
AM\1002479BG.doc PE519.453v01-00

BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по заетост и социални въпроси

2013/2093(INI)

11.9.2013

ИЗМЕНЕНИЯ
1 - 31

Проектостановище
Дейвид Каза
(PE516.719v01-00)

Европейски план за действие в областта на търговията на дребно в полза 
на всички участници 
(2013/2093(INI))



PE519.453v01-00 2/20 AM\1002479BG.doc

BG

AM_Com_NonLegOpinion



AM\1002479BG.doc 3/20 PE519.453v01-00

BG

Изменение 1
Юта Щайнрук

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. отбелязва значението на търговията 
на дребно, на която се падат близо 15 % 
от общата заетост в ЕС— както на 
квалифицирани, така и на 
неквалифицирани работници — и 
особено значението й за младите хора; 
отбелязва освен това, че 29 % от всички 
предприятия в ЕС, в т.ч. много висок 
дял МСП, са ангажирани в този сектор;

1. отбелязва значението на търговията 
на дребно, на която се падат близо 15 % 
от общата заетост в ЕС — както на 
квалифицирани, така и на 
неквалифицирани работници — и 
особено значението ѝ за младите хора; 
признава подхода на Комисията, че 
улеснената мобилност може да 
окаже положителен принос за 
растежа в сектора, но подчертава, че 
трансграничното набиране на 
служители не трябва да се разглежда 
като подход за борба с кризата; 
отбелязва освен това, че 29 % от всички 
предприятия в ЕС, в т.ч. много висок 
дял МСП, са ангажирани в този сектор;

Or. de

Изменение 2
Андреа Коцолино

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. отбелязва значението на търговията 
на дребно, на която се падат близо 15 % 
от общата заетост в ЕС — както на 
квалифицирани, така и на 
неквалифицирани работници — и 
особено значението й за младите хора; 
отбелязва освен това, че 29 % от всички 
предприятия в ЕС, в т.ч. много висок 
дял МСП, са ангажирани в този сектор;

1. отбелязва значението на търговията 
на дребно, на която се падат близо 15 % 
от общата заетост в ЕС — както на 
квалифицирани, така и на 
неквалифицирани работници — и 
особено значението ѝ за младите хора; 
отбелязва освен това, че 29 % от всички 
предприятия в ЕС, в т.ч. много висок 
дял МСП, са ангажирани в този сектор; 



PE519.453v01-00 4/20 AM\1002479BG.doc

BG

следователно се настоява за по-
конкретни действия за укрепване и 
насърчаване на качеството на 
заетостта в сектора;

Or. it

Изменение 3
Милан Цабърнох

Проектостановище
Параграф 1a (нов)

Проектостановище Изменение

1а. подчертава, че търговците на 
дребно предлагат разнообразни 
съвременни начини за покупка и 
продажба на стоки и услуги, които 
създават по-широк избор за 
потребителите и гъвкави 
възможности за заетост, по-
специално за младите хора и трайно 
безработните лица;

Or. en

Изменение 4
Констандинос Пупакис

Проектостановище
Параграф 1а (нов)

Проектостановище Изменение

1а. подчертава необходимостта от 
единен съгласуван план за действие —
чрез ефективна координация между 
различните области на политиката 
— с цел равномерно насърчаване на 
икономическите, социалните и 
екологичните характеристики на 
търговията на дребно за постигане на 
целите на стратегията 
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„Европа 2020“, с особен акцент върху 
запазването и създаването на 
качествени и устойчиви работни 
места;

Or. el

Изменение 5
Андреа Коцолино

Проектостановище
Параграф 1а (нов)

Проектостановище Изменение

1а. счита, че в резултат на 
икономическата рецесия секторът, в
това число и големите търговски 
вериги, са претърпели значителен 
спад в заетостта и повечето са били 
принудени да прибегнат към налагане 
на работни схеми на непълно работно 
време; някои многонационални 
компании, въпреки че поддържат 
положителни нива на рентабилност, 
използват кризата като претекст за 
намаляване на персонала, увеличаване 
на обема на работа и въвеждане на 
инструменти за интегриране на 
заплатите и намаляване на 
работното време;

Or. it

Изменение 6
Милан Цабърнох

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. подчертава колко е важно да се 
обърне внимание на несъответствието 

2. подчертава колко е важно да се 
обърне внимание на несъответствието 
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между уменията на работната сила и 
изискванията на търговията на дребно, 
за да се увеличи пригодността за 
заетост, особено на младите хора, на 
дълготрайно безработните, на по-
възрастните и на работниците с 
увреждания, както и да се разгледа 
необходимостта уменията да се 
актуализират периодично, за да могат 
работещите да поемат нови задачи, 
възникващи от иновациите;

между уменията на работната сила и 
изискванията на търговията на дребно с 
особен акцент върху държавите с 
високи равнища на младежка 
безработица; за да се увеличи 
пригодността за заетост, особено на 
младите хора, на дълготрайно 
безработните, на по-възрастните и на 
работниците с увреждания, както и да се 
разгледа необходимостта уменията да се 
актуализират периодично, за да могат 
работещите да поемат нови задачи, 
възникващи от иновациите, и да 
отговорят по-добре на 
потребностите на пазара на труда;

Or. en

Изменение 7
Карима Дели

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. подчертава колко е важно да се 
обърне внимание на несъответствието 
между уменията на работната сила и 
изискванията на търговията на дребно, 
за да се увеличи пригодността за 
заетост, особено на младите хора, на 
дълготрайно безработните, на по-
възрастните и на работниците с 
увреждания, както и да се разгледа 
необходимостта уменията да се 
актуализират периодично, за да могат 
работещите да поемат нови задачи, 
възникващи от иновациите;

2. подчертава колко е важно да се 
обърне внимание на несъответствието 
между уменията на работната сила и 
изискванията на търговията на дребно, 
със задълбочено обмисляне на 
възможностите за подобряване на 
условията на труд, за да се насърчи 
създаването на работни места, 
особено за младите хора, дълготрайно 
безработните, по-възрастните и 
работниците с увреждания, както и да се 
разгледа необходимостта уменията да се 
актуализират чрез обучение през целия 
живот, за да могат работещите да 
поемат нови задачи, възникващи от 
иновациите;

Or. en
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Изменение 8
Юта Щайнрук

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. подчертава колко е важно да се 
обърне внимание на несъответствието 
между уменията на работната сила и 
изискванията на търговията на дребно, 
за да се увеличи пригодността за 
заетост, особено на младите хора, на 
дълготрайно безработните, на по-
възрастните и на работниците с 
увреждания, както и да се разгледа 
необходимостта уменията да се 
актуализират периодично, за да могат 
работещите да поемат нови задачи, 
възникващи от иновациите;

2. подчертава колко е важно да се 
обърне внимание на несъответствието 
между уменията на работната сила и 
изискванията на търговията на дребно, 
за да се увеличи пригодността за 
заетост, особено на младите хора, на 
дълготрайно безработните, на по-
възрастните и на работниците с 
увреждания, както и да се разгледа 
необходимостта уменията да се 
актуализират периодично, за да могат 
работещите да поемат нови задачи, 
възникващи от иновациите; подчертава 
в тази връзка също и отговорността 
на работодателите периодично да 
подготвят работниците за 
промените и нововъведенията в 
сектора;

Or. de

Изменение 9
Андреа Коцолино

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. подчертава колко е важно да се 
обърне внимание на несъответствието 
между уменията на работната сила и 
изискванията на търговията на дребно, 
за да се увеличи пригодността за 
заетост, особено на младите хора, на 
дълготрайно безработните, на по-
възрастните и на работниците с 
увреждания, както и да се разгледа 

2. подчертава колко е важно да се 
обърне внимание на несъответствието 
между уменията на работната сила и 
изискванията на търговията на дребно, 
за да се увеличи пригодността за 
заетост, особено на младите хора, на 
дълготрайно безработните, на по-
възрастните и на работниците с 
увреждания, както и да се разгледа 
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необходимостта уменията да се 
актуализират периодично, за да могат 
работещите да поемат нови задачи, 
възникващи от иновациите;

необходимостта уменията да се 
актуализират периодично, за да могат 
работещите да поемат нови задачи, 
възникващи от иновациите, а също и да 
продължат да упражняват 
традиционните занаяти, които са 
крайно недостатъчни;

Or. it

Изменение 10
Констандинос Пупакис

Проектостановище
Параграф 2а (нов)

Проектостановище Изменение

2а. в тази връзка и с цел ефективна 
борба срещу проблема с 
несъответствието на уменията, 
който се наблюдава във въпросния 
сектор, подчертава, че качествените 
и количествените потребности на 
сектора следва ясно да се определят с 
активното участие на всички 
заинтересовани страни, включително 
социалните партньори и самите 
предприятия;

Or. el

Изменение 11
Андреа Коцолино

Проектостановище
Параграф 2а (нов)

Проектостановище Изменение

2а. счита, че възнагражденията в 
търговията на дребно обикновено са 
по-ниски от средните за другите 
сектори, и че това създава недостиг 
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на умения, тъй като ниските 
заплати обезкуражат високо 
квалифицираните работници да 
останат и да вярват, че кариерите в 
този сектор са възможни;
следователно препоръчва на 
държавите членки и дружествата да 
въведат в сектора заплати, които 
позволяват достоен живот и са 
съгласувани със социалните 
партньори;

Or. it

Изменение 12
Андреа Коцолино

Проектостановище
Параграф 2б (нов)

Проектостановище Изменение

2б. изразява съжаление относно 
наличната в сектора практика на 
висок процент младежка заетост и 
динамика, при която се наблюдава 
тенденция към наемане на млади 
кадри на ниска цена и с договори за 
гъвкаво работно време, за да бъдат 
сменени в момента, в който 
възрастта се увеличи и постоянният 
договор стане по-скъп; призовава 
държавите членки да създадат 
планове, които предвиждат стимули 
за квалификация и преквалификация 
на възрастните работници; изтъква 
спешната необходимост от подкрепа 
на този сектор, с цел предлагане на 
стабилна заетост и достойни 
условия на труд;

Or. it
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Изменение 13
Имър Костело

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. подчертава необходимостта да се 
използват по-пълноценно 
съществуващите инструменти на 
равнището на ЕС за подкрепа на 
структурирани партньорства между 
доставчиците на умения и 
предприятията, в т.ч. секторните 
„алианси на уменията“ по програмата 
„Еразъм за всички“; насърчава 
установяването на партньорства между 
училища и предприятия, като напр. 
системите за обучение на стажанти, 
подпомагани от Европейския алианс за 
професионална подготовка;

3. подчертава необходимостта да се 
използват по-пълноценно 
съществуващите и планираните
инструменти на равнището на ЕС за 
подкрепа на структурирани 
партньорства между доставчиците на 
умения и предприятията, в т.ч. 
секторните „алианси на уменията“ по 
програмата „Еразъм за всички“, както 
и Европейската гаранция за 
младежта; насърчава установяването 
на партньорства между училища и 
предприятия, като напр. системите за 
чиракуване, подпомагани от 
Европейския алианс за професионална 
подготовка;

Or. en

Изменение 14
Андреа Коцолино

Проектостановище
Параграф 3а (нов)

Проектостановище Изменение

3а. счита, че секторът се 
характеризира с висока степен на 
гъвкавост със срочни трудови 
договори или чрез агенции за временна 
заетост, дори и за извършването на 
обичайни дейности, както и с работа 
по време на празници, в неделя, с 
нощен и вечерен труд, които се 
отразяват сериозно на здравето и 
социалния живот.
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Призовава държавите членки да 
приемат строги закони относно 
работата в неделя и вечерните часове 
в сектора на търговията на дребно, с 
цел подобряване на баланса между 
професионалния и личния живот на 
работниците, както и гарантиране
на възможността за оцеляване на 
МСП в сектора.
На второ място призовава 
държавите членки и социалните 
партньори да приемат, че работата в 
неделя е винаги доброволна, адекватно 
възнаградена, компенсирана със 
съответната почивка, ограничена в 
годината и с надлежно 
аргументирани изключения;

Or. it

Изменение 15
Андреа Коцолино

Проектостановище
Параграф 3б (нов)

Проектостановище Изменение

3б. приканва социалните партньори 
да приемат модела на много фирмени 
споразумения, които насърчават 
самоуправляващото се работно време, 
при което служителите могат да 
планират извънредния или 
допълнителен труд за седмици 
напред, вместо да бъдат уведомявани 
в кратки срокове; също така, да се 
позволи изборът на различни от 
обичайните търговски обекти, 
поради лична необходимост;

Or. it
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Изменение 16
Милан Цабърнох

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. призовава за засилено подпомагане и 
стимулиране на иновативни МСП, които 
обръщат внимание на новите пазарни 
потребности и насърчават 
екологосъобразни дейности;

4. призовава за засилено подпомагане и 
стимулиране на иновативни МСП, които 
обръщат внимание на новите пазарни 
потребности с цел повишаване на 
конкурентоспособността на сектора 
на търговията на дребно в ЕС, 
понижаване на цените за 
потребителите, подобряване на 
качеството на услугите и създаване 
на нови възможности за заетост;

Or. en

Изменение 17
Юрген Кройцман

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. призовава за засилено подпомагане и 
стимулиране на иновативни МСП, 
които обръщат внимание на новите 
пазарни потребности и насърчават 
екологосъобразни дейности;

4. призовава за засилено подпомагане и 
стимулиране на МСП, и особено на 
иновативните такива, които обръщат 
внимание на новите пазарни 
потребности и насърчават 
екологосъобразни дейности;

Or. en

Изменение 18
Карима Дели

Проектостановище
Параграф 4
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Проектостановище Изменение

4. призовава за засилено подпомагане и 
стимулиране на иновативни МСП, които 
обръщат внимание на новите пазарни 
потребности и насърчават 
екологосъобразни дейности;

4. призовава за засилено подпомагане и 
стимулиране на иновативни МСП, 
особено тези от социалната 
икономическа сфера, които обръщат 
внимание на новите пазарни 
потребности, растящите социални 
нужди и насърчават екологосъобразни 
дейности;

Or. en

Изменение 19
Андреа Коцолино

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. призовава за засилено подпомагане и 
стимулиране на иновативни МСП, които 
обръщат внимание на новите пазарни 
потребности и насърчават 
екологосъобразни дейности;

4. призовава за засилено подпомагане и 
стимулиране на иновативни МСП и 
кооперации, които обръщат внимание 
на новите пазарни потребности и 
насърчават екологосъобразни и 
социално отговорни дейности;

Or. it

Изменение 20
Милан Цабърнох

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. отбелязва някои важни нови 
тенденции, които засилват ефикасността 
на предоставянето на услуги в областта 
на търговията на дребно, и насърчава 
подкрепа за подобни тенденции, 

5. отбелязва някои важни нови 
тенденции, които засилват ефикасността 
на предоставянето на услуги в областта 
на търговията на дребно, и насърчава 
подкрепа за подобни тенденции, 
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включително в рамката на цифровия 
единен пазар; призовава за 
допълнително подпомагане на малките 
търговци на дребно, тъй като на тях като 
цяло им е по-трудно да следват 
промените в технологиите;

включително в рамката на цифровия 
единен пазар, по-специално що се 
отнася до неговото трансгранично 
развитие; призовава за допълнително 
подпомагане на малките търговци на 
дребно, тъй като на тях като цяло им е 
по-трудно да следват промените в 
технологиите;

Or. en

Изменение 21
Андреа Коцолино

Проектостановище
Параграф 5а (нов)

Проектостановище Изменение

5а. отбелязва, че търговците от 
големите вериги са получили основна 
част от ползите си за сметка на 
малките и микро предприятията, 
поради способността им да се 
възползват от икономиите от 
мащаба, повишаването на 
производителността и предлагането 
на по-ниски цени; това поражда 
опасения за социалното и местно 
сближаване, поради изчезването на 
малките магазини от централните 
райони на града, от по-малките 
населени места и селските райони, в 
полза на отдалечени паркове и 
търговски центрове, като по този 
начин се затруднява достъпът до 
основните стоки най-вече за 
възрастните и хората с увреждания;
това е довело до значителна загуба на 
работни места при малките 
търговци на дребно; призовава 
Комисията и държавите членки да 
осигурят инвестиции и стимули в 
подкрепа на МСП в сектора и да 
въведат строго законодателство за 
регулиране на работното време, с цел 
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гарантиране на лоялна конкуренция;

Or. it

Изменение 22
Юта Щайнрук

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. отбелязва, че недекларираният труд 
представлява сериозен проблем в 
търговията на дребно, който води до 
високи социални рискове и ниски 
доходи за работещите, тъй като те са 
изключени от здравно осигуряване и 
социални помощи, и призовава за 
правилно прилагане на съществуващото 
социално и трудово законодателство; 
приветства инициативата на Комисията 
да започне диалог със заинтересованите 
страни в търговията на дребно, в 
рамките на Европейската платформа да 
води борба с недекларирания труд, да 
направи оценка на въздействието на 
неформалната икономика върху 
трудовите условия и да определи 
подход на ЕС за борба с нея.

6. отбелязва, че недекларираният труд 
представлява сериозен проблем в 
търговията на дребно, който води до 
високи социални рискове и ниски 
доходи за работещите, тъй като те са 
изключени от здравно осигуряване и 
социални помощи, и оказва 
отрицателно въздействие върху 
икономиките на държавите членки и 
финансовата устойчивост на 
европейския социален модел, както и 
подкопава финансирането и 
разпределението на социалните 
помощи и обществените услуги; 
наблюдава със загриженост 
недостига на персонал в инспекциите 
по труда в много държави членки; и 
призовава за правилно прилагане на 
съществуващото социално и трудово 
законодателство, както и за засилване 
на проверките от инспекциите по 
труда; приветства инициативата на 
Комисията да започне диалог със 
заинтересованите страни в търговията 
на дребно, в рамките на Европейската 
платформа да води борба с 
недекларирания труд, да направи оценка 
на въздействието на неформалната 
икономика върху трудовите условия и 
да определи подход на ЕС за борба с 
нея.

Or. de
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Изменение 23
Андреа Коцолино

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. отбелязва, че недекларираният труд 
представлява сериозен проблем в 
търговията на дребно, който води до 
високи социални рискове и ниски 
доходи за работещите, тъй като те са 
изключени от здравно осигуряване и 
социални помощи, и призовава за 
правилно прилагане на съществуващото 
социално и трудово законодателство; 
приветства инициативата на Комисията 
да започне диалог със заинтересованите
страни в търговията на дребно, в 
рамките на Европейската платформа да 
води борба с недекларирания труд, да 
направи оценка на въздействието на 
неформалната икономика върху 
трудовите условия и да определи 
подход на ЕС за борба с нея.

6. отбелязва, че недекларираният труд 
представлява сериозен проблем в 
търговията на дребно, който води до 
високи социални рискове и ниски 
доходи за работещите, тъй като те са 
изключени от здравно осигуряване и 
социални помощи, и призовава за 
правилно прилагане на съществуващото 
социално и трудово законодателство; 
приветства инициативата на Комисията 
да започне диалог със заинтересованите 
страни в търговията на дребно, в 
рамките на Европейската платформа да 
води борба с недекларирания труд, да 
направи оценка на въздействието на 
неформалната икономика върху 
трудовите условия и да определи 
подход на ЕС за борба с нея; би било 
желателно секторните организации 
на работодателите да пристъпят 
към изключване на онези 
работодатели, които използват 
незаконното наемане на работа.

Or. it

Изменение 24
Андреа Коцолино

Проектостановище
Параграф 6 – точка 1 (нова)

Проектостановище Изменение

(1) оценява споменаването на 
безопасността на труда в 
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съобщението на Комисията, чрез 
развитието на така наречените 
„умни“складове, които намаляват 
риска от нараняване по време на 
транспортиране на тежки товари в 
един от секторите с най-висок риск, 
особено по отношение на свързания с 
работата стрес и мускулно-
скелетните увреждания поради 
неправилна стойка; в тази връзка
призовава Комисията да предприеме 
действия, като възстанови отдавна 
изоставения проект за директива;

Or. it

Изменение 25
Андреа Коцолино

Проектостановище
Параграф 6 – точка 2 (нова)

Проектостановище Изменение

(2) изразява съжаление от факта, че 
въпреки считането на франчайзинга 
за полезен инструмент за растеж в 
сектора и създаване на работни 
места, в някои случаи за 
работниците на дружеството 
франчайзополучател не се прилагат 
фирмените договори, които са в сила 
за дружеството франчайзодател;

Or. it

Изменение 26
Андреа Коцолино

Проектостановище
Параграф 6 – точка 3 (нова)
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Проектостановище Изменение

(3) счита, че социалният диалог в 
областта на търговията на дребно е 
достигнал задоволително ниво и по 
тази причина приветства решението 
на Комисията за установяване на 
Постоянната група за 
конкурентоспособността на 
търговията на дребно, която да 
включва членове на ЕС и 
заинтересованите страни;

Or. it

Изменение 27
Андреа Коцолино

Проектостановище
Параграф 6 – точка 4 (нова)

Проектостановище Изменение

(4) изразява съжаление поради 
липсата на каквото и да било 
споменаване в съобщението на 
Комисията на феномените на 
социалния дъмпинг, които 
съществуват в сектора и подтикват 
някои многонационални компании да 
инвестират в държави, в които не са 
разрешени свободата на сдружаване и 
правото на колективно договаряне;

Or. it

Изменение 28
Милан Цабърнох

Проектостановище
Параграф 6a (нов)
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Проектостановище Изменение

6а. счита, че свързаното с пазара на 
дребно законодателство следва да 
бъде по-задълбочено подкрепено с 
данни, по-специално във връзка с 
необходимостта адекватно да се 
разгледа и разбере неговото 
въздействие върху малките 
предприятия;

Or. en

Изменение 29
Милан Цабърнох

Проектостановище
Параграф 6б (нов)

Проектостановище Изменение

6б. призовава за действия — на 
равнището на ЕС и на национално 
равнище — за премахване на 
ненужните нормативни ограничения 
и административни бариери, които 
могат да ограничат растежа, 
иновациите и създаването на заетост 
в тези сектори.

Or. en

Изменение 30
Имър Костело

Проектостановище
Параграф 6a (нов)

Проектостановище Изменение

6а. като има предвид, че през 2010 г. 
8,7 % от европейското население не е 
получило достъп до подходяща в 
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количествено и качествено 
отношение храна; подчертава 
значението на политика на ЕС в 
подкрепа на достъпа до обекти за 
продажба на храни на дребно, които 
предоставят добро качество, 
достъпни цени, по-специално в 
необлагодетелствани райони, както и 
в подкрепа на достойния труд.

Or. en

Изменение 31
Юрген Кройцман

Проектостановище
Параграф 6a (нов)

Проектостановище Изменение

6а. подчертава значението на 
малките и средните търговци на 
дребно за съживяването, 
многообразието и жизнеността на 
градските и селските центрове, за 
предоставянето на търговски обекти 
в близост например до възрастните 
хора, както и за заетостта в 
селските райони.

Or. en


