трябва да бъде следен 

преди всичко и от гледна точка на 

заетостта, както и от социално-

политическа гледна точка; 

2. посочва, че политиката в областта 

на заетостта и социалната 

политика не трябва да изостават от 

процеса на цифровизация на пазара на 

труда; 

Or. de 

 

Изменение  48 

Серхио Гутиерес Прието, Юта Щайнрук 

 

Проектостановище 

Параграф 2 а (нов) 

 

Проектостановище Изменение 

 2a. посочва, че като съществена част 

от стратегията за цифровия единен 

пазар следва да бъдат включени 

специфични мерки, целящи да 

отговорят на потребностите на 
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хората с увреждания; 

Or. en 

 

Изменение  49 

Юта Щайнрук, Йоахим Шустер, Агнес Йонгериус, Вилия Блинкевичуте, Марю 

Лауристин, Георги Пирински, Елена Джентиле, Шон Саймън, Евелин Регнер, 

Миапетра Кумпула-Натри 

 

Проектостановище 

Параграф 2 а (нов) 

 

Проектостановище Изменение 

 2a. настоява за постоянен европейски 

форум, съставен от всички 

релевантни заинтересовани страни, в 

т.ч. социалните партньори, за да се 

обсъжда как подобна Европейска 

цифрова визия може да бъде 

разработена и как да се оформи 

бъдещата цифрова Европа, как да се 

проектира промишленост 4.0, 

работни места 4.0 и интелигентни 

цифрови услуги, въз основа на ясна 

пътна карта; 

Or. en 

 

Изменение  50 

Улрике Требезиус, Вики Форд, Антия Макинтайър 

 

Проектостановище 

Параграф 2 а (нов) 

 

Проектостановище Изменение 

 2a. подчертава значението на това да 

се гарантира, че всички нови 

политически инициативи са 

ориентирани към иновациите и са 

предмет на стрес тестове в 

областта на цифровите технологии, 

като част от оценката на тяхното 

въздействие; и че съществуващото 
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законодателство, включително в 

областта на заетостта и 

социалната политика, следва да бъде 

преразгледано, за да се гарантира, че 

то е все още подходящо за ерата на 

цифровите технологии; 

Or. en 

 

Изменение  51 

Ан Сандер 

 

Проектостановище 

Параграф 2 а (нов) 

 

Проектостановище Изменение 

 2a. призовава хората, живеещи в 

селските райони, далече от 

икономическите центрове, да се 

възползват изцяло от новите форми 

на заетост и работа от разстояние, 

възникнали вследствие на 

цифровизацията на обществото; 

Or. fr 

 

Изменение  52 

Антанас Гуога, Кая Калас, Дита Харанзова 

 

Проектостановище 

Параграф 3 

 

Проектостановище Изменение 

3. призовава Комисията да анализира 

цялостно в количествено и качествено 

отношение предизвиканите от 

цифровизацията промени в 

заетостта и да осигури данни 

относно новите форми на заетост от 

типа на краудсорсинг/краудуъркинг; 

3. призовава Комисията да анализира 

цялостно в сътрудничество с 

държавите членки предприятията и 

другите заинтересовани страни, за да 

идентифицира нови форми на 

заетост и необходим набор от умения 

в рамките на икономиките, движени 

от дигиталните технологии, и да 

разработи препоръки, водещи до 

необходимите промени в 



 

AM\1074056BG.doc 27/102 PE567.838v01-00 

 BG 

образователните системи на 

държавите членки; 

Or. en 

 

Изменение  53 

Юта Щайнрук, Йоахим Шустер, Марю Лауристин, Агнес Йонгериус, Вилия 

Блинкевичуте, Георги Пирински, Елена Джентиле, Шон Саймън, Миапетра 

Кумпула-Натри 

 

Проектостановище 

Параграф 3 

 

Проектостановище Изменение 

3. призовава Комисията да анализира 

цялостно в количествено и качествено 

отношение предизвиканите от 

цифровизацията промени в заетостта 

и да осигури данни относно новите 

форми на заетост от типа на 

краудсорсинг/краудуъркинг; 

3. призовава Комисията да извърши 

всеобхватен анализ на развиването на 

видове заетост в качествено и 

количествено отношение, възникнали 

вследствие на цифровизацията, с цел 

по-добре да се използват тези 

възможности и да се посрещнат 

предизвикателствата; подчертава, че 

е необходим подробен анализ по 

отношение на устойчивите сектори, 

включително новите форми на заетост 

и работните места в сектора на 

здравеопазването и предоставянето 

на грижи, и на географското 

разпределение, както и на 

последствията от цифровизацията; 

Or. en 

 

Изменение  54 

Ула Тьорнес, Мартина Длабайова, Жан-Мари Кавада, Павел Теличка, Мортен 

Хелвег Петерсен 

 

Проектостановище 

Параграф 3 

 

Проектостановище Изменение 

3. призовава Комисията да анализира 

цялостно в количествено и качествено 

3. призовава Комисията да анализира 

цялостно в сътрудничество с 
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отношение предизвиканите от 

цифровизацията промени в 

заетостта и да осигури данни 

относно новите форми на заетост от 

типа на краудсорсинг/краудуъркинг; 

държавите членки и чрез 

консултации с регионалните и 

местните органи и социалните 

партньори, за да се идентифицират 

нови форми на заетост и необходими 

умения в рамките на икономиката, 

основана на цифровите технологии, и 

да бъдат изготвени препоръки 

относно начините за постигане на 

по-добро съответствие между 

уменията и работните места в 

цифровата икономика; подчертава в 

тази връзка значението на 

професионалното обучение, като 

инструмент с доказана възможност 

за увеличаване на съответствието 

между умения и работни места; 

Or. en 

 

Изменение  55 

Улрике Требезиус, Вики Форд, Антия Макинтайър 

 

Проектостановище 

Параграф 3 

 

Проектостановище Изменение 

3. призовава Комисията да анализира 

цялостно в количествено и 

качествено отношение 

предизвиканите от цифровизацията 

промени в заетостта и да осигури 

данни относно новите форми на 

заетост от типа на 

краудсорсинг/краудуъркинг; 

3. призовава Комисията да анализира 

прогнозираното въздействие, което 

цифровизацията ще окаже върху 

възможностите за работа в целия 

ЕС, и на набора от умения, 

необходими за заемане на работните 

места; 

Or. en 

 

Изменение  56 

Арне Герике 

 

Проектостановище 

Параграф 3 
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Проектостановище Изменение 

3. призовава Комисията да анализира 

цялостно в количествено и качествено 

отношение предизвиканите от 

цифровизацията промени в заетостта 

и да осигури данни относно новите 

форми на заетост от типа на 

краудсорсинг/краудуъркинг; 

3. приканва Комисията своевременно да 

извърши подходяща количествена и 

качествена оценка на цифровизацията; 

Or. de 

 

Изменение  57 

Зджислав Краснодембски 

 

Проектостановище 

Параграф 3 

 

Проектостановище Изменение 

3. призовава Комисията да анализира 

цялостно в количествено и качествено 

отношение предизвиканите от 

цифровизацията промени в заетостта и 

да осигури данни относно новите форми 

на заетост от типа на 

краудсорсинг/краудуъркинг; 

3. призовава Комисията да анализира 

цялостно въздействието, което 

цифровизацията ще окаже върху броя и 

типа налични работни места, като 

отчита потенциала на сектора за 

създаване на нови работни места и 

възможност за по-голяма гъвкавост 

на работното време; счита, че това е 

важно от гледна точка на такива 

нормативни цели, като подкрепата за 

благоприятстващо семейството 

работно време, активния живот на 

възрастните хора и равновесието 

между професионалния и личния 

живот; счита, че събирането на 
данни относно новите форми на заетост 

от типа на краудсорсинг и краудуъркинг 

също е важно; 

Or. pl 

 

Изменение  58 

Кшищоф Хетман 
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Проектостановище 

Параграф 3 

 

Проектостановище Изменение 

3. призовава Комисията да анализира 

цялостно в количествено и качествено 

отношение предизвиканите от 

цифровизацията промени в заетостта и 

да осигури данни относно новите форми 

на заетост от типа на 

краудсорсинг/краудуъркинг; 

3. призовава Комисията да анализира 

цялостно и редовно въздействието, 

което цифровизацията ще окаже върху 

броя и типа налични работни места и да 

събере данни относно новите форми на 

заетост от типа на краудсорсинг и 

краудуъркинг; 

Or. pl 

 

Изменение  59 

Моника Вана 

 

Проектостановище 

Параграф 3 

 

Проектостановище Изменение 

3. призовава Комисията да анализира 

цялостно в количествено и качествено 

отношение предизвиканите от 

цифровизацията промени в заетостта 

и да осигури данни относно новите 

форми на заетост от типа на 

краудсорсинг/краудуъркинг; 

3. призовава Комисията да анализира 

цялостно въздействието, което 

цифровизацията оказва и ще окаже 

върху броя и типа работни места , 

както и качеството и профила от 

умения както по отношение на 

съществуващите, така и на новите 

работни места, и да събере данни 

относно новите форми на заетост от 

типа на краудсорсинг и краудуъркинг; 

призовава Комисията да гарантира, 

че на работниците, които са наети 

на работа чрез платформи за 

краудсорсинг и краудуъркинг, се 

предоставят същите права и 

социална закрила, като на редовно 

наетите работници; подчертава, че 

тези права трябва да бъдат 

транснационални; 

Or. en 
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Изменение  60 

Данута Язловецка 

 

Проектостановище 

Параграф 3 

 

Проектостановище Изменение 

3. призовава Комисията да анализира 

цялостно в количествено и качествено 

отношение предизвиканите от 

цифровизацията промени в заетостта и 

да осигури данни относно новите форми 

на заетост от типа на 

краудсорсинг/краудуъркинг; 

3. призовава Комисията да анализира 

цялостно въздействието, което 

цифровизацията ще окаже върху броя и 

типа налични работни места и да събере 

данни относно новите форми на заетост; 

Or. en 

 

Изменение  61 

Палома Лопес Бермехо 

 

Проектостановище 

Параграф 3 

 

Проектостановище Изменение 

3. призовава Комисията да анализира 

цялостно в количествено и качествено 

отношение предизвиканите от 

цифровизацията промени в заетостта и 

да осигури данни относно новите форми 

на заетост от типа на 

краудсорсинг/краудуъркинг; 

3. призовава Комисията да анализира 

цялостно въздействието, което 

цифровизацията оказва и ще окаже 

върху броя и типа налични работни 

места, и да събере данни относно новите 

форми на заетост от типа на 

краудсорсинг и краудуъркинг; 

подчертава, че разработването на 

нови цифрови инструменти може да 

доведе до концентрация на стопанска 

дейност и нови форми на социален 

дъмпинг; призовава във връзка с това 

Комисията да проучи въздействието 

на нейната програма в областта на 

цифровите технологии върху тази 

тенденция и влошаването на 

условията на труд в сектори като 

електронната търговия и 

формираните от нови цифрови 

платформи сектори, включително 

транспорта, настаняването, 
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производството или доставката на 

творческо и културно съдържание и 

др.;  

Or. en 

 

Изменение  62 

Свен Шулце, Хена Виркунен, Дитер-Лебрехт Каза, Дейвид Каза 

 

Проектостановище 

Параграф 3 

 

Проектостановище Изменение 

3. призовава Комисията да анализира 

цялостно в количествено и качествено 

отношение предизвиканите от 

цифровизацията промени в заетостта и 

да осигури данни относно новите форми 

на заетост от типа на 

краудсорсинг/краудуъркинг; 

3. призовава Комисията да анализира 

цялостно въздействието, което 

цифровизацията ще окаже върху броя и 

типа налични работни места, и да 

събере данни относно новите форми на 

заетост от типа на краудсорсинг и 

краудуъркинг и относно 

въздействието на новите форми на 

заетост върху трудовия и семейния 

живот; 

Or. de 

 

Изменение  63 

Доминик Мартин, Жоел Мeлен 

 

Проектостановище 

Параграф 3 

 

Проектостановище Изменение 

3. призовава Комисията да анализира 

цялостно в количествено и качествено 

отношение предизвиканите от 

цифровизацията промени в заетостта и 

да осигури данни относно новите форми 

на заетост от типа на 

краудсорсинг/краудуъркинг; 

3. призовава Комисията да анализира 

цялостно въздействието, което 

цифровизацията ще окаже върху броя и 

типа налични работни места, и да 

събере данни относно новите форми на 

заетост от типа на краудсорсинг и 

краудуъркинг; призовава Комисията 

да не бъде предубедена нито за 

положителните, нито за 

отрицателните въздействия на 
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цифровизацията; подчертава 

необходимостта да се отчита както 

краткосрочното, така и 

дългосрочното въздействие на 

цифровизацията върху обществото; 

Or. fr 

 

Изменение  64 

Тициана Бегин, Лаура Аджеа 

 

Проектостановище 

Параграф 3 

 

Проектостановище Изменение 

3. призовава Комисията да анализира 

цялостно в количествено и качествено 

отношение предизвиканите от 

цифровизацията промени в заетостта и 

да осигури данни относно новите форми 

на заетост от типа на 

краудсорсинг/краудуъркинг; 

3. призовава Комисията да анализира 

цялостно въздействието, което 

цифровизацията ще окаже върху броя и 

типа налични работни места, и да 

събере данни относно новите форми на 

заетост от типа на краудсорсинг и 

краудуъркинг; призовава Комисията 

да насърчава по-висока степен на 

социална сигурност за категорията 

на работещите на свободна практика 

лица, които са действителните 

основни участници в краудсорсинга; 

Or. it 

 

Изменение  65 

Адам Коша 

 

Проектостановище 

Параграф 3 

 

Проектостановище Изменение 

3. призовава Комисията да анализира 

цялостно в количествено и качествено 

отношение предизвиканите от 

цифровизацията промени в заетостта и 

да осигури данни относно новите форми 

на заетост от типа на 

3. призовава Комисията да анализира 

цялостно въздействието, което 

цифровизацията ще окаже върху броя и 

типа налични работни места, и да 

събере данни относно новите форми на 

заетост от типа на краудсорсинг и 
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краудсорсинг/краудуъркинг; краудуъркинг, както и да оцени 

новите възможности за заетост и 

стопански дейности, които се 

появяват на мястото на 

рационализираните работни места, 

както и където са били заместени 

хора работници, без това да е довело 

до увеличаване на безработицата; 

Or. hu 

 

Изменение  66 

Юта Щайнрук, Йоахим Шустер, Агнес Йонгериус, Вилия Блинкевичуте, Марю 

Лауристин, Георги Пирински, Шон Саймън, Миапетра Кумпула-Натри 

 

Проектостановище 

Параграф 3 а (нов) 

 

Проектостановище Изменение 

 3a. насочва вниманието на 

Комисията към неотложната 

необходимост за по-подробни и 

редовно актуализирани 

статистически данни, които да 

показват разпространението и 

разпределението на дохода, както и 

на нестандартните форми на 

заетост, включително данни относно 

практики, като краудсорсинг/ уъркинг 

крауд; 

Or. en 

 

Изменение  67 

Антанас Гуога, Кая Калас, Дита Харанзова 

 

Проектостановище 

Параграф 3 а (нов) 

 

Проектостановище Изменение 

 3a. призовава държавите членки да 

предприемат необходимите действия 

и да реформират системите за 
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обучение, с цел подобряване на 

тяхната ефективност за повишаване 

на уменията и компетентностите, 

необходими в цифровата икономика, 

за да се помогне на безработните за 

по-успешно предвиждане и за 

удовлетворяване на бързо 

променящите се потребности на 

пазарите на труда; 

Or. en 

 

Изменение  68 

Мариан Харкин, Мартина Длабайова, Ренате Вебер, Жан-Мари Кавада 

 

Проектостановище 

Параграф 3 а (нов) 

 

Проектостановище Изменение 

 3a. отбелязва, че 35% от населението 

на ЕС е изложено на риск от 

изключване от цифровия единен 

пазар, по-специално лицата над 50 

годишна възраст и лицата с 

увреждания, и в този контекст 

подчертава, че достъпните 

технологии могат да допринесат за 

постигане на цифрово приобщаване и 

да подобрят достъпа до пазара на 

труда; 

Or. en 

 

Изменение  69 

Мариан Харкин, Мартина Длабайова, Жан-Мари Кавада, Ренате Вебер 

 

Проектостановище 

Параграф 3 б (нов) 

 

Проектостановище Изменение 

 3б. изразява убеждение, че 

достъпността се постига най-добре и 

е икономически най-ефективна, 
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когато от самото начало се включи 

използването на подхода за 

универсален дизайн, и че също така 

представлява потенциална 

възможност за развиване на 

стопанска дейност; 

Or. en 

 

Изменение  70 

Антанас Гуога, Кая Калас, Дита Харанзова 

 

Проектостановище 

Параграф 4 

 

Проектостановище Изменение 

4. посочва, че вследствие на сложните 

профили от дейности и умения 

възникват нови потребности от 

обучение; подчертава значението на 

социалния диалог за актуализирането на 

учебното съдържание и разработването 

на стратегия за осигуряване на 

квалификация; 

4. посочва, че, за да се използва 

пълният потенциал на цифровите 

технологии, са необходими умения в 

областта на информационните и 

комуникационните технологии (ИКТ) 

на пазара на труда, тъй като тези 

умения са от съществено значение за 

разработването и функционирането в 

пълна степен на едно цифровизирано 

информационно общество; подчертава 

значението на социалния диалог за 

актуализирането на конкретното 

съдържание на курсовете за обучение в 

областта на ИКТ и за разработването 

на стратегии по отношение на уменията, 

необходими за безработните лица, по-

специално за младите хора, за 

намиране на работа; 

Or. en 

 

Изменение  71 

Зджислав Краснодембски 

 

Проектостановище 

Параграф 4 
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Проектостановище Изменение 

4. посочва, че вследствие на сложните 

профили от дейности и умения 
възникват нови потребности от 

обучение; подчертава значението на 

социалния диалог за актуализирането на 

учебното съдържание и разработването 

на стратегия за осигуряване на 

квалификация; 

4. посочва, че вследствие на 

усложняването на профилите на 

работните места и на уменията 
възникват нови потребности от 

обучение и допълнително образование; 

подчертава необходимостта да се 

подкрепя ученето през целия живот 

за работниците в областта на 

цифровите технологии; счита, че 

целта следва да бъде ефективно 

предотвратяване на цифровата 

неграмотност, която оказва 

отрицателно въздействие върху 

шансовете на работниците за 

намиране на работа; подчертава 
значението на социалния диалог за 

актуализирането на учебното 

съдържание и за разработването на 

стратегии по отношение на 

уменията; 

Or. pl 

 

Изменение  72 

Антия Макинтайър, Вики Форд 

 

Проектостановище 

Параграф 4 

 

Проектостановище Изменение 

4. посочва, че вследствие на сложните 

профили от дейности и умения 
възникват нови потребности от 

обучение; подчертава значението на 

социалния диалог за актуализирането 

на учебното съдържание и 

разработването на стратегия за 

осигуряване на квалификация; 

4. посочва, че вследствие 

усложняването на профилите на 

работните места и на уменията 
възникват нови потребности от 

обучение и допълнително образование; 

подчертава значението на по-силното 

взаимодействие между европейските 

и националните инициативи, 

включващи различните сектори на 

образованието и обучението, 

социалните партньори и 

предприятията, с оглед 

поддържането на учебните програми 
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в съответствие с бъдещите нужди на 

пазара на труда; 

Or. en 

 

Изменение  73 

Ан Сандер 

 

Проектостановище 

Параграф 4 

 

Проектостановище Изменение 

4. посочва, че вследствие на сложните 

профили от дейности и умения 

възникват нови потребности от 

обучение; подчертава значението на 

социалния диалог за актуализирането на 

учебното съдържание и разработването 

на стратегия за осигуряване на 

квалификация; 

4. посочва, че ще се появят нови 

профили на работните места и на 

квалификациите, поради което ще 

възникнат нови потребности от 

обучение и допълнително образование; 

подчертава значението на социалния 

диалог за актуализирането на учебното 

съдържание и за разработването на 

стратегии по отношение на 

уменията; 

Or. fr 

 

Изменение  74 

Ула Тьорнес, Мартина Длабайова, Жан-Мари Кавада, Павел Теличка, Мортен 

Хелвег Петерсен, Мариан Харкин 

 

Проектостановище 

Параграф 4 

 

Проектостановище Изменение 

4. посочва, че вследствие на сложните 

профили от дейности и умения 
възникват нови потребности от 

обучение; подчертава значението на 

социалния диалог за актуализирането 

на учебното съдържание и 

разработването на стратегия за 

осигуряване на квалификация; 

4. посочва, че вследствие на 

усложняването на профилите на 

работните места и на уменията 
възникват нови потребности от 

обучение, професионално обучение и 

допълнително образование; подчертава 

значението на социалния диалог, за да 

се гарантира по-голямо съответствие 

между уменията и работните места; 

изразява загриженост, че според 
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Комисията 47% от работната сила 
на ЕС не разполага с достатъчно 

умения в областта на цифровите 

технологии и че този недостиг на 

умения може да доведе до 900 000 

незаети работни места до 2020 г; 

призовава Комисията спешно да 

разработи стратегия по отношение на 

уменията, която да разреши този 

недостиг на умения посредством 

образование за по-младата част от 

населението, професионално 

обучение, обмен на най-добри 

практики и посредством обучение в 

партньорство със социалните 

партньори за по-възрастната част 

от населението; 

Or. en 

 

Изменение  75 

Улрике Требезиус 

 

Проектостановище 

Параграф 4 

 

Проектостановище Изменение 

4. посочва, че вследствие на сложните 

профили от дейности и умения 
възникват нови потребности от 

обучение; подчертава значението на 

социалния диалог за актуализирането 

на учебното съдържание и 

разработването на стратегия за 

осигуряване на квалификация; 

4. посочва, че вследствие на 

усложняването на профилите на 

работните места и на уменията 
възникват нови потребности от 

обучение и допълнително образование; 

подчертава, че социалният диалог се 

провежда на субсидиарно равнище в 

тясно сътрудничество между 

служителите и работодателите, с 

цел актуализирането на учебното 

съдържание и разработването на 

стратегии по отношение на 

уменията; 

Or. en 
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Изменение  76 

Арне Герике 

 

Проектостановище 

Параграф 4 

 

Проектостановище Изменение 

4. посочва, че вследствие на сложните 

профили от дейности и умения 

възникват нови потребности от 

обучение; подчертава значението на 

социалния диалог за актуализирането на 

учебното съдържание и разработването 

на стратегия за осигуряване на 

квалификация; 

4. посочва, че, тъй като профилите на 

работните места и на 

квалификациите се променят, 

обучението и допълнителното 

образование трябва да се развият; 

подчертава значението на социалния 

диалог за актуализирането на учебното 

съдържание, за разработването на 

стратегии по отношение на 

уменията и за стимулирането на 

комбинираното обучение и на 

основаните на бизнеса концепции за 

обучение (комбинирано обучение) в 

цяла Европа; 

Or. de 

 

Изменение  77 

Дитер-Лебрехт Кох 

 

Проектостановище 

Параграф 4 

 

Проектостановище Изменение 

4. посочва, че вследствие на сложните 

профили от дейности и умения 
възникват нови потребности от 

обучение; подчертава значението на 

социалния диалог за актуализирането 

на учебното съдържание и 

разработването на стратегия за 

осигуряване на квалификация; 

4. посочва, че, тъй като профилите на 

работните места и на 

квалификациите се променят, 
възникват нови потребности от 

обучение и допълнително образование; 

посочва, че уменията в областта на 

цифровите технологии постоянно се 

развиват и трябва да се 

актуализират чрез обучение през 

целия живот; подчертава значението 

на новите модели на преподаване и 

обучение, свързани с работните 

места, на повишаването на 

квалификацията на преподавателите 



 

AM\1074056BG.doc 41/102 PE567.838v01-00 

 BG 

и на социалния диалог, с цел 

адаптирането на учебното съдържание 

и неговото актуализиране, както и 

разработването на стратегии по 

отношение на уменията; 

Or. de 

 

Изменение  78 

Свен Шулце, Хена Виркунен, Дейвид Каза, Томас Ман 

 

Проектостановище 

Параграф 4 

 

Проектостановище Изменение 

4. посочва, че вследствие на сложните 

профили от дейности и умения 
възникват нови потребности от 

обучение; подчертава значението на 

социалния диалог за актуализирането на 

учебното съдържание и разработването 

на стратегия за осигуряване на 

квалификация; 

4. посочва, че, тъй като профилите на 

работните места и на квалификациите се 

променят, възникват постоянно 

променящи се потребности от обучение 

и допълнително образование; посочва, 

че по-нататъшното обучение следва 

да бъде свързано с работата и да бъде 

в общ интерес на работниците и 

работодателите; подчертава 

значението на социалния диалог за 

актуализирането на учебното 

съдържание и за разработването на 

стратегии по отношение на уменията; 

Or. de 

 

Изменение  79 

Елизабет Морен-Шартие, Филип Жювен 

 

Проектостановище 

Параграф 4 

 

Проектостановище Изменение 

4. посочва, че вследствие на сложните 

профили от дейности и умения 
възникват нови потребности от 

обучение; подчертава значението на 

социалния диалог за актуализирането на 

4. посочва, че вследствие на 

усложняването на профилите на 

работните места и на уменията 
възникват нови потребности от промяна 

на основното и продължаващото 
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учебното съдържание и разработването 

на стратегия за осигуряване на 

квалификация; 

обучение; подчертава значението на 

социалния диалог за актуализирането на 

учебното съдържание, за 

разработването на стратегии по 

отношение на уменията и за 

актуализирането на уменията, 

необходими за използването и 

създаването на нови услуги; 

Or. fr 

 

Изменение  80 

Мариан Харкин, Ула Тьорнес, Мартина Длабайова, Ренате Вебер 

 

Проектостановище 

Параграф 4 

 

Проектостановище Изменение 

4. посочва, че вследствие на сложните 

профили от дейности и умения 
възникват нови потребности от 

обучение; подчертава значението на 

социалния диалог за актуализирането на 

учебното съдържание и разработването 

на стратегия за осигуряване на 

квалификация; 

4. отбелязва, че търсенето на 

служители с умения, свързани с 

цифровите технологии, нараства с 

около 4% годишно и че недостигът на 

специалисти в областта на ИКТ в ЕС 

би могъл да надхвърли 800 000 души до 

2020 г., ако не бъдат предприети 

никакви решителни действия; 

посочва, че вследствие на 

усложняването на профилите на 

работните места и на уменията 
възникват нови потребности от 

обучение и допълнително образование; 

подчертава значението на социалния 

диалог за актуализирането на учебното 

съдържание и за разработването на 

стратегии по отношение на 

уменията; 

Or. en 

 

Изменение  81 

Данута Язловецка 

 

Проектостановище 

Параграф 4 
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Проектостановище Изменение 

4. посочва, че вследствие на сложните 

профили от дейности и умения 

възникват нови потребности от 

обучение; подчертава значението на 

социалния диалог за актуализирането на 

учебното съдържание и разработването 

на стратегия за осигуряване на 

квалификация; 

4. посочва, че вследствие на 

усложняването на профили на 

работните места и на уменията 
възникват нови потребности от 

обучение и допълнително образование, 

които трябва да бъдат адаптирани 

към новите реалности на пазара; 

подчертава значението на социалния 

диалог за актуализирането на учебното 

съдържание и за разработването на 

стратегии по отношение на уменията; 

Or. en 

 

Изменение  82 

Моника Вана 

 

Проектостановище 

Параграф 4 

 

Проектостановище Изменение 

4. посочва, че вследствие на сложните 

профили от дейности и умения 
възникват нови потребности от 

обучение; подчертава значението на 

социалния диалог за актуализирането на 

учебното съдържание и разработването 

на стратегия за осигуряване на 

квалификация; 

4. посочва, че вследствие на 

усложняването на профилите на 

работните места и на уменията 
възникват нови потребности от 

обучение и допълнително образование; 

подчертава, че в този контекст 

съществуващата 

неравнопоставеност между половете 

и между поколенията трябва да се 

вземе предвид и да се разреши; 

подчертава значението на социалния 

диалог за актуализирането на учебното 

съдържание и за разработването на 

стратегии по отношение на 

уменията; 

Or. en 

 

Изменение  83 

Тициана Бегин, Лаура Аджеа 



 

PE567.838v01-00 44/102 AM\1074056BG.doc 

BG 

 

Проектостановище 

Параграф 4 

 

Проектостановище Изменение 

4. посочва, че вследствие на сложните 

профили от дейности и умения 
възникват нови потребности от 

обучение; подчертава значението на 

социалния диалог за актуализирането на 

учебното съдържание и разработването 

на стратегия за осигуряване на 

квалификация; 

4. посочва, че вследствие на 

усложняването на профилите на 

работните места и на уменията 
възникват нови потребности от 

обучение и допълнително образование, 

със специален акцент върху лицата в 

училищна възраст; подчертава 

значението на социалния диалог за 

актуализирането на учебното 

съдържание и за разработването на 

европейска стратегия за уменията; 

Or. it 

 

Изменение  84 

Кшищоф Хетман 

 

Проектостановище 

Параграф 4 

 

Проектостановище Изменение 

4. посочва, че вследствие на сложните 

профили от дейности и умения 
възникват нови потребности от 

обучение; подчертава значението на 

социалния диалог за актуализирането на 

учебното съдържание и разработването 

на стратегия за осигуряване на 

квалификация; 

4. посочва, че вследствие на 

усложняването на профилите на 

работните места и на уменията 
възникват нови потребности от 

обучение и допълнително образование, 

включително обучение през целия 

живот; подчертава значението на 

социалния диалог и засиленото 

сътрудничество с работодателите за 

актуализирането на учебното 

съдържание и за разработването на 

стратегии по отношение на 

уменията; 

Or. pl 
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Изменение  85 

Доминик Мартин, Жоел Мeлен 

 

Проектостановище 

Параграф 4 

 

Проектостановище Изменение 

4. посочва, че вследствие на сложните 

профили от дейности и умения 
възникват нови потребности от 

обучение; подчертава значението на 

социалния диалог за актуализирането 

на учебното съдържание и 

разработването на стратегия за 

осигуряване на квалификация; 

4. посочва, че вследствие на 

усложняването на профилите на 

работните места и на уменията 
възникват нови потребности от 

обучение и допълнително образование; 

подчертава значението на диалога 

между бизнеса и образованието за 

актуализирането на учебното 

съдържание и за разработването на 

стратегии по отношение на 

уменията; 

Or. fr 

 

Изменение  86 

Адам Коша 

 

Проектостановище 

Параграф 4 

 

Проектостановище Изменение 

4. посочва, че вследствие на сложните 

профили от дейности и умения 
възникват нови потребности от 

обучение; подчертава значението на 

социалния диалог за актуализирането на 

учебното съдържание и разработването 

на стратегия за осигуряване на 

квалификация; 

4. посочва, че вследствие на 

усложняването на профилите на 

работните места и на уменията 
възникват нови потребности от 

обучение и допълнително образование; 

подчертава значението на социалния 

диалог за актуализирането на учебното 

съдържание и за разработването на 

стратегии по отношение на 

уменията; това следва да включва 

укрепване на приобщаващото 

образование, като основно се вземат 

предвид разликите в 

характеристиките въз основа на пола 

и конкретните нужди на учениците и 

студентите с увреждания; 
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Or. hu 

 

Изменение  87 

Доминик Мартин, Жоел Мeлен 

 

Проектостановище 

Параграф 4 

 

Проектостановище Изменение 

4. посочва, че вследствие на сложните 

профили от дейности и умения 
възникват нови потребности от 

обучение; подчертава значението на 

социалния диалог за актуализирането на 

учебното съдържание и разработването 

на стратегия за осигуряване на 

квалификация; 

4. посочва, че вследствие на 

усложняването на профилите на 

работните места и на уменията 
възникват нови потребности от 

обучение и допълнително образование; 

подчертава значението на социалния 

диалог за актуализирането на учебното 

съдържание и за разработването на 

стратегии по отношение на 

уменията; подчертава значението на 

организирането на този диалог във 

възможно най-кратък срок, за да 

може вече заетите лица да 

придобият уменията, от които се 

нуждаят, за да запазят своите 

работни места, както и младите 

хора, навлизащи на пазара на труда, 

да придобият уменията, от които се 

нуждаят, за да намерят работа; 

Or. fr 

 

Изменение  88 

Улрике Требезиус 

 

Проектостановище 

Параграф 4 а (нов) 

 

Проектостановище Изменение 

 4a. признава, че цифровизацията ще 

доведе до структурни промени; 

посочва, че структурната промяна 

представлява непрекъснат процес и че 

уменията в областта на цифровите 
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технологии са по-гъвкави по 

отношение на разнообразни 

промишлени нужди и са по-слабо 

засегнати от структурни промени;  

Or. en 

 

Изменение  89 

Моника Вана 

 

Проектостановище 

Параграф 4 а (нов) 

 

Проектостановище Изменение 

 4a. отбелязва, че за успешен преход от 

образование или обучение към 

заетост е от особено значение да се 

предоставят на младите хора 

ключови трансверсални 

компетентности, които ще им 

позволят да вземат информирани 

решения и да развият инициативност 

и самопознание; подчертава 

значението на системите за социална 

сигурност, които да бъдат 

адаптирани към потребностите на 

хората, които ги използват, към 

новите форми на труд и които 

предвиждат качествен преход, 

независимо дали от образование към 

заетост, между отделни работни 

позиции или след прекъсвания на 

кариерата; 

Or. en 

 

Изменение  90 

Кшищоф Хетман 

 

Проектостановище 

Параграф 4 а (нов) 
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Проектостановище Изменение 

 4a. призовава Комисията и 

държавите членки да вземат под 

внимание в своите стратегии по 

отношение на уменията в областта 

на цифровите технологии факта, че 

през следващите няколко години ще 

възникнат нови професии, за които 

ще се изисква високо ниво на 

квалификация в областта на ИКТ, и 

че също така ще бъде необходимо 

почти всички групи работници да 

притежават основни умения за 

ползване на цифрови технологии; 

Or. pl 

 

Изменение  91 

Свен Шулце, Хена Виркунен, Дейвид Каза, Томас Ман 

 

Проектостановище 

Параграф 4 а (нов) 

 

Проектостановище Изменение 

 4a. призовава държавите членки да 

приспособят образователните 

системи не към нуждите на пазара на 

труда, а по-скоро за насърчаване на 

преподаването и на интереса към 

математиката, информационните 

технологии, науката и технологиите 

във всички образователни 

институции, както и да предоставят 

стимули за жените да работят в 

областта на ИКТ; призовава 

държавите членки да хармонизират 

уменията за работа с цифрови 

технологии, професионалните 

профили и обучението в цяла Европа и 

да признаят уменията за работа с 

цифрови технологии, които често са 

придобити извън рамките на 

официалното обучение; 
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Or. de 

 

Изменение  92 

Адам Коша 

 

Проектостановище 

Параграф 4 а (нов) 

 

Проектостановище Изменение 

 4a. припомня на Комисията, че дълго 

обещаваният и дългоочакваният 

Европейски акт за достъпност би бил 

осъществим единствено в едно 

приобщаващо цифрово общество, 

което отчита необходимостта от 

равен достъп до платформите за 

потребителите с увреждания; в 

допълнение, цифровото многообразие 

не трябва да бъде придружено от 

изключване на лицата с увреждания; 

Or. hu 

 

Изменение  93 

Брандо Бенифеи, Юта Щайнрук, Ренато Сору, Елена Джентиле 

 

Проектостановище 

Параграф 4 а (нов) 

 

Проектостановище Изменение 

 4a. подчертава, че програмите за 

образование и обучение трябва да 

бъдат насочени към развиването на 

критично мислене, подход, използване 

и цялостно разбиране на новите 

медии, цифровите и 

информационните устройства и 

интерфейса, чрез които хората 

могат да бъдат активни 

потребители на тези нови 

технологии, а не просто крайни 

потребители; 
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Or. en 

 

Изменение  94 

Юта Щайнрук, Йоахим Шустер, Агнес Йонгериус, Вилия Блинкевичуте, Марю 

Лауристин, Георги Пирински, Миапетра Кумпула-Натри, Елена Джентиле, 

Брандо Бенифеи 

 

Проектостановище 

Параграф 4 а (нов) 

 

Проектостановище Изменение 

 4a. освен това отбелязва, че 

публичните и частните инвестиции в 

областта на професионалното 

образование и обучението през целия 

живот за всички групи служители 

трябва да бъдат насърчавани, с цел да 

се предостави на работната сила на 

ЕС, включително работната сила в 

областта на цифровите технологии, 

възможността да работят под 

нестандартни форми на заетост; 

Or. en 

 

Изменение  95 

Арне Герике 

 

Проектостановище 

Параграф 4 а (нов) 

 

Проектостановище Изменение 

 4a. подчертава значението на Arbeit 

4.0 и цифровото бъдеще, което той 

представлява, при създаването на 

благоприятна за семейството 

работна среда и за постигането на 

по-добро равновесие между 

професионалния и личния живот; 

Or. de 
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Изменение  96 

Филип Жювен, Жером Лаврийо, Свен Шулце, Елизабет Морен-Шартие 

 

Проектостановище 

Параграф 4 а (нов) 

 

Проектостановище Изменение 

 4a. призовава държавите членки да 

приспособят своите образователни 

системи в отговор на тези нови 

изисквания на пазара на труда, както 

и да насърчават придобиването на 

умения в областта на цифровите 

технологии; 

Or. fr 

Изменение  97 

Свен Шулце, Хена Виркунен, Дейвид Каза, Томас Ман 

 

Проектостановище 

Параграф 4 б (нов) 

 

Проектостановище Изменение 

 4б. насърчава държавите членки да 

предоставят допълнително обучение 

за учителите, за да развиват 

техните знания относно цифровите 

технологии, както и да им се 

предоставят средства за прилагане на 

практика на учебните програми за 

придобиване на умения в областта на 

цифровите технологии; 

Or. de 

 

Изменение  98 

Адам Коша 

 

Проектостановище 

Параграф 4 б (нов) 
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Проектостановище Изменение 

 4б. насочва вниманието на 

Комисията към факта, че когато 

изготвя конкретен законодателен 

пакет, тя трябва, във връзка с 

„интернет на предметите“, да 

отделя особено внимание на 

специалните нужди на лицата с 

увреждания, преди всичко по 

отношение на техния ежедневен и 

независим живот; 

Or. hu 

Изменение  99 

Брандо Бенифеи, Ренато Сору, Елена Джентиле, Патриция Тоя 

 

Проектостановище 

Параграф 4 б (нов) 

 

Проектостановище Изменение 

 4б. счита, че на европейските 

граждани следва да се предлага 

образование в съответствие с 

потребностите на съвременното 

глобализирано общество, 

следователно да се ползват с 

възможността да учат и да развиват 

нови умения, включително умения в 

областта на цифровите технологии, 

които ще им позволят да се 

конкурират на съвременния пазар на 

труда; подчертава необходимостта 

да се гарантира, че учителите имат 

възможност да подобряват своите 

умения, по-специално уменията в 

областта на цифровите технологии, 

и че им се оказва подкрепа при 

посрещане на произтичащите от 

това предизвикателства; поради 

това счита, че е необходимо 

цялостно преработване на 

образователните системи, на 

учебните програми и на методите на 

работа по всеобхватен и амбициозен 
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начин, с цел адекватно реагиране на 

предизвикателствата на цифровата 

революция; 

Or. en 

 

Изменение  100 

Юта Щайнрук, Йоахим Шустер, Агнес Йонгериус, Вилия Блинкевичуте, Марю 

Лауристин, Георги Пирински, Миапетра Кумпула-Натри, Елена Джентиле, 

Брандо Бенифеи, Евелин Регнер 

 

Проектостановище 

Параграф 4 б (нов) 

 

Проектостановище Изменение 

 4б. посочва, че някои държави членки 

са въвели права, които гарантират на 

работниците минимални права за 

получаване на платен отпуск за 

квалификация, като мярка за 

подобряване на достъпа на 

работниците до образование и 

обучение; призовава следователно 

Европейската комисия да разгледа 

въпроса, в тясно сътрудничество с 

държавите членки и социалните 

партньори, дали тези права следва 

също да бъдат въведени на европейско 

равнище; 

Or. en 

 

Изменение  101 

Арне Герике 

 

Проектостановище 

Параграф 4 б (нов) 

 

Проектостановище Изменение 

 4б. подчертава възможностите, 

които „Нова работна култура 4.0“ 

предоставя на младите 

предприемачи, на започващите 
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дейност предприемачи, на малките 

предприятия и на нововъзникващите 

предприятия; 

Or. de 

 

Изменение  102 

Филип Жювен, Жером Лаврийо, Свен Шулце, Елизабет Морен-Шартие 

 

Проектостановище 

Параграф 4 б (нов) 

 

Проектостановище Изменение 

 4б. насърчава държавите членки да 

развиват уменията на учителите в 

областта на цифровите технологии, 

като част от тяхното обучение; 

Or. fr 

 

Изменение  103 

Юта Щайнрук, Йоахим Шустер, Агнес Йонгериус, Вилия Блинкевичуте, Марю 

Лауристин, Георги Пирински, Миапетра Кумпула-Натри, Елена Джентиле, Шон 

Саймън 

 

Проектостановище 

Параграф 4 в (нов) 

 

Проектостановище Изменение 

 4в. обръща внимание на проблема, че 

според официални данни на 

Комисията, има значителен недостиг 

на придобиване на умения; 

несъответствието между 

предлагането на умения, 

възможностите за търсене и 

развитието на цифровата икономика 

затруднява създаването на работни 

места, което оказва огромно 

въздействие върху 

конкурентоспособността на ЕС; 
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Or. en 

 

Изменение  104 

Свен Шулце, Дейвид Каза, Томас Ман 

 

Проектостановище 

Параграф 4 в (нов) 

 

Проектостановище Изменение 

 4в. призовава Комисията, наред с 

другото, да разходва бюджетни 

кредити от Инициативата за 

младежка заетост, за да подкрепи 

дружествата (движения на местно 

равнище), които да обучават младите 

хора в неравностойно положение на 

цифрови умения; призовава 

държавите членки да окажат 

подкрепа чрез осигуряване на 

помещения; 

Or. de 

 

Изменение  105 

Юта Щайнрук, Йоахим Шустер, Агнес Йонгериус, Вилия Блинкевичуте, Марю 

Лауристин, Георги Пирински, Миапетра Кумпула-Натри, Елена Джентиле, 

Брандо Бенифеи 

 

Проектостановище 

Параграф 4 г (нов) 

 

Проектостановище Изменение 

 4г. подчертава, че обучението през 

целия живот за работници от всички 

възрасти трябва да бъде стандарт в 

цифровизираното пространство, 

включително законното право на 

обучение през целия живот и мерки за 

допълнително обучение (например 

чрез задочно образование); припомня, 

че изискванията за квалификация и 

обучение трябва да се отнасят за 

всички служители посредством 
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европейското рамково 

законодателство; 

Or. en 

 

Изменение  106 

Свен Шулце, Хена Виркунен, Дейвид Каза, Дитер-Лебрехт Кох, Томас Ман 

 

Проектостановище 

Параграф 4 г (нов) 

 

Проектостановище Изменение 

 4г. призовава държавите членки да 

предоставят бюджетни кредити на 

работодателите от всички възможни 

фондове, с цел да се инвестира повече 

в цифровото обучение на техния по-

ниско квалифициран персонал или да 

наемат нискоквалифициран персонал 

с обещание за допълнително обучение, 

финансирано от тези източници;  

Or. de 

 

Изменение  107 

Юта Щайнрук, Йоахим Шустер, Агнес Йонгериус, Вилия Блинкевичуте, Марю 

Лауристин, Георги Пирински, Миапетра Кумпула-Натри, Елена Джентиле, Шон 

Саймън, Евелин Регнер 

 

Проектостановище 

Параграф 4 д (нов) 

 

Проектостановище Изменение 

 4д. припомня, че жените са по-слабо 

представени в областта на 

информационните и 

комуникационните технологии; 

посочва, че жените в Европа, които 

изучават необичайни предмети, 

основани на ИКТ, рядко намират 

работа в този сектор и рядко заемат 

водещи позиции в технологични 

дружества; призовава държавите 
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членки да насърчават 

квалификацията и обучението на 

жени в сектора на ИКТ; 

Or. en 

 

Изменение  108 

Свен Шулце, Дейвид Каза, Дитер-Лебрехт Кох 

 

Проектостановище 

Параграф 4 д (нов) 

 

Проектостановище Изменение 

 4д. призовава Комисията и 

държавите членки, съвместно с 

частните предприятия да 

разработват безплатни, свободно 

достъпни, стандартизирани и 

сертифицирани онлайн обучения, с 

цел да предадат на участниците 

минимални цифрови умения; 

Or. de 

 

Изменение  109 

Юта Щайнрук, Йоахим Шустер, Агнес Йонгериус, Вилия Блинкевичуте, Марю 

Лауристин, Георги Пирински, Миапетра Кумпула-Натри, Брандо Бенифеи 

 

Проектостановище 

Параграф 4 e (нов) 

 

Проектостановище Изменение 

 4е. счита, че нови възможности за 

финансиране на обучение през целия 

живот, включително модели за 

финансиране, каквито вече 

съществуват в някои държави 

членки, са необходими, особено за 

микро- и малките предприятия; 

Or. en 
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Изменение  110 

Свен Шулце, Дейвид Каза 

 

Проектостановище 

Параграф 4 e (нов) 

 

Проектостановище Изменение 

 4е. насърчава държавите членки да 

превърнат тези онлайн обучения в 

неразделна част от гаранцията за 

младежта; 

Or. de 

 

Изменение  111 

Свен Шулце, Дейвид Каза 

 

Проектостановище 

Параграф 4 ж (нов) 

 

Проектостановище Изменение 

 4ж. насърчава държавите членки да 

насърчават сътрудничеството 

между университети и технически 

гимназии, с цел разработване на обща 

програма за електронно учене, с цел да 

се дават точки по европейската 

система за трансфер и натрупване на 

кредити за учебни програми, курсове 

или завършени модули на тези, които 

постигат успехи в ученето си; 
 

Or. de 

 

Изменение  112 

Доминик Мартин, Жоел Мeлен 

 

Проектостановище 

Параграф 5 
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Проектостановище Изменение 

5. приветства съществуващата на 

европейско равнище „широка 

коалиция за цифрови работни места“ 

и насърчава предприятията да се 

присъединят към тази коалиция; 

заличава се 

Or. fr 

 

Изменение  113 

Палома Лопес Бермехо 

 

Проектостановище 

Параграф 5 

 

Проектостановище Изменение 

5. приветства съществуващата на 

европейско равнище „широка коалиция 

за цифрови работни места“ и насърчава 

предприятията да се присъединят 

към тази коалиция; 

5. отбелязва съществуващата на 

европейско равнище „широка коалиция 

за цифрови работни места“;  

Or. en 

 

Изменение  114 

Ула Тьорнес, Мартина Длабайова, Жан-Мари Кавада, Павел Теличка, Мортен 

Хелвег Петерсен, Мариан Харкин 

 

Проектостановище 

Параграф 5 

 

Проектостановище Изменение 

5. приветства съществуващата на 

европейско равнище „широка коалиция 

за цифрови работни места“ и насърчава 

предприятията да се присъединят 

към тази коалиция; 

5. приветства съществуващата на 

европейско равнище „широка коалиция 

за цифрови работни места“ и насърчава 

активното участие на социалните 

партньори, с цел реализиране на 

потенциала на цифровата икономика 
за създаване на растеж и нови 

работни места, водещи до качествена 

заетост; насърчава широката 
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коалиция за цифрови работни места 

на европейско равнище да разработва 

препоръки за нови форми на обучение, 

например онлайн учене, краткосрочни 

курсове, предназначени за 

работодателя и т.н., с цел да не се 

изостава от развиващите се цифрови 

технологии и промени; насърчава 

допълнително образователните 

институции да отговорят на 

възможностите в цифровата 

икономика чрез гъвкави профили на 

обучение, включително по-добри 

възможности за професионално 

обучение, които да съответстват на 

търсенето на пазара на труда; 

Or. en 

 

Изменение  115 

Юта Щайнрук, Йоахим Шустер, Марю Лауристин, Агнес Йонгериус, Вилия 

Блинкевичуте, Миапетра Кумпула-Натри, Елена Джентиле, Шон Саймън 

 

Проектостановище 

Параграф 5 

 

Проектостановище Изменение 

5. приветства съществуващата на 

европейско равнище „широка коалиция 

за цифрови работни места“ и насърчава 

предприятията да се присъединят към 

тази коалиция; 

5. приветства съществуващата на 

европейско равнище „широка коалиция 

за цифрови работни места“, с цел 

насърчаване на образованието и 

обучението в цифрови умения; 

насърчава дружествата да се 

присъединят към тази коалиция; 

призовава дружествата да 

финансират възможности за 

обучение; 

Or. en 

 

Изменение  116 

Арне Герике 
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Проектостановище 

Параграф 5 

 

Проектостановище Изменение 

5. приветства съществуващата на 

европейско равнище „широка коалиция 

за цифрови работни места“ и насърчава 

предприятията да се присъединят към 

тази коалиция; 

5. приветства съществуващата на 

европейско равнище „широка коалиция 

за цифрови работни места“, призовава 

за по-голямо участие на 

специалистите и малкия бизнес и 

насърчава предприятията да се 

присъединят принципно; 

 

Or. de 

 

Изменение  117 

Моника Вана 

 

Проектостановище 

Параграф 5 

 

Проектостановище Изменение 

5. приветства съществуващата на 

европейско равнище „широка коалиция 

за цифрови работни места“ и насърчава 

предприятията да се присъединят към 

тази коалиция; 

5. приветства съществуващата на 

европейско равнище „широка коалиция 

за цифрови работни места“ и насърчава 

всички ключови заинтересовани 

страни да се присъединят към тази 

коалиция; 

Or. en 

 

Изменение  118 

Свен Шулце, Дейвид Каза, Томас Ман 

 

Проектостановище 

Параграф 5 

 

Проектостановище Изменение 

5. приветства съществуващата на 

европейско равнище „широка коалиция 

5. приветства съществуващата на 

европейско равнище „широка коалиция 
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за цифрови работни места“ и насърчава 

предприятията да се присъединят към 

тази коалиция; 

за цифрови работни места“ и насърчава 

предприятията да се присъединят към 

тази коалиция; призовава Комисията и 

държавите членки да улеснят 

установяването на подходящи 

инструменти за активно участие на 

малките и средните предприятия в 

тази коалиция; обръща внимание на 

необходимата роля от частния 

сектор при справянето с недостига на 

образование в цифрови умения и 

отбелязва съществената роля на 

комбинираното обучение в този 

контекст; приветства кампанията 

за електронни умения на Комисията 

и призовава всички участници да 

продължат да развиват тези умения 

съвместно с образователните 

институции и предприятия; 

Or. de 

 

Изменение  119 

Дитер-Лебрехт Кох 

 

Проектостановище 

Параграф 5 

 

Проектостановище Изменение 

5. приветства съществуващата на 

европейско равнище „широка коалиция 

за цифрови работни места“ и насърчава 

предприятията да се присъединят към 

тази коалиция; 

5. приветства съществуващата на 

европейско равнище „широка коалиция 

за цифрови работни места“ и насърчава 

предприятията да се присъединят към 

тази коалиция; отбелязва, че малките, 

средните и микро предприятията 

изискват специална подкрепа за 

обучение и използване на електронни 

умения и насърчава Комисията и 

държавите членки да създадат 

подходящи инструменти за активно 

участие на малките и средните 

предприятия в тази коалиция; 

Or. de 
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Изменение  120 

Тициана Бегин, Лаура Аджеа 

 

Проектостановище 

Параграф 5 

 

Проектостановище Изменение 

5. приветства съществуващата на 

европейско равнище „широка коалиция 

за цифрови работни места“ и насърчава 

предприятията да се присъединят към 

тази коалиция; 

5. приветства съществуващата на 

европейско равнище „широка коалиция 

за цифрови работни места“ и насърчава 

предприятията да се присъединят към 

тази коалиция, с цел справяне с 

проблема с геоблокирането и 

териториалната дискриминация;  

 

Or. it 

 

Изменение  121 

Алдо Патричело 

 

Проектостановище 

Параграф 5 

 

Проектостановище Изменение 

5. приветства съществуващата на 

европейско равнище „широка коалиция 

за цифрови работни места“ и насърчава 

предприятията да се присъединят към 

тази коалиция; 

5. приветства съществуващата на 

европейско равнище „широка коалиция 

за цифрови работни места“ и насърчава 

предприятията (както големите 

дружества, така и малките и 

средните предприятия) да се 

присъединят към тази коалиция; 

Or. it 

 

Изменение  122 

Кшищоф Хетман 

 

Проектостановище 

Параграф 5 а (нов) 
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Проектостановище Изменение 

 5а. подчертава потенциала на 

цифровизацията за прилагането на 

гъвкави форми на заетост и по-

специално за улесняване на 

завръщането на пазара на труда на 

жените, на които периода на отпуск 

по майчинство е свършил;  

Or. pl 

 

Изменение  123 

Брандо Бенифеи, Юта Щайнрук 

 

Проектостановище 

Параграф 5 а (нов) 

 

Проектостановище Изменение 

 5а. подчертава, че цифровизацията 

предоставя възможност за оформяне 

на по-приобщаващ пазар на труда; с 

оглед да отговори на търсенето на 

нови умения, призовава Комисията и 

държавите членки да разработят 

иновативни и достъпни учебни 

програми за електронни умения, в 

които нуждите на хората, които са в 

най-голяма степен изключени от 

пазара на труда, като младите хора, 

дългосрочно безработните, лицата с 

увреждания и хората от селските 

райони, да се вземат изцяло предвид; 

Or. en 

 

Изменение  124 

Дитер-Лебрехт Кох 

 

Проектостановище 

Параграф 6 
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Проектостановище Изменение 

6. посочва, че създаването на 

възможности за гъвкавост 

посредством цифровизацията може 

да доведе и до несигурни форми на 

заетост, по отношение на които не 

са в сила действащите до момента 

стандарти за социално осигуряване, 

работно време, месторабота, участие 

на работниците при вземането на 

решения и здравословни и безопасни 

условия на труд; изисква 

самостоятелно заетите лица, които 

са в положение на параподчинена 

заетост, да са равнопоставени от 

гледна точка на трудовото право; 

заличава се 

Or. de 

 

Изменение  125 

Арне Герике 

 

Проектостановище 

Параграф 6 

 

Проектостановище Изменение 

6. посочва, че създаването на 

възможности за гъвкавост 

посредством цифровизацията може 

да доведе и до несигурни форми на 

заетост, по отношение на които не 

са в сила действащите до момента 

стандарти за социално осигуряване, 

работно време, месторабота, участие 

на работниците при вземането на 

решения и здравословни и безопасни 

условия на труд; изисква 

самостоятелно заетите лица, които 

са в положение на параподчинена 

заетост, да са равнопоставени от 

гледна точка на трудовото право; 

заличава се 

Or. de 
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Изменение  126 

Филип Жювен, Жером Лаврийо, Свен Шулце 

 

Проектостановище 

Параграф 6 

 

Проектостановище Изменение 

6. посочва, че създаването на 

възможности за гъвкавост 

посредством цифровизацията може 

да доведе и до несигурни форми на 

заетост, по отношение на които не 

са в сила действащите до момента 

стандарти за социално осигуряване, 

работно време, месторабота, участие 

на работниците при вземането на 

решения и здравословни и безопасни 

условия на труд; изисква 

самостоятелно заетите лица, които 

са в положение на параподчинена 

заетост, да са равнопоставени от 

гледна точка на трудовото право; 

6. подчертава, че цифровизацията 

предоставя възможност работата да 

бъде организирана по нови начини 

като дава възможност за по-голяма 

ефикасност в изпълнението на 

задачите и по-добро равновесие 

между професионалния и личния 

живот; 

Or. fr 

 

Изменение  127 

Елизабет Морен-Шартие 

 

Проектостановище 

Параграф 6 

 

Проектостановище Изменение 

6. посочва, че създаването на 

възможности за гъвкавост 

посредством цифровизацията може 

да доведе и до несигурни форми на 

заетост, по отношение на които не 

са в сила действащите до момента 

стандарти за социално осигуряване, 

работно време, месторабота, участие 

на работниците при вземането на 

решения и здравословни и безопасни 

условия на труд; изисква 

6. подчертава, че цифровизацията 

предоставя възможност за постигане 

на нов начин на организация на 

работното време като дава 

възможност за по-добро равновесие 

между професионалния/личния 

живот; 
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самостоятелно заетите лица, които 

са в положение на параподчинена 

заетост, да са равнопоставени от 

гледна точка на трудовото право; 

Or. fr 

 

Изменение  128 

Улрике Требезиус, Антия Макинтайър 

 

Проектостановище 

Параграф 6 

 

Проектостановище Изменение 

6. посочва, че създаването на 

възможности за гъвкавост 

посредством цифровизацията може да 

доведе и до несигурни форми на 

заетост, по отношение на които не 

са в сила действащите до момента 

стандарти за социално осигуряване, 
работно време, месторабота, участие 

на работниците при вземането на 

решения и здравословни и безопасни 

условия на труд; изисква 

самостоятелно заетите лица, които 

са в положение на параподчинена 

заетост, да са равнопоставени от 

гледна точка на трудовото право; 

6. посочва, че цифровизацията на 

икономиката може да предложи по-

гъвкаво работно време, както за 

работодатели, така и за служители, 

което ще доведе до висок процент на 
участие сред групите, които иначе 

щяха да бъдат напълно изолирани от 

пазара на труда; в тази връзка 

подчертава необходимостта от 

постигане на баланс между 

защитата на работниците с 

възможност за отделните лица и 

работодателите да се споразумеят за 

начини на работа, които да бъдат 

подходящи за техните нужди; 

отбелязва, че от 2000 г. средният 

ръст на производителността на 

труда в сектора на ИКТ е бил 43%, 

като надминава всеки друг сектор1 a ; 

подчертава, че растеж в 

производителността ще доведе до 

съответен темп на нарастване на 

заплатите; 

 __________________ 

 1 a Доклад на ЕС за структурна 

промяна за 2015г. стр. 48  

Or. en 
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Изменение  129 

Свен Шулце, Дейвид Каза, Хена Виркунен 

 

Проектостановище 

Параграф 6 

 

Проектостановище Изменение 

6. посочва, че създаването на 

възможности за гъвкавост 

посредством цифровизацията може да 

доведе и до несигурни форми на 

заетост, по отношение на които не 

са в сила действащите до момента 

стандарти за социално осигуряване, 

работно време, месторабота, участие 

на работниците при вземането на 

решения и здравословни и безопасни 
условия на труд; изисква самостоятелно 

заетите лица, които са в положение на 

параподчинена заетост, да са 

равнопоставени от гледна точка на 

трудовото право; 

6. посочва, че цифровизацията може 

също така да вземе предвид 

желанието за по-гъвкави условия на 

труд и по-добро съчетаване на 

професионалния и семейния живот;  

подчертава, че съществуващите 

стандарти за защита на работното 

място също се запазват в цифровия 

свят на работа; отбелязва, че 

принципът на съвместно вземане на 

решения трябва да се спазва; 

отбелязва, че самостоятелно заетите 

лица са в състояние сами да избират 

кога и къде да работят, както и от 

кого да приемат работа; 

Or. de 

Изменение  130 

Ула Тьорнес, Мартина Длабайова, Мортен Хелвег Петерсен 

 

Проектостановище 

Параграф 6 

 

Проектостановище Изменение 

6. посочва, че създаването на 

възможности за гъвкавост 

посредством цифровизацията може да 

доведе и до несигурни форми на заетост, 

по отношение на които не са в сила 

действащите до момента стандарти 

за социално осигуряване, работно 

време, месторабота, участие на 

работниците при вземането на 

решения и здравословни и безопасни 

условия на труд; изисква 

самостоятелно заетите лица, които 

са в положение на параподчинена 

заетост, да са равнопоставени от 

6. посочва, че цифровизацията на 

икономиката може да доведе до нови и 

гъвкави форми на заетост, по 

отношение на които не отговаря 

действащата до момента 

законодателна и незаконодателна 

рамка за заетост; изисква оценка на 

това как да модернизира 

законодателството в областта на 

заетостта на тези нови условия и 

насърчава социалните партньори да 

модернизират колективните трудови 

договори съобразно с това; 
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гледна точка на трудовото право; 

Or. en 

 

Изменение  131 

Данута Язловецка 

 

Проектостановище 

Параграф 6 

 

Проектостановище Изменение 

6. посочва, че създаването на 

възможности за гъвкавост посредством 

цифровизацията може да доведе и до 

несигурни форми на заетост, по 

отношение на които не са в сила 

действащите до момента стандарти 

за социално осигуряване, работно 

време, месторабота, участие на 

работниците при вземането на 

решения и здравословни и безопасни 

условия на труд; изисква 

самостоятелно заетите лица, които 

са в положение на параподчинена 

заетост, да са равнопоставени от 

гледна точка на трудовото право; 

6. посочва, че създаването на 

възможности за гъвкавост посредством 

цифровизацията може да предложи 

възможност, както за служителите, 

така и за дружествата;  

същевременно подчертава 

необходимостта от постигане на 

баланс между гъвкавостта и 

сигурността на служителите; 

Or. en 

 

Изменение  132 

Антанас Гуога, Кая Калас, Дита Харанзова 

 

Проектостановище 

Параграф 6 

 

Проектостановище Изменение 

6. посочва, че създаването на 

възможности за гъвкавост посредством 

цифровизацията може да доведе и до 

несигурни форми на заетост, по 

отношение на които не са в сила 

действащите до момента стандарти за 

социално осигуряване, работно време, 

6. посочва, че създаването на 

възможности за гъвкавост посредством 

цифровизацията може да доведе и до 

нови форми на заетост, по отношение на 

които не отговарят действащите до 

момента правила за трудова заетост, 

призовава за оценка на това как да се 
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месторабота, участие на работниците 

при вземането на решения и 

здравословни и безопасни условия на 

труд; изисква самостоятелно заетите 

лица, които са в положение на 

параподчинена заетост, да са 

равнопоставени от гледна точка на 

трудовото право; 

модернизират трудовите разпоредби, 

докато се осигури гъвкавост на 

заетостта, както и поддържане на 

закрила на работниците, включително 

и самостоятелно заетите лица; 

Or. en 

 

Изменение  133 

Мариан Харкин, Мартина Длабайова, Ренате Вебер 

 

Проектостановище 

Параграф 6 

 

Проектостановище Изменение 

6. посочва, че създаването на 

възможности за гъвкавост посредством 

цифровизацията може да доведе и до 

несигурни форми на заетост, по 

отношение на които не са в сила 

действащите до момента стандарти за 

социално осигуряване, работно време, 

месторабота, участие на работниците 

при вземането на решения и 

здравословни и безопасни условия на 

труд; изисква самостоятелно заетите 

лица, които са в положение на 

параподчинена заетост, да са 

равнопоставени от гледна точка на 

трудовото право; 

6. посочва, че създаването на 

възможности за гъвкавост посредством 

цифровизацията може да доведе и до 

несигурни форми на заетост, по 

отношение на които не са в сила 

действащите до момента стандарти за 

социално осигуряване, работно време, 

месторабота, участие на работниците 

при вземането на решения и 

здравословни и безопасни условия на 

труд; 

Or. en 

 

Изменение  134 

Юта Щайнрук, Йоахим Шустер, Агнес Йонгериус, Вилия Блинкевичуте, Марю 

Лауристин, Георги Пирински, Миапетра Кумпула-Натри, Елена Джентиле 

 

Проектостановище 

Параграф 6 
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Проектостановище Изменение 

6. посочва, че създаването на 

възможности за гъвкавост посредством 

цифровизацията може да доведе и до 

несигурни форми на заетост, по 

отношение на които не са в сила 

действащите до момента стандарти за 

социално осигуряване, работно време, 

месторабота, участие на работниците 

при вземането на решения и 

здравословни и безопасни условия на 

труд; изисква самостоятелно заетите 

лица, които са в положение на 

параподчинена заетост, да са 

равнопоставени от гледна точка на 
трудовото право; 

6. посочва, че цифровата революция 

също така променя начините на 

работа, което води до увеличаване на 

нетипичните и гъвкави трудови 

правоотношения; отчита 

положителен ефект и по-гъвкави 

трудови договорености за някои хора, 

което им позволява по-добро 

равновесие между професионалния и 

личния живот и възможност за 

отпуска на лице, полагащо грижи; 

обръща внимание на проблема със 
създаването на възможности за 

гъвкавост посредством цифровизацията 

може да доведе и до несигурни форми 

на заетост, по отношение на които не са 

в сила действащите до момента 

стандарти за социално осигуряване, 

работно време, месторабота, 

минимални заплати, участие на 

работниците при вземането на решения 

и не се прилагат защитата на 

здравето и безопасността; призовава 

държавите членки, социалните 

партньори и Комисията да 

разработят стратегии, които да 

гарантират, че тези самостоятелно 

заети лица, които работят при 

подобни обстоятелства се третират 

еднакво по силата на трудовото право, 

включително правото на колективно 

договаряне; 

Or. en 

 

Изменение  135 

Ан Сандер 

 

Проектостановище 

Параграф 6 

 

Проектостановище Изменение 

6. посочва, че създаването на 6. отбелязва, че цифровизацията носи 
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възможности за гъвкавост 

посредством цифровизацията може да 

доведе и до несигурни форми на 

заетост, по отношение на които не 

са в сила действащите до момента 

стандарти за социално осигуряване, 

работно време, месторабота, участие на 

работниците при вземането на решения 

и здравословни и безопасни условия на 

труд; изисква самостоятелно заетите 

лица, които са в положение на 

параподчинена заетост, да са 

равнопоставени от гледна точка на 

трудовото право; 

със себе си по-голяма гъвкавост при 

организирането на работата, което 
може да предостави възможност, 

както за служителите, така и за 

работниците; въпреки това призовава 

Комисията и държавите членки да 

останат бдителни относно 

изпълнението на действащите до 

момента стандарти за социално 

осигуряване, работно време, 

месторабота, участие на работниците 

при вземането на решения и 

здравословни и безопасни условия на 

труд; препоръчва самостоятелно заетите 

лица, които са в положение на 

параподчинена заетост, да са 

равнопоставени от гледна точка на 

трудовото право; 

Or. fr 

 

Изменение  136 

Зджислав Краснодембски 

 

Проектостановище 

Параграф 6 

 

Проектостановище Изменение 

6. посочва, че създаването на 

възможности за гъвкавост посредством 

цифровизацията може да доведе и до 

несигурни форми на заетост, по 

отношение на които не са в сила 

действащите до момента стандарти за 

социално осигуряване, работно време, 

месторабота, участие на работниците 

при вземането на решения и 

здравословни и безопасни условия на 

труд; изисква самостоятелно заетите 

лица, които са в положение на 

параподчинена заетост, да са 

равнопоставени от гледна точка на 

трудовото право; 

6. посочва, че създаването на 

възможности за гъвкавост посредством 

цифровизацията може да доведе и до 

несигурни форми на заетост, по 

отношение на които не са в сила 

действащите до момента стандарти за 

социално осигуряване, работно време, 

месторабота, участие на работниците 

при вземането на решения и 

здравословни и безопасни условия на 

труд; счита обаче, че новите 

разпоредби следва да вземат предвид 

опасностите от понижаване на 

трудовите стандарти, но без 

блокиране на растежа на работни 

места в компютърния сектор, като 

имат прекомерно високи очаквания; 
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Or. pl 

Изменение  137 

Палома Лопес Бермехо 

 

Проектостановище 

Параграф 6 

 

Проектостановище Изменение 

6. посочва, че създаването на 

възможности за гъвкавост посредством 

цифровизацията може да доведе и до 

несигурни форми на заетост, по 

отношение на които не са в сила 

действащите до момента стандарти за 

социално осигуряване, работно време, 

месторабота, участие на работниците 

при вземането на решения и 

здравословни и безопасни условия на 

труд; изисква самостоятелно заетите 

лица, които са в положение на 

параподчинена заетост, да са 

равнопоставени от гледна точка на 

трудовото право; 

6. подчертава необходимостта от 

разработване на нов регламент и 

разширено колективно договаряне, с 

оглед да се гарантира, че създаването 

на нови възможности за гъвкавост 

посредством цифровизацията няма да 

доведе и до несигурни форми на 

заетост, по отношение на които не са в 

сила действащите до момента стандарти 

за социално осигуряване, работно 

време, месторабота, здравословни и 

безопасни условия на труд, участие на 

работниците при вземането на решения 

и здравословни и безопасни условия на 

труд; изисква самостоятелно заетите 

лица, които са в положение на 

параподчинена заетост, да са 

равнопоставени от гледна точка на 

трудовото право; 

Or. en 

 

Изменение  138 

Евелин Регнер 

 

Проектостановище 

Параграф 6 

 

Проектостановище Изменение 

6. посочва, че създаването на 

възможности за гъвкавост посредством 

цифровизацията може да доведе и до 

несигурни форми на заетост, по 

отношение на които не са в сила 

действащите до момента стандарти за 

6. посочва, че създаването на 

възможности за гъвкавост посредством 

цифровизацията може да доведе и до 

несигурни форми на заетост и настоява 

тези действащи до момента стандарти 

за социално осигуряване, работно 
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социално осигуряване, работно време, 

месторабота, участие на работниците 

при вземането на решения и 

здравословни и безопасни условия на 

труд; изисква самостоятелно заетите 

лица, които са в положение на 

параподчинена заетост, да са 

равнопоставени от гледна точка на 

трудовото право; 

време, месторабота, участие на 

работниците при вземането на решения 

и здравословни и безопасни условия на 

труд в тези области, също не трябва 

да се снижават; изисква самостоятелно 

заетите лица, които са в положение на 

параподчинена заетост, да са 

равнопоставени от гледна точка на 

трудовото право; 

Or. de 

 

Изменение  139 

Тициана Бегин, Лаура Аджеа 

 

Проектостановище 

Параграф 6 

 

Проектостановище Изменение 

6. посочва, че създаването на 

възможности за гъвкавост посредством 

цифровизацията може да доведе и до 

несигурни форми на заетост, по 

отношение на които не са в сила 

действащите до момента стандарти за 

социално осигуряване, работно време, 

месторабота, участие на работниците 

при вземането на решения и 

здравословни и безопасни условия на 

труд; изисква самостоятелно заетите 

лица, които са в положение на 

параподчинена заетост, да са 

равнопоставени от гледна точка на 

трудовото право; 

6. посочва, че създаването на 

възможности за гъвкавост посредством 

цифровизацията вероятно ще доведе и 

до несигурни форми на заетост, по 

отношение на които не са в сила 

действащите до момента стандарти за 

социално осигуряване, работно време, 

месторабота, участие на работниците 

при вземането на решения и 

здравословни и безопасни условия на 

труд; изисква самостоятелно заетите 

лица, които са в положение на 

параподчинена заетост, да са 

равнопоставени от гледна точка на 

трудовото право; 

Or. it 

 

Изменение  140 

Моника Вана 

 

Проектостановище 

Параграф 6 
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Проектостановище Изменение 

6. посочва, че създаването на 

възможности за гъвкавост посредством 

цифровизацията може да доведе и до 

несигурни форми на заетост, по 

отношение на които не са в сила 

действащите до момента стандарти за 

социално осигуряване, работно време, 

месторабота, участие на работниците 

при вземането на решения и 

здравословни и безопасни условия на 

труд; изисква самостоятелно заетите 

лица, които са в положение на 

параподчинена заетост, да са 

равнопоставени от гледна точка на 

трудовото право; 

6. подчертава, че създаването на 

възможности за гъвкавост посредством 

цифровизацията може да доведе и до 

несигурни форми на заетост, по 

отношение на които не са в сила 

действащите до момента стандарти за 

социално осигуряване, работно време, 

месторабота, участие на работниците 

при вземането на решения и 

здравословни и безопасни условия на 

труд; изисква самостоятелно заетите 

лица, които са в положение на 

параподчинена заетост, да са 

равнопоставени от гледна точка на 

трудовото право; подчертава, че 

лицата, извършващи работа като 

служители, независимо дали 

официалният им статус е 

самостоятелно заети лица или друг, 

те се ползват със статус на 

работници; призовава лицата, 

определящи политиката, да 

постигнат съгласие при определянето 

на това кой е работник чрез 

определението на Съда на 

Европейския съюз, според което 

работник е лице, което под надзор 

извършва услуги срещу 

възнаграждение; 

 __________________ 

 1 a  вж. ECJ C 596/12, параграф 17 и 

ECJ C 232/09, параграф 39 

Or. en 

 

Изменение  141 

Брандо Бенифеи, Юта Щайнрук 

 

Проектостановище 

Параграф 6 
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Проектостановище Изменение 

6. посочва, че създаването на 

възможности за гъвкавост посредством 

цифровизацията може да доведе и до 

несигурни форми на заетост, по 

отношение на които не са в сила 

действащите до момента стандарти за 

социално осигуряване, работно време, 

месторабота, участие на работниците 

при вземането на решения и 

здравословни и безопасни условия на 

труд; изисква самостоятелно заетите 

лица, които са в положение на 

параподчинена заетост, да са 

равнопоставени от гледна точка на 

трудовото право; 

6. посочва, че създаването на 

възможности за гъвкавост посредством 

цифровизацията може да доведе и до 

несигурни форми на заетост, по 

отношение на които не са в сила 

действащите до момента стандарти за 

социално осигуряване, работно време, 

месторабота, равновесие между 

професионалния и личния живот, 
участие на работниците при вземането 

на решения и здравословни и безопасни 

условия на труд; изисква самостоятелно 

заетите лица, които са в положение на 

параподчинена заетост, да са 

равнопоставени от гледна точка на 

трудовото право; 

Or. en 

 

Изменение  142 

Алдо Патричело 

 

Проектостановище 

Параграф 6 

 

Проектостановище Изменение 

6. посочва, че създаването на 

възможности за гъвкавост посредством 

цифровизацията може да доведе и до 

несигурни форми на заетост, по 

отношение на които не са в сила 

действащите до момента стандарти за 

социално осигуряване, работно време, 

месторабота, участие на работниците 

при вземането на решения и 

здравословни и безопасни условия на 

труд; изисква самостоятелно заетите 

лица, които са в положение на 

параподчинена заетост, да са 

равнопоставени от гледна точка на 

трудовото право; 

6. посочва, че създаването на 

възможности за гъвкавост посредством 

цифровизацията може да доведе и до 

несигурни форми на заетост, по 

отношение на които не са в сила 

действащите до момента стандарти за 

социално осигуряване, работно време, 

месторабота, участие на работниците 

при вземането на решения и 

здравословни и безопасни условия на 

труд; изисква самостоятелно заетите 

лица, които са в положение на 

параподчинена заетост, да са 

равнопоставени от гледна точка на 

трудовото право, като се отделя 

специално внимание на правото на 

равенство и недискриминация; 
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Or. it 

 

Изменение  143 

Доминик Мартин, Жоел Мeлен 

 

Проектостановище 

Параграф 6 

 

Проектостановище Изменение 

6. посочва, че създаването на 

възможности за гъвкавост посредством 

цифровизацията може да доведе и до 

несигурни форми на заетост, по 

отношение на които не са в сила 

действащите до момента стандарти за 

социално осигуряване, работно време, 

месторабота, участие на работниците 

при вземането на решения и 

здравословни и безопасни условия на 

труд; изисква самостоятелно заетите 

лица, които са в положение на 

параподчинена заетост, да са 

равнопоставени от гледна точка на 

трудовото право; 

6. посочва, че създаването на 

възможности за гъвкавост посредством 

цифровизацията може да доведе и до 

несигурни форми на заетост, по 

отношение на които не са в сила 

действащите до момента стандарти за 

социално осигуряване, работно време, 

месторабота, участие на работниците 

при вземането на решения и 

здравословни и безопасни условия на 

труд; изисква социалните права и 

правата на работниците да се 

зачитат в процеса на цифровизация; 

изисква самостоятелно заетите лица, 

които са в положение на параподчинена 

заетост, да са равнопоставени от гледна 

точка на трудовото право; 

Or. fr 

 

Изменение  144 

Серхио Гутиерес Прието, Юта Щайнрук 

 

Проектостановище 

Параграф 6 а (нов) 

 

Проектостановище Изменение 

 6а. призовава Комисията да приеме 

акт за достъпността, който да 

гарантира достъпа до онлайн стоки и 

услуги за лица с увреждания; 
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Or. en 

 

Изменение  145 

Георги Пирински 

 

Проектостановище 

Параграф 6 а (нов) 

 

Проектостановище Изменение 

 6а. подчертава необходимостта от 

определение на понятието  

„работник“, за да се направи 

разграничение между 

самостоятелната заетост и 

фиктивната самостоятелна 

заетост; призовава Комисията да 

насърчава обмена между държавите 

членки относно различните форми на 

самостоятелна заетост, като се 

вземат предвид мобилността и 

делокализацията на цифровата 

работа; счита, че този въпрос следва 

да се разгледа от платформата за 

недекларирания труд като 

приоритетна задача; 

Or. en 

 

Изменение  146 

Юта Щайнрук, Йоахим Шустер, Марю Лауристин, Вилия Блинкевичуте, Агнес 

Йонгериус, Георги Пирински, Миапетра Кумпула-Натри, Елена Джентиле, Шон 

Саймън, Евелин Регнер 

 

Проектостановище 

Параграф 6 а (нов) 

 

Проектостановище Изменение 

 6а. подчертава необходимостта от 

определение на понятието  

„работник“, за да се направи 

разграничение между 

самостоятелната заетост и 

фиктивната самостоятелна 
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заетост; призовава Комисията да 

насърчава обмена между държавите 

членки относно различните форми на 

самостоятелна заетост, като се 

вземат предвид мобилността и 

делокализацията на цифровата 

работа; 

Or. en 

 

Изменение  147 

Улрике Требезиус, Вики Форд 

 

Проектостановище 

Параграф 6 а (нов) 

 

Проектостановище Изменение 

 6а. подчертава потенциала на 

платформената икономика за 

създаването на работни места и 

гъвкав допълнителен доход; 

подчертава, че този вид гъвкавост по 

отношение на доходите е особено 

необходим в районите, които са най-

силно засегнати от икономическата 

криза; 

Or. en 

 

Изменение  148 

Арне Герике 

 

Проектостановище 

Параграф 6 а (нов) 

 

Проектостановище Изменение 

 6а. счита, че цифровизацията на 

работата позволява нови форми на 

гъвкавост, които могат да 

допринесат за нови възможности за 

работници и работодатели, 

включително по отношение на 

бъдещата организация на работното 
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време, работните места, социалната 

закрила, съвместното вземане на 

решения и защитата на здравето на 

работното място; 

Or. de 

 

Изменение  149 

Жан-Мари Кавада, Мариан Харкин 

 

Проектостановище 

Параграф 6 а (нов) 

 

Проектостановище Изменение 

 6a. подчертава необходимостта от 

защита на продължителността на 

творческите и културните професии 

в цифровата епоха, като се 

гарантира, че хората на изкуството и 

творците получават справедлива 

цена за културни и творчески 

произведения, разпространявани в 

интернет платформите; 

Or. fr 

 

Изменение  150 

Филип Жювен, Жером Лаврийо, Свен Шулце, Елизабет Морен-Шартие 

 

Проектостановище 

Параграф 6 а (нов) 

 

Проектостановище Изменение 

 6a. подчертава, че икономиката на 

споделянето изисква преосмисляне на 

социалните връзки в 

професионалната сфера; 

Or. fr 
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Изменение  151 

Георги Пирински 

 

Проектостановище 

Параграф 6 б (нов) 

 

Проектостановище Изменение 

 6б. посочва, че информационните и 

комуникационните технологии 

предоставят нови възможности за 

лицата с увреждания за преодоляване 

на пречките по отношение както на 

заетостта, така и на социалната 

ангажираност, с които те се 

сблъскват извън интернет; призовава 

Комисията да включи специфични 

мерки в полза на лицата с увреждания 

в разработването и изпълнението на 

стратегията за цифровия единен 

пазар;  

Or. en 

 

Изменение  152 

Юта Щайнрук, Йоахим Шустер, Агнес Йонгериус, Вилия Блинкевичуте, Марю 

Лауристин, Георги Пирински, Миапетра Кумпула-Натри, Елена Джентиле, 

Евелин Регнер 

 

Проектостановище 

Параграф 6 б (нов) 

 

Проектостановище Изменение 

 6б. обръща внимание на 

увеличаването на дружествата в 

рамките на икономиката на 

споделянето;  изразява загриженост, 

че това може да доведе до загуба на 

данъчни приходи; призовава 

Комисията, държавите членки и 

социалните партньори да 

разработят стратегии, за да се 

гарантира, че цялата съответна 

информация се предоставя на 

националните органи и че данъците 

се плащат за всички форми на труд, 
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включително нетипичните форми на 

заетост;  

Or. en 

 

Изменение  153 

Филип Жювен, Жером Лаврийо, Свен Шулце, Елизабет Морен-Шартие 

 

Проектостановище 

Параграф 6 б (нов) 

 

Проектостановище Изменение 

 6б. подчертава, че държавите членки 

трябва да адаптират трудовото си 

законодателство към цифровата 

икономика и по-специално към 

икономиката на споделянето; 

Or. fr 

 

Изменение  154 

Юта Щайнрук, Йоахим Шустер, Марю Лауристин, Агнес Йонгериус, Вилия 

Блинкевичуте, Георги Пирински, Миапетра Кумпула-Натри, Евелин Регнер 

 

Проектостановище 

Параграф 6 в (нов) 

 

Проектостановище Изменение 

 6в. подчертава, че предвиденото 

хармонизиране на доставките на 

колетни пратки от Комисията 

следва да не води до по-ниски заплати 

и по-малко благоприятни условия на 

труд за доставчиците на колетни 

пратки, независимо дали 

трудовоправното им положение е на 

самостоятелно заети лица, 

подизпълнители, срочно наети 

служители или работници на 

договор; призовава Комисията и 

държавите членки да гарантират, че 

работниците в този сектор имат 

достъп до системи за социална 
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сигурност и до правото да 

упражняват колективно договаряне; 

счита, че ключът към разумните 

преходни и адаптационни мерки се 

намира в разработването на 

съвместими информационни системи 

и образованието и обучението на 

работниците и служителите; счита, 

че е задача на работодателите да 

запознаят добре работниците със 

задълженията относно новите 

технологии като ИТ приложения и 

приложения за проследяване, както и 

глобалните системи за определяне на 

местоположението (GPS), които 

могат да бъдат от полза в контекста 

на нарастващия обем и повишаването 

на комплексния характер на 

доставките в интернет; в случай на 

временна заетост посредническата 

агенция трябва да осигури на 

работната сила съответна 

подготовка и обучение; 

Or. en 

 

Изменение  155 

Юта Щайнрук 

 

Проектостановище 

Параграф 6 г (нов) 

 

Проектостановище Изменение 

 6г. призовава Комисията да намери 

подходящи мерки за гарантиране на 

трудовото право и социалните права 

за дейностите в цяла Европа на 

самостоятелно заети лица, като се 

взема предвид мобилността и 

делокализацията на цифровата 

работа, като същевременно се избегне 

възможна тенденция да се 

принуждават самостоятелно 

заетите лица да се регистрират в 

държави членки със слаба или без 
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система за социална закрила; 

Or. en 

 

Изменение  156 

Арне Герике 

 

Проектостановище 

Параграф 7 

 

Проектостановище Изменение 

7. подчертава, че за новите форми на 

заетост трябва да бъде в сила 

свободата на сдружаване; 

заличава се 

Or. de 

 

Изменение  157 

Данута Язловецка 

 

Проектостановище 

Параграф 7 

 

Проектостановище Изменение 

7. подчертава, че за новите форми на 

заетост трябва да бъде в сила 

свободата на сдружаване; 

7. подчертава необходимостта от по-

добро съгласуване на 

законодателството относно пазара 

на труда с предизвикателствата, 

произтичащи от цифровизацията; 

Or. en 

 

Изменение  158 

Свен Шулце, Дейвид Каза, Дитер-Лебрехт Кох 

 

Проектостановище 

Параграф 7 

 

Проектостановище Изменение 

7. подчертава, че за новите форми на 7. подчертава, че споразуменията в 
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заетост трябва да бъде в сила свободата 

на сдружаване; 
рамките на отделните дружества са 

важен инструмент за справяне с 

променящите се изисквания в 

дружествата; подчертава 

значението на свободата на 

сдружаване като основно право, 

залегнало в националното 

законодателство;  

Or. de 

 

Изменение  159 

Ула Тьорнес, Мартина Длабайова, Павел Теличка, Мортен Хелвег Петерсен, 

Мариан Харкин 

 

Проектостановище 

Параграф 7 

 

Проектостановище Изменение 

7. подчертава, че за новите форми на 

заетост трябва да бъде в сила 
свободата на сдружаване; 

7. подчертава, че свободата на 

сдружаване е основна свобода, която 

трябва да се прилага във всички 

сектори и всички части на ЕС; 

Or. en 

 

Изменение  160 

Моника Вана 

 

Проектостановище 

Параграф 7 

 

Проектостановище Изменение 

7. подчертава, че за новите форми на 

заетост трябва да бъде в сила свободата 

на сдружаване; 

7. подчертава, че за новите форми на 

заетост трябва да бъде в сила свободата 

на сдружаване и когато е необходимо, 

че както политическата рамка за 

новите форми на заетост, така и за 

свободата на сдружаване, трябва да 

бъдат така адаптирани, че новите 

форми на заетост да попадат под 

подобна закрила, както преди това;      

подчертава, че същото се отнася и за 
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правото на стачка, правото на 

колективно договаряне от името на 

работници и правото на организиране 

на работници; 

Or. en 

 

Изменение  161 

Юта Щайнрук, Йоахим Шустер, Марю Лауристин, Агнес Йонгериус, Вилия 

Блинкевичуте, Георги Пирински, Миапетра Кумпула-Натри, Елена Джентиле, 

Шон Саймън, Евелин Регнер 

 

Проектостановище 

Параграф 7 а (нов) 

 

Проектостановище Изменение 

 7a. посочва, че цифровизацията 

популяризира нови форми на заетост, 

като например краудуъркинг, където 

за всякакъв вид услуги се извършва 

посредничество чрез цифрови 

платформи; насърчава Комисията да 

признае условията на труд на 

работещите в областта на 

краудуъркинга не само като нова 

форма на заетост, но също така като 

нова форма на аутсорсинг; поради 

това призовава Комисията и 

държавите членки да създадат 

регулаторна рамка, гарантираща 

високо равнище на социална 

сигурност за всички;  посочва, че 

регулирането на социалното и 

трудовото право е необходимо както 

на национално, така и на европейско 

равнище; посочва, че минималните 

европейски стандарти са необходими, 

когато услугите са предоставени 

единствено в цифрова среда и когато 

краудсорсинг компанията 

(изпълнител) и работниците в 

областта на краудуъркинга са от 

различни държави членки; 

Or. en 
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Изменение  162 

Юта Щайнрук, Йоахим Шустер, Марю Лауристин, Вилия Блинкевичуте, Агнес 

Йонгериус, Георги Пирински, Миапетра Кумпула-Натри, Брандо Бенифеи, Шон 

Саймън, Евелин Регнер 

 

Проектостановище 

Параграф 7 б (нов) 

 

Проектостановище Изменение 

 7б. призовава социалните партньори 

да предоставят подходяща 

информация на работниците 

относно условията на труд и правата 

на работниците през платформите 

за краудуъркинг; 

Or. en 

 

Изменение  163 

Юта Щайнрук, Йоахим Шустер, Агнес Йонгериус, Вилия Блинкевичуте, Марю 

Лауристин, Георги Пирински, Миапетра Кумпула-Натри, Елена Джентиле, 

Брандо Бенифеи, Шон Саймън, Евелин Регнер 

 

Проектостановище 

Параграф 7 в (нов) 

 

Проектостановище Изменение 

 7в. подчертава, че свързаните с 

работата проблеми с психичното 

здраве, като например изтощение, 

причинено от постоянната 

достъпност и ограничението по 

отношение на трудовата дейност, 

представляват сериозен риск; 

следователно подкрепя „правото за 

изключване от системата“ за 

работници; 

Or. en 
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Изменение  164 

Кая Калас 

 

Проектостановище 

Параграф 8 

 

Проектостановище Изменение 

8. подчертава, че е необходима 

защита на данните на работниците, 

която е съобразена с новите форми на 

събиране на данни (отношенията 

робот – човек); 

заличава се 

Or. en 

 

Изменение  165 

Улрике Требезиус, Вики Форд, Антия Макинтайър 

 

Проектостановище 

Параграф 8 

 

Проектостановище Изменение 

8. подчертава, че е необходима 

защита на данните на работниците, 

която е съобразена с новите форми на 

събиране на данни (отношенията 

робот – човек); 

заличава се 

Or. en 

 

Изменение  166 

Антия Макинтайър 

 

Проектостановище 

Параграф 8 

 

Проектостановище Изменение 

8. подчертава, че е необходима 

защита на данните на работниците, 

която е съобразена с новите форми на 

събиране на данни (отношенията 

робот – човек); 

заличава се 
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Or. en 

 

Изменение  167 

Арне Герике 

 

Проектостановище 

Параграф 8 

 

Проектостановище Изменение 

8. подчертава, че е необходима защита 

на данните на работниците, която е 

съобразена с новите форми на 

събиране на данни (отношенията 

робот – човек); 

8. подчертава, че цифровизацията на 

работата създава нови 

предизвикателства както за 

работодателите, така и за наетите 

лица и че това трябва да бъде 

отразено в ясни разпоредби относно 

защитата на данните на наетите 

лица в новия общ регламент на ЕС 

относно защитата на данните 

(уреден отделно в член 82); 

Or. de 

 

Изменение  168 

Ула Тьорнес, Мартина Длабайова, Жан-Мари Кавада, Павел Теличка, Мортен 

Хелвег Петерсен, Мариан Харкин 

 

Проектостановище 

Параграф 8 

 

Проектостановище Изменение 

8. подчертава, че е необходима защита 

на данните на работниците, която е 

съобразена с новите форми на 

събиране на данни (отношенията 

робот – човек); 

8. подчертава, че цифровият единен 

пазар и регламентите на ЕС за 

правото на неприкосновеност на 

личния живот и защитата на 

личните данни следва да предоставят 

съгласувана и стабилна рамка за 

улесняване на иновациите, 

търговията и предприемачеството, 

като същевременно гарантират 

адекватна защита на личните данни; 

Or. en 
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Изменение  169 

Антанас Гуога, Дита Харанзова 

 

Проектостановище 

Параграф 8 

 

Проектостановище Изменение 

8. подчертава, че е необходима защита 

на данните на работниците, която е 

съобразена с новите форми на събиране 

на данни (отношенията робот – 

човек); 

8. подчертава, че цифровият единен 

пазар и регламентите на ЕС за 

правото на неприкосновеност на 

личния живот и защитата на 

личните данни следва да предоставят 

съгласувана и стабилна рамка за 

улесняване на иновациите, 

търговията и предприемачеството, 

като същевременно гарантират 

адекватно прилагане на правилата за 

защита на личните данни за наетите 

лица, включително мерки за защита 

на личните данни, които са 

съобразени с новите форми на събиране 

на данни (взаимодействия човек –  

устройства от типа „интернет на 

предметите“); 

Or. en 

 

Изменение  170 

Тициана Бегин, Лаура Аджеа 

 

Проектостановище 

Параграф 8 

 

Проектостановище Изменение 

8. подчертава, че е необходима защита 

на данните на работниците, която е 

съобразена с новите форми на събиране 

на данни (отношенията робот – 

човек); 

8. подчертава, че са необходими мерки 

за  защита на личните данни на 

наетите лица, които са съобразени с 

новите форми на събиране на данни, 

тъй като тези данни все повече се 

подлагат на риск от новите форми на 

киберпрестъпност;  

Or. it 
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Изменение  171 

Жорж Бах 

 

Проектостановище 

Параграф 8 

 

Проектостановище Изменение 

8. подчертава, че е необходима защита 

на данните на работниците, която е 

съобразена с новите форми на събиране 

на данни (отношенията робот – човек); 

8. подчертава, че е необходима защита 

на данните на работниците, която е 

съобразена с новите форми на събиране 

на данни (отношенията робот – човек); 

обръща внимание на аспекта на 

здравословните и безопасни условия 

на труд, свързан с отношенията 

робот – човек; 

Or. fr 

 

Изменение  172 

Свен Шулце, Дейвид Каза, Хена Виркунен 

 

Проектостановище 

Параграф 8 

 

Проектостановище Изменение 

8. подчертава, че е необходима защита 

на данните на работниците, която е 

съобразена с новите форми на събиране 

на данни (отношенията робот – човек); 

8. подчертава, че е необходима защита 

на данните на работниците, която е 

съобразена с новите форми на събиране 

на данни (отношенията робот – човек); 

подчертава, че новите отношения 

робот – човек също така 

предоставят възможности за 

отнемане на тежестта и 

предоставяне на подкрепа за 

включването на по-възрастните 

работници или работниците с 

физически или умствени увреждания; 

Or. de 

 

Изменение  173 

Доминик Мартин, Жоел Мeлен 
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Проектостановище 

Параграф 8 

 

Проектостановище Изменение 

8. подчертава, че е необходима защита 

на данните на работниците, която е 

съобразена с новите форми на събиране 

на данни (отношенията робот – човек); 

8. подчертава, че е необходима защита 

на данните на работниците, която е 

съобразена с новите форми на събиране 

на данни; 

Or. fr 

 

Изменение  174 

Моника Вана 

 

Проектостановище 

Параграф 8 а (нов) 

 

Проектостановище Изменение 

 8a. подчертава неотложната 

необходимост от обсъждане и 

разработване на по-добри 

политически рамки по отношение на 

собствеността върху данните на 

наетите лица на работното място; 

посочва риска, който постоянното 

наблюдение, като се използват 

цифровите технологии, може да крие 

за работната среда и за стреса на 

работното място; подчертава в тази 

връзка, че проучванията ясно 

показват, че по-голямото 

натоварване и наблюдението не 

повишават качеството на работа, а 

повишават рисковете за здравето, 

грешките и трудовите злополуки; 

Or. en 

 

Изменение  175 

Юта Щайнрук, Йоахим Шустер, Агнес Йонгериус, Марю Лауристин, Георги 

Пирински, Миапетра Кумпула-Натри, Евелин Регнер 
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Проектостановище 

Параграф 8 а (нов) 

 

Проектостановище Изменение 

 8a. подчертава, че промишленост 4.0 

предоставя възможност за 

увеличаване на дела на 

квалифицираната работна сила във 

фабриките и за премахване на 

монотонната работа; посочва обаче, 

че тези промени могат да бъдат 

осъществени единствено ако 

работниците бързо се подготвят за 

променящ се спектър от дейности, за 

който са необходими солидна оценка 

на технологиите и производни 

изисквания за качество за 

образованието и обучението; 

Or. en 

 

Изменение  176 

Арне Герике 

 

Проектостановище 

Параграф 8 а (нов) 

 

Проектостановище Изменение 

 8a. посочва възможностите, 

посредством цифровизация, за 

увеличаване на корпоративната 

социална отговорност в традицията 

на „честния търговец“; 

Or. de 

 

Изменение  177 

Юта Щайнрук, Йоахим Шустер, Агнес Йонгериус, Вилия Блинкевичуте, Марю 

Лауристин, Георги Пирински, Миапетра Кумпула-Натри, Брандо Бенифеи, 

Евелин Регнер 

 

Проектостановище 

Параграф 8 б (нов) 
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Проектостановище Изменение 

 8б. подчертава, че ръководният 

принцип за достоен труд трябва също 

да бъде насърчаван в цифровия свят, 

включително засиленото право на 

съвместно вземане на решения на 

работното място и правото на 

наетите лица на неприкосновеност 

на личния живот и защита на 

личните данни; призовава Комисията 

да въведе високи минимални 

стандарти съгласно основния 

регламент на ЕС относно защитата 

на данните; посочва, че на държавите 

членки трябва да бъде позволено да 

надхвърлят високите минимални 

стандарти на ЕС; 

Or. en 

 

Изменение  178 

Данута Язловецка 

 

Проектостановище 

Параграф 9 

 

Проектостановище Изменение 

9. призовава Комисията, държавите 

членки и социалните партньори да 

представят предложения за по-добро 

социално осигуряване на 

самостоятелно заетите лица, които 

се нуждаят от закрила, тъй като в 

противен случай е застрашена и 

ефективността на установените 

национални системи. 

заличава се 

Or. en 

 

Изменение  179 

Арне Герике 
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Проектостановище 

Параграф 9 

 

Проектостановище Изменение 

9. призовава Комисията, държавите 

членки и социалните партньори да 

представят предложения за по-добро 

социално осигуряване на 

самостоятелно заетите лица, които 

се нуждаят от закрила, тъй като в 

противен случай е застрашена и 

ефективността на установените 

национални системи. 

заличава се 

Or. de 

 

Изменение  180 

Улрике Требезиус, Вики Форд 

 

Проектостановище 

Параграф 9 

 

Проектостановище Изменение 

9. призовава Комисията, държавите 

членки и социалните партньори да 

представят предложения за по-добро 

социално осигуряване на 

самостоятелно заетите лица, които 

се нуждаят от закрила, тъй като в 

противен случай е застрашена и 

ефективността на установените 

национални системи. 

9. подчертава, че предоставянето на 

социална сигурност е от 

компетенцията на държавите 

членки. 

Or. en 

 

Изменение  181 

Филип Жювен, Жером Лаврийо, Свен Шулце, Елизабет Морен-Шартие 

 

Проектостановище 

Параграф 9 

Or. fr 
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Изменение  182 

Палома Лопес Бермехо 

 

Проектостановище 

Параграф 9 

 

Проектостановище Изменение 

9. призовава Комисията, държавите 

членки и социалните партньори да 

представят предложения за по-добро 

социално осигуряване на самостоятелно 

заетите лица, които се нуждаят от 

закрила, тъй като в противен случай е 

застрашена и ефективността на 

установените национални системи. 

9. призовава Комисията, държавите 

членки и социалните партньори да 

разработят предложения за по-добро 

социално осигуряване на самостоятелно 

заетите лица, които се нуждаят от 

закрила, тъй като в противен случай е 

застрашена и ефективността на 

установените национални системи. 

Or. en 

 

Изменение  183 

Юта Щайнрук, Агнес Йонгериус, Вилия Блинкевичуте, Марю Лауристин, Георги 

Пирински, Миапетра Кумпула-Натри, Шон Саймън, Евелин Регнер 

 

Проектостановище 

Параграф 9 

 

Проектостановище Изменение 

9. призовава Комисията, държавите 

членки и социалните партньори да 

представят предложения за по-добро 

социално осигуряване на самостоятелно 

заетите лица, които се нуждаят от 

закрила, тъй като в противен случай е 

застрашена и ефективността на 

установените национални системи. 

9. призовава Комисията, държавите 

членки и социалните партньори да 

представят предложения за по-добро 

социално осигуряване на самостоятелно 

заетите лица и самостоятелно 

заетите лица без партньор, които се 

нуждаят от закрила, тъй като в противен 

случай е застрашена и ефективността на 

установените национални системи. 

Or. en 

 

Изменение  184 

Моника Вана 

от името на групата Verts/ALE 



 

AM\1074056BG.doc 97/102 PE567.838v01-00 

 BG 

 

Проектостановище 

Параграф 9 

 

Проектостановище Изменение 

9. призовава Комисията, държавите 

членки и социалните партньори да 

представят предложения за по-добро 

социално осигуряване на самостоятелно 

заетите лица, които се нуждаят от 

закрила, тъй като в противен случай е 

застрашена и ефективността на 

установените национални системи. 

9. призовава Комисията, държавите 

членки и регионите и социалните 

партньори да представят предложения 

за засилване и подобряване на 

социалната сигурност на 

самостоятелно заетите лица, които се 

нуждаят от закрила, за да се гарантира 

защитата както на отделните лица, 

така и ефективността на 

установените национални системи. 

Or. en 

 

Изменение  185 

Свен Шулце, Дейвид Каза, Томас Ман 

 

Проектостановище 

Параграф 9 

 

Проектостановище Изменение 

9. призовава Комисията, държавите 

членки и социалните партньори да 

представят предложения за по-добро 

социално осигуряване на самостоятелно 

заетите лица, които се нуждаят от 

закрила, тъй като в противен случай е 

застрашена и ефективността на 

установените национални системи. 

9. призовава Комисията, държавите 

членки и социалните партньори да 

представят предложения за по-добро 

социално осигуряване на самостоятелно 

заетите лица, които се нуждаят от 

закрила, тъй като в противен случай е 

застрашена и ефективността на 

установените национални системи; 

подчертава важната роля на 

социалните партньори при 

определянето на един все по-

цифровизиран професионален свят; 

призовава както националните, така 

и европейските социални партньори 

да следят и подпомагат в 

съответствие с тяхната работна 

програма за 2015-2017 г. 

цифровизацията и нейното 

въздействие върху работата; 
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Or. de 

 

Изменение  186 

Доминик Мартин, Жоел Мeлен 

 

Проектостановище 

Параграф 9 

 

Проектостановище Изменение 

9. призовава Комисията, държавите 

членки и социалните партньори да 

представят предложения за по-добро 

социално осигуряване на самостоятелно 

заетите лица, които се нуждаят от 

закрила, тъй като в противен случай е 

застрашена и ефективността на 

установените национални системи. 

9. призовава Комисията, държавите 

членки и социалните партньори да 

представят предложения за по-добро 

социално осигуряване на самостоятелно 

заетите лица, които се нуждаят от 

закрила, тъй като в противен случай е 

застрашена и ефективността на 

установените национални системи; 

настоятелно призовава Комисията да 

вземе под внимание препоръките на 

държавите членки и да им 

предостави сериозното проучване, 

което те заслужават; 

Or. fr 

 

Изменение  187 

Моника Вана 

 

Проектостановище 

Параграф 9 а (нов) 

 

Проектостановище Изменение 

 9a. подчертава, че сериозната ценова 

конкуренция на пазарите за доставки 

на колетни пратки вече оказва 

драстично влияние върху условията 

на труд и заплатите на работещите 

в този сектор; предупреждава 

отново, че само ценовата 

конкуренция няма да бъде от полза 

нито за икономиката на ЕС, нито за 

работната сила; призовава общите 

минимални стандарти по отношение 
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на условията на труд, включително 

минималното заплащане, да се 

прилагат изцяло, когато такива 

съществуват и да се въвеждат, 

когато такива отсъстват; 

Or. en 

 

Изменение  188 

Свен Шулце, Дейвид Каза 

 

Проектостановище 

Параграф 9 а (нов) 

 

Проектостановище Изменение 

 9a. приветства действията на 

Комисията за подобряване на 

прозрачността на цените и 

регулаторния надзор върху 

трансграничните доставки на 

колетни пратки, но подчертава, че в 

резултат не трябва да се допускат 

неблагоприятни последици за 

здравословните и безопасни условия 

на труд на работещите в този 

сектор и работните места не трябва 

да се прехвърлят извън ЕС; 

Or. de 

 

Изменение  189 

Брандо Бенифеи, Юта Щайнрук 

 

Проектостановище 

Параграф 9 а (нов) 

 

Проектостановище Изменение 

 9a. подчертава, че достъпността и 

приобщаването на цифровите 

технологии и цифровото образование, 

по-специално за лица с увреждания, 

трябва да се гарантира; припомня, че 

борбата със социалното изключване и 
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дискриминацията, и насърчаването 

на социалната справедливост и 

закрила, както е посочено в член 3 от 

ДЕС, са цели на вътрешния пазар на 

ЕС; припомня освен това, че 

интеграцията на лицата с 

увреждания е основно право на 

Европейския съюз, както се посочва в 

член 26 от Хартата на основните 

права на Европейския съюз; 

Or. en 

 

Изменение  190 

Юта Щайнрук, Йоахим Шустер, Агнес Йонгериус, Марю Лауристин, Георги 

Пирински, Миапетра Кумпула-Натри, Брандо Бенифеи, Евелин Регнер 

 

Проектостановище 

Параграф 9 а (нов) 

 

Проектостановище Изменение 

 9a. признава, че съществуват много 

различни форми на социална закрила 

за самостоятелно заетите лица в 

държавите членки; призовава 

държавите членки да разработят 

системи за социална сигурност 

съвместно със социалните партньори 

и в съответствие с националното 

право и практика, за да се осигури по-

добра социална закрила, по-конкретно 

по отношение на пенсии, увреждания, 

майчинство/бащинство, болест и 

безработица; 

Or. en 

 

Изменение  191 

Арне Герике 

 

Проектостановище 

Параграф 9 а (нов) 
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Проектостановище Изменение 

 9a. посочва, че цифровизацията в 

частност създава напълно нови 

възможности за работещите по 

отношение на гъвкавите 

споразумения за работното време, 

работните места и методите на 

работа, в съответствие с 

интересите на дружествата, и че и 

работодателите трябва да се 

подкрепят в оформянето на този 

процес; 

Or. de 

 

Изменение  192 

Жорж Бах 

 

Проектостановище 

Параграф 9 а (нов) 

 

Проектостановище Изменение 

 9a. счита, че въздействието на 

цифровизацията върху 

здравословните и безопасни условия 

на труд трябва да бъде оценено и 

съществуващите мерки за 

здравословни и безопасни условия да се 

адаптират подобаващо; подчертава 

по-специално въпроса за злополуките, 

които могат да претърпят лицата, 

работещи дистанционно, или лицата, 

извършващи краудуъркинг от дома си; 

Or. fr 

Изменение  193 

Свен Шулце, Дейвид Каза, Дитер-Лебрехт Кох 

 

Проектостановище 

Параграф 9 б (нов) 
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Проектостановище Изменение 

 9б. призовава Комисията да осигури 

изготвяне на проучване относно 

разпространението на 

отрицателните последици от 

цифровизацията, като например по-

голямата интензивност на труда, 

относно психическото здраве и 

семейния живот на работниците и 

относно развитието на 

познавателните способности при 

децата; 

Or. de 

Изменение  194 

Брандо Бенифеи, Юта Щайнрук 

 

Проектостановище 

Параграф 9 б (нов) 

 

Проектостановище Изменение 

 9б. изразява съжаление относно 

факта, че стратегията за цифровия 

единен пазар за Европа, публикувана 

от Комисията, не взема под внимание 

необходимостта да се гарантира 

пълен, равен и неограничен достъп на 

всички до новите цифрови 

технологии, пазарите и 

телекомуникациите, и по-специално 

по отношение на хората с 

увреждания. 

Or. en 

 


