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Изменение 1
Джийн Ламбърт
от името на комисията по заетост и социални въпроси

Проектостановище
Параграф -1 (нов)

Проектостановище Изменение

-1. припомня своята резолюция от 25 
октомври 2011 г. относно 
мобилността и интеграцията на 
хората с увреждания и Европейската 
стратегия за хората с увреждания за 
периода 2010—2020 г., която 
призовава за пълно спазване на 
Хартата на основните права на 
Европейския съюз;

Or. en

Изменение 2
Биргит Зипел

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. посочва, че за да се запази доверието
в институциите на Европейския съюз и 
да се избегнат двойните стандарти, 
деполитизирането и по-
нататъшното развитие на 
настоящите процедури1 трябва да се 
извършва съгласно Договорите;

1. посочва, че е необходима по-голяма 
закрила на основните права, за да се 
запази доверието с институциите на 
Европейския съюз; подчертава, че 
Съюзът трябва да допринесе за 
запазването и развитието на тези 
общи ценности съгласно Договорите и 
Хартата на основните права;

__________________
1 Работен документ II относно 
положението с основните права в 
Европейския съюз през 2012 г., 
докладчик Луи Мишел, стр. 3.

Or. en
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Изменение 3
Джийн Ламбърт
от името на комисията по заетост и социални въпроси

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. посочва, че за да се запази доверието 
в институциите на Европейския съюз и 
да се избегнат двойните стандарти, 
деполитизирането и по-
нататъшното развитие на 
настоящите процедури1 трябва да се 
извършва съгласно Договорите;

1. посочва, че за да се запази доверието 
в институциите на Европейския съюз и 
да се избегнат двойните стандарти, 
следва да има ясен и систематичен 
процес на оценка за гарантиране на 
съответствие с Договорите;

__________________
1 Работен документ II относно 
положението с основните права в 
Европейския съюз през 2012 г., 
докладчик Луи Мишел, стр. 3.

Or. en

Изменение 4
Биргит Зипел

Проектостановище
Параграф 1a (нов)

Проектостановище Изменение

1a. като има предвид член 18 от 
Договора за функционирането на 
Европейския съюз забранява всякаква 
дискриминация на основание 
гражданство, била тя пряка или 
непряка;

Or. en
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Изменение 5
Биргит Зипел

Проектостановище
Параграф 1б (нов)

Проектостановище Изменение

1б. като има предвид, че 
Европейският съюз, съгласно член 151
от Договора за функционирането на 
Европейския съюз, има за цел 
насърчаването на заетостта, 
подобряването на условията на 
живот и труд за постигане на 
тяхното хармонизиране — като 
същевременно се подкрепя напредъкът 
— осигуряване на подходяща социална 
закрила, социален диалог, развитие на 
човешките ресурси с оглед на 
високото и устойчиво равнище на 
заетост, както и с цел борба с 
изключването от социалния живот;

Or. en

Изменение 6
Биргит Зипел

Проектостановище
Параграф 1в (нов)

Проектостановище Изменение

1в. като има предвид, че правото на 
свобода на събрания и сдружаване е 
посочено в член 12 от Хартата на 
основните права и че автономността 
на социалните партньори трябва да 
се зачита по всяко време съгласно 
член 152 от Договора за 
функционирането на Европейския 
съюз;

Or. en
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Изменение 7
Биргит Зипел

Проектостановище
Параграф 1г (нов)

Проектостановище Изменение

1г. като има предвид правото на 
европейските граждани на достъп до 
обезщетенията за социална 
сигурност и до социалните служби 
съгласно член 34 от Хартата на 
основните права;

Or. en

Изменение 8
Биргит Зипел

Проектостановище
Параграф 1д (нов)

Проектостановище Изменение

1д. като има предвид, че правото на 
колективни преговори и действия е 
основно право съгласно член 28 от 
Хартата на основните права;

Or. en

Изменение 9
Джийн Ламбърт
от името на комисията по заетост и социални въпроси

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. посочва, че въпросите, свързани с 2. посочва, че въпросите, свързани с 
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Договорите и вторичното 
законодателство, включително 
прилагането на Хартата на основните 
права и сферата на заетостта2, са под 
юрисдикцията на Съда на Европейския 
съюз и че при решаване на спорове той 
трябва да действа по подходящ, 
прозрачен и справедлив начин („право 
на справедлив съдебен процес“), по-
специално в случаи на „тежко и 
продължаващо нарушение“, както се 
посочва в член 7 от Договора за 
Европейския съюз, както и че Съдът 
може понастоящем да бъде използван 
като начин за държавите членки да 
изразят техническите си позиции със 
съответно представителство, по 
подходящ начин и в подходящ срок, 
ако не са съгласни с тълкуването на 
Европейската комисия; потвърждава, 
че Европейският парламент не може 
да действа вместо Европейската 
комисия или Съда на Европейския 
съюз, като се има предвид, че 
Европейският парламент не е орган 
по правоприлагането;

Договорите и вторичното 
законодателство, включително 
прилагането на Хартата на основните 
права и сферата на заетостта2, са под 
юрисдикцията на Съда на Европейския 
съюз и че при решаване на спорове той 
трябва да действа по подходящ, 
прозрачен и справедлив начин („право 
на справедлив съдебен процес“).

__________________ __________________
2 Членове 16 и 22 от Хартата на 
основните права на Европейския съюз 
по дело C-202/11, решение на Съда от 
16 април 2013 г. Anton Las/PSA Antwerp 
NV.

2 Членове 16 и 22 от Хартата на 
основните права на Европейския съюз 
по дело C-202/11, решение на Съда от 
16 април 2013 г. Anton Las/PSA Antwerp 
NV.

Or. en

Изменение 10
Биргит Зипел

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. посочва, че въпросите, свързани с 
Договорите и вторичното 

2. посочва, че Съдът на Европейския 
съюз използва Хартата на основните 
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законодателство, включително 
прилагането на Хартата на основните 
права и сферата на заетостта2, са 
под юрисдикцията на Съда на 
Европейския съюз и че при решаване
на спорове той трябва да действа по 
подходящ, прозрачен и справедлив
начин („право на справедлив съдебен 
процес“), по-специално в случаи на
„тежко и продължаващо нарушение“, 
както се посочва в член 7 от Договора за 
Европейския съюз, както и че Съдът 
може понастоящем да бъде използван 
като начин за държавите членки да 
изразят техническите си позиции със 
съответно представителство, по 
подходящ начин и в подходящ срок, ако 
не са съгласни с тълкуването на 
Европейската комисия; потвърждава, 
че Европейският парламент не може 
да действа вместо Европейската 
комисия или Съда на Европейския 
съюз, като се има предвид, че 
Европейският парламент не е орган 
по правоприлагането;

права като тълкувателно 
ръководство в съдебните спорове 
относно социалните и трудовите 
права и че в такива спорове могат да 
приемат формата на правни 
действия чрез предварителни 
преюдициални запитвания от 
националните съдилища (член 267 от 
ДФЕС) оспорвайки прилагането на 
правото на Съюза от страна на 
държавите членки, което несъмнено 
нарушава основните социални права 
на работниците в Хартата; 
подчертава, че правото на справедлив 
съдебен процес, по-специално в случаи 
на „тежко и продължаващо нарушение“, 
както се посочва в член 7 от Договора за 
Европейския съюз, както и че Съдът 
може понастоящем да бъде използван 
като начин за държавите членки да 
изразят техническите си позиции със 
съответно представителство, по 
подходящ начин и в подходящ срок, ако 
не са съгласни с тълкуването на 
Европейската комисия; приветства 
факта, че Комисията обяви 
предложение за създаване на нов 
механизъм за укрепване на 
ценностите, посочени в член 2 от 
Договора за Европейския съюз;

__________________
2 Членове 16 и 22 от Хартата на 
основните права на Европейския съюз 
по дело C-202/11, решение на Съда от 
16 април 2013 г. Anton Las/PSA Antwerp 
NV.

Or. en

Изменение 11
Адам Коша

Проектостановище
Параграф 2a (нов)



AM\1007704BG.doc 9/20 PE522.779v01-00

BG

Проектостановище Изменение

2а. счита, че за да се използва напълно 
потенциалът на Договорите, е 
необходимо да се направят обективни 
и сравнителни оценки по отношение 
на прецизно балансираните 
индивидуални и колективни трудови 
права, като се отчита националното 
законодателство и се зачитат 
националните правомощия,

Or. en

Изменение 12
Адам Коша

Проектостановище
Параграф 2 б (нов)

Проектостановище Изменение

2б. подчертава, че финансовата и 
икономическа криза и мерките, 
предприети за нейното преодоляване, 
засегнаха сериозно най-бедните и най-
нуждаещите се слоеве на обществото 
за разлика от хората и служителите, 
които безотговорно предизвикаха 
кризата, и призовава за специално 
внимание и подходящи и по-
решителни мерки за преодоляване на 
тази ситуация, като се 
възпрепятства завинаги повторната 
й проява в бъдеще;

Or. en

Изменение 13
Джийн Ламбърт
от името на комисията по заетост и социални въпроси
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Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. посочва, че Европейският парламент 
сам е посочвал, че действащите 
понастоящем Договори вече дават на ЕС 
значителна компетентност в областта на 
основните права3; отбелязва, че на 
основание на член 51 от Хартата на 
основните права разпоредбите на 
Хартата за изпълнение са насочени към 
държавите членки в областите, в които 
те изпълняват законодателството на 
Съюза;

3. посочва, че Европейският парламент 
сам е посочвал, че действащите 
понастоящем Договори вече дават на ЕС 
значителна компетентност в областта на 
основните права3; отбелязва, че на 
основание на член 51 от Хартата на 
основните права разпоредбите на 
Хартата за изпълнение са насочени към 
държавите членки в областите, в които 
те изпълняват законодателството на 
Съюза, включително по отношение на 
антидискриминацията, 
здравеопазването и сигурността, 
социалното включване и жилищното 
настаняване;

__________________ __________________
3 Работен документ II относно 
положението с основните права в
Европейския съюз през 2012 г., 
докладчик Луи Мишел, стр. 2.

3 Работен документ II относно 
положението с основните права в 
Европейския съюз през 2012 г., 
докладчик Луи Мишел, стр. 2.

Or. en

Изменение 14
Биргит Зипел

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. напомня на институциите на 
Европейския съюз, че за да се опазват и 
прилагат правата на човека, е възможно 
да се търси съгласуваност и единно, 
обективно прилагане само ако 
съществуващите процедури могат да 
бъдат укрепени на равнището на 
правото на ЕС чрез гаранции, които 
трябва да бъдат установени на 

4. напомня на институциите на 
Европейския съюз, че за да се опазват и 
прилагат правата на човека, е възможно 
да се търси съгласуваност и единно, 
обективно прилагане само ако 
съществуващите процедури могат да 
бъдат укрепени на равнището на 
правото на ЕС чрез гаранции, които 
могат да бъдат установени на 
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равнището на Договорите. равнището на вторичното 
законодателство, както и на 
равнището на Договорите.

Or. en

Изменение 15
Джийн Ламбърт
от името на комисията по заетост и социални въпроси

Проектостановище
Параграф 4 a (нов)

Проектостановище Изменение

4а. припомня своята резолюция от 4 
юли 2013 г. относно въздействието на 
кризата върху достъпа на уязвими 
групи до грижи, като призовава 
държавите членки да извършат 
оценки на въздействието, за да 
гарантират, че предприетите мерки, 
които могат да окажат въздействие 
върху най-уязвимите, са в 
съответствие с принципите, 
посочени в Хартата на основните 
права на ЕС, и с 
Директива 2000/43/ЕО относно 
прилагане на принципа на равно 
третиране на лица без разлика на 
расата или етническия произход; 
счита, че строгите мерки не следва 
при каквито и да било обстоятелства 
да лишават гражданите от основни 
социални и здравни услуги и основни 
права;

Or. en

Изменение 16
Биргит Зипел

Проектостановище
Параграф 4 a (нов)
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Проектостановище Изменение

4а. подчертава нуждата от общо 
хоризонтално законодателство 
против дискриминацията, с цел да се 
премахнат пречките пред свободното 
движение; призовава Съвета да 
отблокира предоставеното за 
обсъждане предложение на 
Комисията;

Or. en

Изменение 17
Биргит Зипел

Проектостановище
Параграф 4 б (нов)

Проектостановище Изменение

4б. отбелязва, че Тройката вкара 
държавите, участващи в програмата, 
в дълбока рецесия чрез натиска за 
увеличение на заплатите; 
подчертава, че автономността на 
социалните партньори трябва да е 
запазена и насърчавана по всяко време 
в съответствие с Договора;

Or. en

Изменение 18
Джийн Ламбърт
от името на комисията по заетост и социални въпроси

Проектостановище
Параграф 4 б (нов)

Проектостановище Изменение

4б. припомня своята резолюция от 14 
септември 2011 г. относно стратегия 
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на ЕС за борба срещу бездомността, с 
която настоятелно призовава 
Агенцията на ЕС за основните права 
да работи в по-голяма степен върху 
последиците от крайната бедност и 
социалното изключване по 
отношение на достъпа и ползването 
на основните права, като се има 
предвид, че ползването на правото на 
жилище е от съществено значение за 
ползването на пълна гама от други 
права, включително политически и 
социални права;; призовава 
Комисията да наблюдава отблизо 
дали в държавите членки се спазват 
основни права като човешкото 
достойнство и да направи всичко 
възможно за незабавно прекратяване 
на криминализирането на бездомни 
хора.

Or. en

Изменение 19
Джийн Ламбърт
от името на комисията по заетост и социални въпроси

Проектостановище
Параграф 4 в (нов)

Проектостановище Изменение

4в. припомня своята резолюция от 15 
декември 2011 г. относно междинния 
преглед на Европейската стратегия 
за здравословни и безопасни условия на 
труд за периода 2007—2012 г., в която 
се посочва, че правото на здраве 
представлява основно право, както и 
че законодателството гарантира на 
всеки работник условия на труд, 
зачитащи неговото здраве, 
безопасност и достойнство;

Or. en
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Изменение 20
Биргит Зипел

Проектостановище
Параграф 4 в (нов)

Проектостановище Изменение

4в. подчертава правото на 
работниците, работещи в друга 
държава от ЕС, на равно третиране с 
местните работници по отношение 
на заетост, заплащане и други 
условия на труд, без да се изисква 
разрешително за работа, както и 
относно данъчните облекчения, 
правото на преносимост на 
обезщетения за социална сигурност, 
на събиране на семейството, както и 
правото на образование на техните 
деца;

Or. en

Изменение 21
Джийн Ламбърт
от името на комисията по заетост и социални въпроси

Проектостановище
Параграф 4 г (нов)

Проектостановище Изменение

4г. настоятелно призовава 
Комисията да наблюдава прилагането 
на Директива 2000/78/ЕО за равно 
третиране в областта на заетостта, 
включително на нейните разпоредби 
относно правните средства за 
защита на права в член 9, като 
открива процедури за нарушение 
срещу държавите членки, в случай че 
не я прилагат; призовава Комисията 
да засили правото на процесуално 
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представителство по трудови 
спорове;

Or. en

Изменение 22
Биргит Зипел

Проектостановище
Параграф 4 г (нов)

Проектостановище Изменение

4г. подчертава, че координацията на 
обезщетенията за социална 
сигурност е предпоставка за свободно 
движение; призовава Комисията да 
изготви предложение за изменение на 
Регламент № 883/2004/ЕО, с цел 
прехвърлянето в друга държава на 
обезщетенията за безработица да се 
увеличи на задължителни шест 
месеца вместо три;

Or. en

Изменение 23
Биргит Зипел

Проектостановище
Параграф 4 д (нов)

Проектостановище Изменение

4д. отбелязва, че като цяло нараства 
значението на трансграничните 
трудови пазари и на вътрешната 
мобилност в ЕС; въпреки това липсва 
информация относно правилата и 
разпоредбите относно работното 
място, включително трудови права, 
условия на труд и социално 
осигуряване; подчертава, че 
подходящата информация е 
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предпоставка за това работниците 
да могат да упражняват правото си 
на свободно движение, както в 
подготвителните действия за 
информационни центрове за 
командировани работници;

Or. en

Изменение 24
Биргит Зипел

Проектостановище
Параграф 4 e (нов)

Проектостановище Изменение

4е. подчертава необходимостта от 
европейска рамка за качество на 
стажовете, която да посочва 
правата и задълженията на двете 
страни, да насърчава мобилността и 
да защитава стажантите от 
експлоатация;

Or. en

Изменение 25
Биргит Зипел

Проектостановище
Параграф 4 ж (нов)

Проектостановище Изменение

4ж. изразява съжаление, че в някои 
държави членки продължават да 
действат преходните правила 
относно свободното движение на 
работници; подчертава, че 
опасенията за отрицателни 
последици от трудовата миграция са 
неоснователни, като изтъква, че 
изчисленията сочат увеличение от 
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почти 1 % в дългосрочен план на БВП 
на 15-те държави — членки на ЕС в 
резултат от мобилността след 
разширяването (в периода 2004—
2009 г.)1;
__________________
1 Заетост и социално развитие в 
Европа (2011 г.), глава 6: Трудовата 
мобилност в ЕС и въздействието на 
разширяването, стр. 274.

Or. en

Изменение 26
Биргит Зипел

Проектостановище
Параграф 4 з (нов)

Проектостановище Изменение

4з. отбелязва, че последните 
обсъждания, които определят 
свободното движение като миграция 
в системите за социално осигуряване, 
не се основават на факти2; 
подчертава, че дискриминацията е 
най-голямата пречка пред 
европейските граждани за 
упражняването на основни права; 
подчертава, че гражданите на Съюза, 
които пребивават постоянно в дадена 
държава членка се ползват от 
правото на равно третиране по 
отношение на социалното 
осигуряване съгласно Регламент 
№ 883/2004/ЕО;
__________________
2 Вж. Анализ за установяване на 
фактите относно последиците върху 
системите за социално осигуряване на 
държавите членки от правата от 
специалните обезщетения и 
здравеопазване, независещи от вноски, 
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предоставяни на неактивни 
мигранти в ЕС на основание 
местожителство, ГД „Заетост“, 
Окончателен доклад, внесен от ICF 
GHK съвместно с Milieu Ltd., 14 
октомври 2013 г.

Or. en

Изменение 27
Биргит Зипел

Проектостановище
Параграф 4 и (нов)

Проектостановище Изменение

4и. изтъква необходимостта 
Комисията и държавите членки да 
засилят работата си по развитието 
и гарантирането на трудовите права, 
като изключително важна стъпка за 
постигането на равно третиране, 
достойни работни места и заплащане 
в Европейския съюз;

Or. en

Изменение 28
Биргит Зипел

Проектостановище
Параграф 4 й (нов)

Проектостановище Изменение

4й. призовава Комисията и 
държавите членки да признаят, че 
жертвите на всякаква форма на 
трудова експлоатация, недеклариран 
труд, принудителен труд, трафик на 
работна ръка или други форми на 
нарушаване на правото на труд следва 
да се считат за жертви на 
експлоатация в нарушение на 
основните човешки права на 
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работниците;

Or. en

Изменение 29
Биргит Зипел

Проектостановище
Параграф 4 к (нов)

Проектостановище Изменение

4к. подчертава необходимостта 
държавите членки да засилят 
инспекциите на труда с цел по-
ефективна борба с трафика на 
работна ръка, експлоатацията на 
работници, недекларирания труд и 
други форми на нарушаване на 
основните човешки права на 
работниците;

Or. en

Изменение 30
Биргит Зипел

Проектостановище
Параграф 4 л (нов)

Проектостановище Изменение

4л. призовава Комисията и 
държавите членки да признаят 
правото на работниците на 
безопасни и здравословни условия на 
труд съгласно посоченото в член 3 от 
Европейската социална харта като 
изключително важно за 
възможността на работниците да 
живеят достойно и за 
гарантираното спазване на техните 
основни права;



PE522.779v01-00 20/20 AM\1007704BG.doc

BG

Or. en

Изменение 31
Биргит Зипел

Проектостановище
Параграф 4 м (нов)

Проектостановище Изменение

4м. подчертава значението на ролята 
на социалните партньори в 
колективните преговори за 
гарантиране на основните права и 
равното третиране на работниците, 
особено по отношение на младите 
хора, жените, лицата с увреждания и 
други групи в неравностойно социално 
положение на пазара на труда;

Or. en


