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Изменение 1
Фил Бениън

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. подчертава необходимостта от 
спазване на посоченото време за 
управление и периодите на почивка и 
разрешеното със закон работно време, с 
цел зачитане на всички свързани 
дейности като работно време, както 
и с цел упражняване на контрол върху 
спазването на европейските стандарти 
за безопасност и здравословни условия 
на труд, включително условия в 
превозни средства, за всички лица, 
отговорни за извършване на услугата;

1. подчертава необходимостта от 
спазване на посоченото време за 
управление и периодите на почивка и 
разрешеното със закон работно време с 
цел упражняване на контрол върху 
спазването на европейските стандарти 
за безопасност и здравословни условия 
на труд, включително условия в 
превозни средства, за всички лица, 
отговорни за извършване на услугата;

Or. en

Изменение 2
Мартин Кастлер

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. подчертава необходимостта от 
спазване на посоченото време за 
управление и периодите на почивка и 
разрешеното със закон работно време, с 
цел зачитане на всички свързани 
дейности като работно време, както и с 
цел упражняване на контрол върху 
спазването на европейските стандарти 
за безопасност и здравословни условия 
на труд, включително условия в 
превозни средства, за всички лица, 
отговорни за извършване на услугата;

1. подчертава необходимостта от 
спазване на посоченото време за 
управление и периодите на почивка и 
разрешеното със закон работно време с 
цел зачитане на всички свързани 
дейности като работно време, както и с 
цел упражняване на контрол върху 
спазването на европейските стандарти 
за безопасност и здравословни условия 
на труд;

Or. de
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Изменение 3
Юта Щайнрук, Бернадет Верньо

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. подчертава необходимостта от 
спазване на посоченото време за 
управление и периодите на почивка и 
разрешеното със закон работно време, с 
цел зачитане на всички свързани 
дейности като работно време, както и с 
цел упражняване на контрол върху 
спазването на европейските стандарти 
за безопасност и здравословни условия 
на труд, включително условия в 
превозни средства, за всички лица, 
отговорни за извършване на услугата;

1. подчертава необходимостта от
упражняване на контрол върху 
спазването на посоченото време за 
управление и периодите на почивка и 
разрешеното със закон работно време с 
цел зачитане на всички свързани 
дейности като работно време, както и с 
цел упражняване на контрол върху 
спазването на европейските стандарти 
за безопасност и здравословни условия 
на труд, включително условия в 
превозни средства, за всички лица, 
отговорни за извършване на услугата, 
независимо от техния статут, било в 
качеството им на самостоятелно 
заети лица, подизпълнители, 
работници на временни договори или 
на договори за изработка; надзорът се 
осъществява посредством цифрови 
контролни уреди, инсталирани в 
превозното средство;

Or. de

Изменение 4
Юта Щайнрук, Олга Сехналова, Бернадет Верньо

Проектостановище
Параграф 1a (нов)

Проектостановище Изменение

1a. приветства ангажимента на 
Комисията за осигуряване на 
опростени трансгранични доставки 
на колетни пратки за потребители и 
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предприятия чрез по-голяма 
прозрачност на процеса на доставка, 
възможности за проследяване, както 
и чрез стандарти за качество с цел 
създаване на общ европейски пазар за 
доставка;

Or. de

Изменение 5
Мартин Кастлер

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. съзнава, че електронната търговия е 
пазар, който бележи растеж; посочва 
предприемаческия и финансовия 
натиск върху доставчиците, 
причинен от инвестициите и 
мерките за приспособяване към 
потребностите на нарастващата 
електронна търговия; поради това 
счита, че е недопустимо 
конкуренцията в електронната 
търговия да се осъществява за сметка 
на работниците; подчертава, че 
цените трябва да се образуват по 
такъв начин, че да бъдат 
гарантирани приложимите в 
държавата членка условия на труд и 
заетост, включително размерът на 
минималното трудово 
възнаграждение и заплатите, 
установени в колективни трудови 
споразумения;

2. съзнава, че електронната търговия е 
важен пазар, който бележи растеж и 
който следва да се насърчава в цяла 
Европа чрез функциониращ вътрешен 
пазар за колетни пратки, без при 
това трансгранично да се поставят 
под съмнение съответни социални 
стандарти и средната класа и 
новосъздадените предприятия да се 
поставят в неравностойно 
положение.

Or. de

Изменение 6
Сари Есаях
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Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. съзнава, че електронната търговия е 
пазар, който бележи растеж; посочва 
предприемаческия и финансовия натиск 
върху доставчиците, причинен от 
инвестициите и мерките за 
приспособяване към потребностите на 
нарастващата електронна търговия; 
поради това счита, че е недопустимо 
конкуренцията в електронната търговия 
да се осъществява за сметка на 
работниците; подчертава, че цените 
трябва да се образуват по такъв 
начин, че да бъдат гарантирани 
приложимите в държавата членка 
условия на труд и заетост, включително 
размерът на минималното трудово 
възнаграждение и заплатите, установени 
в колективни трудови споразумения;

2. съзнава, че електронната търговия е 
пазар, който бележи растеж; посочва 
предприемаческия и финансовия натиск 
върху доставчиците, причинен от 
инвестициите и мерките за 
приспособяване към потребностите на 
нарастващата електронна търговия; 
поради това счита, че е недопустимо 
конкуренцията при превоза на стоки в 
електронната търговия да се 
осъществява за сметка на приложимите 
в държавата членка условия на труд и 
заетост, а по-скоро счита, че те 
трябва да бъдат гарантирани,
включително размерът на минималното 
трудово възнаграждение и заплатите, 
установени в колективни трудови 
споразумения;

Or. fi

Изменение 7
Фил Бениън

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. съзнава, че електронната търговия е 
пазар, който бележи растеж; посочва 
предприемаческия и финансовия натиск 
върху доставчиците, причинен от 
инвестициите и мерките за 
приспособяване към потребностите на 
нарастващата електронна търговия; 
поради това счита, че е недопустимо
конкуренцията в електронната търговия 
да се осъществява за сметка на 
работниците; подчертава, че цените 
трябва да се образуват по такъв 

2. съзнава, че електронната търговия е 
пазар, който бележи растеж; посочва 
предприемаческия и финансовия натиск 
върху доставчиците, причинен от 
инвестициите и мерките за 
приспособяване към потребностите на 
нарастващата електронна търговия;
поради това счита, че в дългосрочен 
план конкуренцията в електронната 
търговия няма да се осъществява за 
сметка на работниците; подчертава, че
следва да бъдат гарантирани 
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начин, че да бъдат гарантирани 
приложимите в държавата членка 
условия на труд и заетост, включително 
размерът на минималното трудово 
възнаграждение и заплатите, установени 
в колективни трудови споразумения;

приложимите в държавата членка 
условия на труд и заетост, включително 
размерът на минималното трудово 
възнаграждение и заплатите, установени 
в колективни трудови споразумения;

Or. en

Изменение 8
Сари Есаях

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. счита, че ключът към разумните 
преходни и адаптационни мерки се 
намира в образованието и обучението на 
работниците и служителите; счита, че е 
задача на работодателите да осигуряват 
за работниците достатъчно познания за 
боравенето с нови технологии, които 
могат да бъдат от полза в контекста на 
нарастващия обем и повишаването на 
комплексния характер на доставките в 
интернет;

3. 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 за тяхното 
прилагане; счита, че е задача на 
работодателите да осигуряват за 
работниците достатъчно познания за 
боравенето и с други технологии, които 
могат да бъдат от полза в контекста на 
нарастващия обем и повишаването на 
комплексния характер на доставките в 
интернет;

Or. fi

Изменение 9
Юта Щайнрук, Бернадет Верньо

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. счита, че ключът към разумните 
преходни и адаптационни мерки се 

3. счита, че ключът към разумните 
преходни и адаптационни мерки се 
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намира в образованието и обучението на 
работниците и служителите; счита, че е 
задача на работодателите да осигуряват 
за работниците достатъчно познания за 
боравенето с нови технологии, които 
могат да бъдат от полза в контекста на 
нарастващия обем и повишаването на 
комплексния характер на доставките в 
интернет;

намира в образованието и обучението на 
работниците и служителите; счита, че е 
задача на работодателите да осигуряват 
за работниците достатъчно познания за 
боравенето с нови 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. de

Изменение 10
Сари Есаях

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. отправя критика поради 
отсъствието на акцент в Зелената 
книга върху въпросите на 
възможностите за обучение и 
образование и върху предоставянето 
на съответно трудово 
възнаграждение; също така отправя 
критики поради недостатъчното 
включване на социалните партньори; 
отбелязва, че икономическото 
регулиране трябва да се провежда 
успоредно със социалното регулиране, 
особено по отношение на моделите на 
заетост, които се основават на 
самостоятелна заетост, временна 
работа и работа на непълно работно 
време;

заличава се
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Or. fi

Изменение 11
Юрген Кройцман

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. отправя критика поради 
отсъствието на акцент в Зелената 
книга върху въпросите на 
възможностите за обучение и 
образование и върху предоставянето 
на съответно трудово 
възнаграждение; също така отправя 
критики поради недостатъчното 
включване на социалните партньори; 
отбелязва, че икономическото 
регулиране трябва да се провежда 
успоредно със социалното регулиране, 
особено по отношение на моделите на 
заетост, които се основават на 
самостоятелна заетост, временна работа 
и работа на непълно работно време;

4. счита, че е необходимо 
предприятията за доставка да 
предлагат възможности за обучение и 
образование, съответстващи на 
потребностите им, и да осигуряват 
съответно възнаграждение на своите 
работници и служители; освен това 
отбелязва, че в някои държави членки
социалните партньори биха могли да 
бъдат включени в по-голяма степен; 
отбелязва, че икономическото 
регулиране трябва да се провежда 
успоредно със социалното регулиране, 
особено по отношение на моделите на 
заетост, които се основават на 
самостоятелна заетост, временна работа 
и работа на непълно работно време;

Or. de

Изменение 12
Фил Бениън

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. отправя критика поради 
отсъствието на акцент в Зелената 
книга върху въпросите на 
възможностите за обучение и 
образование и върху предоставянето 
на съответно трудово

4. счита, че е необходимо 
работниците и служителите в този 
сектор да имат достъп до съответни 
възможности за обучение и 
образование и да получават
възнаграждение в съответствие със 
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възнаграждение; също така отправя 
критики поради недостатъчното 
включване на социалните партньори; 
отбелязва, че икономическото 
регулиране трябва да се провежда 
успоредно със социалното регулиране, 
особено по отношение на моделите на 
заетост, които се основават на 
самостоятелна заетост, временна работа 
и работа на непълно работно време;

законодателството или практиките 
в държавите членки; освен това 
счита, че в някои държави членки
социалните партньори биха могли да 
бъдат включени в по-голяма степен; 
отбелязва, че, когато е целесъобразно,
икономическото регулиране следва да 
се провежда успоредно със социалното 
регулиране, особено по отношение на 
моделите на заетост, които се основават 
на самостоятелна заетост, временна 
работа и работа на непълно работно 
време;

Or. en

Изменение 13
Сари Есаях

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. отправя критики поради 
изключително високия дял на
възлагане на външни изпълнители
извън обхвата на универсалната 
услуга чрез предприятия за доставка и 
поради свързаното с това разделяне на 
законови и тарифни разпоредби по 
отношение на условията на наемане и 
условията на труд;

5. счита, че евентуалното възлагане
на дейности на външни изпълнители
трябва да се осъществява така, че да 
не бъде свързано с разделяне на 
законови и тарифни разпоредби по 
отношение на условията на наемане и 
условията на труд;

Or. fi

Изменение 14
Юрген Кройцман

Проектостановище
Параграф 5
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Проектостановище Изменение

5. отправя критики поради
изключително високия дял на възлагане 
на външни изпълнители извън обхвата 
на универсалната услуга чрез 
предприятия за доставка и поради 
свързаното с това разделяне на 
законови и тарифни разпоредби по 
отношение на условията на наемане и 
условията на труд;

5. призовава, че изключително 
високият дял на възлагане на външни 
изпълнители извън обхвата на 
универсалната услуга чрез предприятия 
за доставка не трябва да води до
заобикаляне на законови и тарифни 
разпоредби по отношение на условията 
на наемане и условията на труд;

Or. de

Изменение 15
Фил Бениън

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. отправя критики поради 
изключително високия дял на 
възлагане на външни изпълнители извън 
обхвата на универсалната услуга чрез 
предприятия за доставка и поради 
свързаното с това разделяне на 
законови и тарифни разпоредби по 
отношение на условията на наемане и 
условията на труд;

5. подчертава, че високият дял на 
възлагане на външни изпълнители извън 
обхвата на универсалната услуга чрез 
предприятия за доставка не следва да 
води до заобикаляне на законови и 
тарифни разпоредби по отношение на 
условията на наемане и условията на 
труд;

Or. en

Изменение 16
Мартин Кастлер

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. отправя критики поради 5. посочва високия дял на възлагане на 
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изключително високия дял на 
възлагане на външни изпълнители извън 
обхвата на универсалната услуга чрез 
предприятия за доставка и поради 
свързаното с това разделяне на 
законови и тарифни разпоредби по 
отношение на условията на наемане и 
условията на труд;

външни изпълнители извън обхвата на 
универсалната услуга чрез предприятия 
за доставка и поради свързаното с това 
заобикаляне на законови и тарифни 
разпоредби по отношение на условията 
на наемане и условията на труд;

Or. de

Изменение 17
Юта Щайнрук, Олга Сехналова, Бернадет Верньо

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. отправя критики поради 
изключително високия дял на възлагане 
на външни изпълнители извън обхвата 
на универсалната услуга чрез 
предприятия за доставка и поради 
свързаното с това разделяне на 
законови и тарифни разпоредби по 
отношение на условията на наемане и 
условията на труд;

5. отправя критики поради 
изключително високия дял на възлагане 
на външни изпълнители чрез 
предприятия за доставка и поради 
свързаното с това заобикаляне на 
законови и тарифни разпоредби по 
отношение на условията на наемане и 
условията на труд; в тази връзка 
посочва дългосрочните социални 
последици за съществуването на 
здравните и осигурителните схеми на 
държавите членки, възникващи в 
резултат от несигурната заетост;

Or. de

Изменение 18
Юта Щайнрук, Бернадет Верньо

Проектостановище
Параграф 5a (нов)

Проектостановище Изменение

5a. изисква по принцип доставката да 
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се осъществява от отговорния за 
това доставчик, като се спазват 
приложимите колективни условия на 
наемане, или се гарантира принципът 
на равно заплащане за равен труд при 
възлагането на договор за 
подизпълнител; призовава държавите 
членки да въведат и засилят 
законодателството във връзка с 
общата отговорност на концерните;

Or. de

Изменение 19
Мартин Кастлер

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. очаква държавите членки да
определят размер на минимални 
заплати за доставчиците на колетни 
пратки, както и тарифно обхващане 
на всички предприятия, участващи в 
осъществяването на доставките, 
както и по-силен надзор на 
подизпълнители по отношение на 
спазването на закона и колективните 
трудови условия; в този контекст 
подчертава принципа на равно 
заплащане за равен труд на същото 
място.

6. очаква държавите членки да 
упражняват по-силен надзор на 
подизпълнители по отношение на 
спазването на закона и колективните 
трудови условия;

Or. de

Изменение 20
Юрген Кройцман

Проектостановище
Параграф 6
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Проектостановище Изменение

6. очаква държавите членки да
определят размер на минимални 
заплати за доставчиците на колетни
пратки, както и тарифно обхващане 
на всички предприятия, участващи в 
осъществяването на доставките, 
както и по-силен надзор на
подизпълнители по отношение на 
спазването на закона и колективните 
трудови условия; в този контекст 
подчертава принципа на равно
заплащане за равен труд на същото 
място.

6. очаква държавите членки да
гарантират съответен контрол на
доставчиците на колетни пратки и на 
техните подизпълнители по 
отношение на спазването на
приложимия закон и колективните 
трудови условия;

Or. de

Изменение 21
Сари Есаях

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. очаква държавите членки да 
определят размер на минимални заплати 
за доставчиците на колетни пратки, 
както и тарифно обхващане на 
всички предприятия, участващи в 
осъществяването на доставките, 
както и по-силен надзор на 
подизпълнители по отношение на 
спазването на закона и колективните 
трудови условия; в този контекст 
подчертава принципа на равно 
заплащане за равен труд на същото 
място.

6. очаква от социалните партньори да 
определят размер на минимални заплати 
за доставчиците на колетни пратки в 
колективните споразумения или да 
гарантират евентуална законово 
определена минимална заплата, както 
и по-силен надзор на подизпълнители 
по отношение на спазването на закона и 
колективните трудови условия; в този 
контекст подчертава принципа на равно 
заплащане за равен труд на същото 
място на работници с еднакъв опит, 
еднакви знания и еднакъв трудов 
стаж.

Or. fi
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Изменение 22
Фил Бениън

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. очаква държавите членки да 
определят размер на минимални 
заплати за доставчиците на колетни 
пратки, както и тарифно обхващане 
на всички предприятия, участващи в 
осъществяването на доставките, 
както и по-силен надзор на 
подизпълнители по отношение на 
спазването на закона и колективните 
трудови условия; в този контекст 
подчертава принципа на равно 
заплащане за равен труд на същото 
място.

6. очаква държавите членки да
гарантират съответен надзор на
доставчиците на колетни пратки и на 
техните подизпълнители по 
отношение на спазването на закона и 
колективните трудови условия; в този 
контекст подчертава принципа на равно 
заплащане за равен труд на същото 
място.

Or. en

Изменение 23
Мартин Кастлер

Проектостановище
Параграф 6 – точка 1 (нова)

Проектостановище Изменение

1. подчертава значението на 
електронната търговия и свързаните 
с нея услуги за колетни пратки за 
средната класа, новосъздадените 
предприятия и заетите в тях 
работници и служители;

Or. de

Изменение 24
Юта Щайнрук, Олга Сехналова, Бернадет Верньо
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Проектостановище
Параграф 6a (нов)

Проектостановище Изменение

6a. подчертава освен това, че 
забавеният растеж на 
трансграничната електронна онлайн 
търговия не се дължи като цяло на 
слабости в областта на доставките, 
а по-скоро се основава на неяснотите 
по отношение на правата на 
потребителите и правната закрила в 
транграничната електронна 
търговия; поради това призовава 
Комисията да поеме активна роля в 
рамките на защитата на 
потребителите, за да продължи да 
улеснява транграничната търговия;

Or. de

Изменение 25
Юта Щайнрук, Олга Сехналова, Бернадет Верньо

Проектостановище
Параграф 6б (нов)

Проектостановище Изменение

6б. подчертава, че е необходимо да се 
създаде европейски знак за доверие на 
електронната търговия, който да 
осигурява качество, надеждност, 
екологична и социална устойчивост и 
адекватни условия на труд за 
интегрираните услуги за доставки, 
който би могъл да спомогне за 
повишаване на доверието на 
потребителите в електронната 
търговия, да стимулира 
електронните търговци на дребно и 
предприятията за доставка на 
колетни пратки да поемат по-голяма 
отговорност във веригата на 
доставките и да увеличи 
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прозрачността, а също и правната 
сигурност както за потребителите, 
така и за стопанските субекти, и да 
засили конкурентните предимства на 
стопанския сектор, особено на МСП, 
и следователно да допринесе за 
стабилен икономически растеж и 
създаване на работни места;

Or. en


