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Изменение 1
Milan Cabrnoch

Проектостановище
Съображение A 

Проектостановище Изменение

A. като има предвид, че вътрешният 
пазар на услуги трябва да се развие 
изцяло, като същевременно се запази 
европейският социален модел,

A. като има предвид, че вътрешният 
пазар на услуги трябва да се развие 
изцяло,

Or.en

Изменение 2
Ilda Figueiredo

Проектостановище
Съображение A 

Проектостановище Изменение

А. като има предвид, че вътрешният 
пазар на услуги трябва да се развие 
изцяло, като същевременно се запази 
европейският социален модел,

А. като има предвид, че вътрешният 
пазар на услуги трябва да не пречи на 
европейския социален модел, по-
специално по отношение на 
осигуряването на достоен и сигурен 
труд и всеобщо благосъстояние,

Or.pt

Изменение 3
Jürgen Creutzmann, Nadja Hirsch, Gesine Meissner

Проектостановище
Съображение A 

Проектостановище Изменение

А. като има предвид, че вътрешният 
пазар на услуги трябва да се развие 
изцяло, като същевременно се запази 
европейският социален модел,

А. като има предвид, че вътрешният 
пазар на услуги трябва да се развие 
изцяло, като същевременно се запази 
европейският социален модел, а 
директивата за услугите дава ценен 
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принос в това отношение,

Or.de

Изменение 4
Emilie Turunen

Проектостановище
Съображение A 

Проектостановище Изменение

A. като има предвид, че вътрешният 
пазар на услуги трябва да се развие 
изцяло, като същевременно се запази 
европейският социален модел,

A. като има предвид, че вътрешният 
пазар на услуги трябва да се развие 
изцяло, като същевременно се запази 
европейският социален модел и се 
осигурят достойни работни места,

Or.en

Изменение 5
Ole Christensen

Проектостановище
Съображение A 

Проектостановище Изменение

А. като има предвид, че вътрешният 
пазар на услуги трябва да се развие 
изцяло, като същевременно се запази 
европейският социален модел,

като има предвид, че вътрешният пазар 
на услуги трябва да се развие изцяло, 
като същевременно се запази 
европейският социален модел 
незасегнат,

Or.da

Изменение 6
Jürgen Creutzmann, Gesine Meissner, Nadja Hirsch

Проектостановище
Съображение A a (ново) 

Проектостановище Изменение

Aa. като има предвид, че директивата 
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за услугите предвижда значителни 
улеснения най-вече за самостоятелно 
заетите лица и за малките и 
средните предприятия по отношение 
на упражняването на тяхната 
дейност, разработването на нови 
сфери на дейност и набирането на 
нов персонал в други държави-членки,

Or.de

Изменение 7
Milan Cabrnoch

Проектостановище
Съображение A a (ново) 

Проектостановище Изменение

Aa. като има предвид, че прилагането 
на Директивата за услугите остава 
ключов инструмент за завършването 
на единния пазар,

Or.en

Изменение 8
Marian Harkin, Dirk Sterckx

Проектостановище
Съображение A a (ново) 

Проектостановище Изменение

Aa. като има предвид, че секторът на 
услугите стана най-големият сектор 
в Европейския съюз и през изминалото 
десетилетие растящото търсене 
доведе до нетно създаване на работни 
места в сектора на услугите в по-
голямата част от еврозоната,

Or.en
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Изменение 9
Milan Cabrnoch

Проектостановище
Съображение A б (ново) 

Проектостановище Изменение

Аб. като има предвид, че секторът на 
услугите създава 70 % от заетостта 
и БВП в Европейския съюз,

Or.en

Изменение 10
Marian Harkin, Dirk Sterckx

Проектостановище
Съображение A б (ново) 

Проектостановище Изменение

Аб. като има предвид, че един по-
динамичен и трудоемък сектор на 
услугите би могъл да помогне за 
поддържане на растежа,

Or.en

Изменение 11
Ilda Figueiredo

Проектостановище
Параграф 1 

Проектостановище Изменение

1. изразява надежда, че Директивата за 
услугите действително ще окаже
положително въздействие чрез 
създаването на работни места и 
повишаването на качеството и 
безопасността на предлаганите услуги;

1. изразява надежда, че Директивата за 
услугите ще бъде приложена, само ако 
има положително въздействие чрез 
създаването на достойни и сигурни
работни места и повишаването на 
качеството и безопасността на 
предлаганите услуги;

Or.pt
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Изменение 12
Kinga Göncz

Проектостановище
Параграф 1 

Проектостановище Изменение

1. изразява надежда, че Директивата за 
услугите действително ще окаже 
положително въздействие чрез 
създаването на работни места и 
повишаването на качеството и 
безопасността на предлаганите услуги;

1. изразява надежда, че Директивата за 
услугите действително ще окаже 
положително въздействие чрез 
създаването на работни места и 
повишаването на качеството и 
безопасността на предлаганите услуги, 
както и чрез вземане предвид на 
всички особености и регулаторни 
схеми по отношение на работните 
места и услугите;

Or.en

Изменение 13
Marian Harkin, Dirk Sterckx

Проектостановище
Параграф 1 

Проектостановище Изменение

1. изразява надежда, че Директивата за 
услугите действително ще окаже 
положително въздействие чрез 
създаването на работни места и 
повишаването на качеството и 
безопасността на предлаганите услуги;

1. изразява твърдо убеждение, че 
Директивата за услугите действително 
ще окаже положително въздействие 
чрез създаването на работни места и 
повишаването на качеството и 
безопасността на предлаганите услуги;

Or.en

Изменение 14
Emilie Turunen

Проектостановище
Параграф 1 
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Проектостановище Изменение

1. изразява надежда, че Директивата за 
услугите действително ще окаже 
положително въздействие чрез 
създаването на работни места и 
повишаването на качеството и 
безопасността на предлаганите услуги;

1. изразява съмнение, че Директивата за 
услугите действително ще окаже 
положително въздействие чрез 
създаването на работни места и 
повишаването на качеството и 
безопасността на предлаганите услуги;

Or.en

Изменение 15
Milan Cabrnoch

Проектостановище
Параграф 1 

Проектостановище Изменение

1. изразява надежда, че Директивата за 
услугите действително ще окаже 
положително въздействие чрез 
създаването на работни места и 
повишаването на качеството и 
безопасността на предлаганите услуги;

1. изразява надежда, че Директивата за 
услугите действително ще окаже 
положително въздействие чрез 
създаването на работни места и 
повишаването на качеството и 
безопасността, а също и чрез 
разширяване на предлагането при
предоставяните услуги;

Or.en

Изменение 16
Pervenche Berès

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. изразява надежда, че Директивата за 
услугите действително ще окаже 
положително въздействие чрез 
създаването на работни места и 
повишаването на качеството и 
безопасността на предлаганите услуги;

1. изразява надежда, че Директивата за 
услугите действително ще окаже 
положително въздействие чрез 
създаването на устойчиви, качествени
работни места и повишаването на 
качеството и безопасността на 
предлаганите услуги;
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Or.fr

Изменение 17
Ole Christensen

Проектостановище
Параграф 1 

Проектостановище Изменение

1. изразява надежда, че Директивата за 
услугите действително ще окаже 
положително въздействие чрез 
създаването на работни места и 
повишаването на качеството и 
безопасността на предлаганите услуги;

1. изразява надежда, че Директивата за 
услугите действително ще окаже 
положително въздействие чрез 
създаването на достойни работни места 
и повишаването на качеството и 
безопасността на предлаганите услуги;

Or.da

Изменение 18
Jutta Steinruck

Проектостановище
Параграф 1 

Проектостановище Изменение

1. изразява надежда, че Директивата за 
услугите действително ще окаже 
положително въздействие чрез 
създаването на работни места и 
повишаването на качеството и 
безопасността на предлаганите услуги;

1. изразява надежда, че Директивата за 
услугите действително ще окаже 
положително въздействие чрез 
създаването на качествени работни 
места и повишаването на качеството и 
безопасността на предлаганите услуги;

Or.de

Изменение 19
Jürgen Creutzmann, Nadja Hirsch, Gesine Meissner

Проектостановище
Параграф 1 

Проектостановище Изменение

1. изразява надежда, че Директивата за 1. приема, че Директивата за услугите 
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услугите действително ще окаже 
положително въздействие чрез 
създаването на работни места и 
повишаването на качеството и 
безопасността на предлаганите услуги;

действително ще окаже положително 
въздействие чрез създаването на 
работни места и повишаването на 
качеството и безопасността на 
предлаганите услуги;

Or.de

Изменение 20
Milan Cabrnoch

Проектостановище
Параграф 1 a (нов)

Проектостановище Изменение

1a. подчертава, че основната цел на 
Директивата за услугите е да създаде 
пазарни възможности и да премахне 
бюрократичните пречки, като дава 
възможност на дружествата и 
потребителите в целия Европейски 
съюз да се възползват от 
конкуренцията и избора в сферата на 
услугите;

Or.en

Изменение 21
Marian Harkin, Dirk Sterckx

Проектостановище
Параграф 1 a (нов) 

Проектостановище Изменение

1a. отбелязва, че пълното, съгласувано 
и своевременно транспониране на 
Директивата за услугите е 
необходимо за пълното постигане на 
нейните цели;

Or.en
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Изменение 22
Rovana Plumb

Проектостановище
Параграф 1 a (нов) 

Проектостановище Изменение

1a. счита, че Директивата за 
услугите следва да укрепва 
социалните грижи и правата на 
работниците и да гарантира
справедливи условия на труд за всички 
граждани на Европейския съюз;

Or.en

Изменение 23
Jutta Steinruck

Проектостановище
Параграф 2 

Проектостановище Изменение

2. припомня, че Директивата за услугите 
трябва да бъде тълкувана в контекста на 
новите разпоредби на Договорите, и по-
специално член 3 от Договора за 
Европейския съюз, хоризонталната 
социална клауза в член 9 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз 
(ДФЕС), член 14 от ДФЕС, Протокол 
№ 26, приложен към Договорите, и 
Хартата на основните права на 
Европейския съюз;

2. припомня, че Директивата за услугите 
трябва да бъде тълкувана в контекста на 
новите разпоредби на Договорите, и по-
специално член 3 от Договора за 
Европейския съюз, хоризонталната 
социална клауза в член 9 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз 
(ДФЕС), член 14 от ДФЕС, Протокол 
№ 26, приложен към Договорите, и 
Хартата на основните права на 
Европейския съюз; изтъква, че 
правото на получаване на услуги в ЕС 
трябва да бъде балансирано от 
индивидуалните и колективните 
права на работниците и 
служителите; подчертава 
необходимостта да се изясни, наред с 
другото и на равнище на първичното 
право, че общите основни права, 
включително основните социални 
права, не са подчинени на вътрешния 
пазар;
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Or.de

Изменение 24
Pervenche Berès

Проектостановище
Параграф 2 a (нов) 

Проектостановище Изменение

2a. счита, че директивата трябва да 
се тълкува с оглед на решенията на 
Съда на ЕС по делата Viking, Laval и 
Rüffert и че преразглеждането на 
Директивата относно 
командироването на работници е от 
съществено значение за правилното 
прилагане на Директивата за 
услугите;

Or.fr

Изменение 25
Jutta Steinruck

Проектостановище
Параграф 3 

Проектостановище Изменение

3. припомня, че редица области са 
изключени от приложното поле на 
директивата, а именно нестопанските 
услуги от общ интерес, здравните 
услуги и по-голямата част от 
социалните услуги; добавя, че 
директивата не се прилага по отношение 
на трудовото право и не засяга 
законодателствата на държавите-членки 
в областта на социалната сигурност;

3. припомня, че редица области са 
изключени от приложното поле на 
директивата, а именно нестопанските 
услуги от общ интерес, здравните 
услуги и по-голямата част от 
социалните услуги; призовава 
Комисията да упражни своето право 
на инициатива и срочно да внесе 
предложение за директива относно 
услугите от общ интерес и 
социалните услуги от общ интерес;
добавя, че директивата не се прилага по 
отношение на трудовото право и не 
засяга законодателствата на държавите-
членки в областта на социалната 
сигурност;
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Or.de

Изменение 26
Предложение за резолюция

Проектостановище
Параграф 3 

Проектостановище Изменение

3. припомня, че редица области са 
изключени от приложното поле на 
директивата, а именно нестопанските 
услуги от общ интерес, здравните 
услуги и по-голямата част от 
социалните услуги; добавя, че 
директивата не се прилага по отношение 
на трудовото право и не засяга 
законодателствата на държавите-членки 
в областта на социалната сигурност;

3. припомня, че редица области са 
изключени от приложното поле на 
директивата, а именно нестопанските 
услуги от общ интерес, здравните 
услуги и по-голямата част от 
социалните услуги; призовава 
Комисията да наблюдава 
въздействието на Директивата за 
услугите върху услугите от общ 
интерес; подчертава 
необходимостта от правна сигурност 
за услугите от общ интерес; добавя, 
че директивата не се прилага по 
отношение на трудовото право и не 
засяга законодателствата на държавите-
членки в областта на социалната 
сигурност; призовава държавите-
членки да докладват за всички случаи, 
в които Директивата за услугите е 
имала въздействие върху трудовото 
законодателство или е съществувало 
противоречие с трудовото 
законодателство; призовава 
Комисията да наблюдава внимателно 
въздействието на Директивата за 
услугите върху трудовото 
законодателство и да гарантира, че 
дейностите по Директивата за 
услугите не създават правни 
противоречия и не намаляват 
съществуващи права;

Or.en
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Изменение 27
Ilda Figueiredo

Проектостановище
Параграф 3 

Проектостановище Изменение

3. припомня, че редица области са 
изключени от приложното поле на 
директивата, а именно нестопанските 
услуги от общ интерес, здравните 
услуги и по-голямата част от 
социалните услуги; добавя, че 
директивата не се прилага по отношение 
на трудовото право и не засяга 
законодателствата на държавите-членки 
в областта на социалната сигурност;

3. припомня, че редица области са 
изключени от приложното поле на 
директивата, а именно нестопанските 
услуги от общ интерес, здравните 
услуги и по-голямата част от 
социалните услуги; добавя, че 
директивата не се прилага по отношение 
на трудовото право и не засяга 
законодателствата на държавите-членки 
в областта на социалната сигурност, 
като същевременно зачита 
предложенията на държавите-
членки за допускането на изключения; 

Or.pt

Изменение 28
Ole Christensen

Проектостановище
Параграф 3 a (нов) 

Проектостановище Изменение

3a. отбелязва, че през последните 
години са възникнали редица проблеми 
с вътрешния пазар, по-конкретно по 
отношение на свободата на 
придвижване, и че директивата за 
командироването на работници, 
например, е създала проблеми в 
няколко държави-членки; призовава 
държавите-членки и институциите 
на ЕС да продължат да работят по 
посока на разрешаването на тези 
проблеми и подчертава в тази връзка, 
че вътрешният пазар не бива да 
придобива върховенство или да стои 
над европейския социален модел;    
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Or.da

Изменение 29
Rovana Plumb

Проектостановище
Параграф 3 a (нов) 

Проектостановище Изменение

3a. счита, че Комисията трябва да 
заложи основните права във всички 
законодателни актове за единния 
пазар. Това би гарантирало, че 
прилагането на основните 
икономически свободи на единния 
пазар не накърнява правата на 
колективно договаряне и правото на 
стачка, установени в 
международното законодателство;

Or.en

Изменение 30
Предложение за резолюция

Проектостановище
Параграф 4 

Проектостановище Изменение

4. счита, че все още съществуват 
въпроси, свързани с изясняването на 
приложното поле на директивата; счита, 
че една директива, която дава ясно 
определение за понятията „търговски 
услуги“, „услуги от общ икономически 
интерес“ и „социални услуги от общ 
интерес“ е необходима повече от 
всякога с цел точното определяне на 
приложното поле на Директивата за 
услугите, както и приложимото право за 
услугите, изключени от нейното 
приложно поле, особено във връзка с 
разрешителните режими;

4. счита, че все още съществуват 
въпроси, свързани с изясняването на 
приложното поле на директивата; счита 
по-конкретно, че съществува 
неяснота относно изключването на 
социалните услуги от обхвата;
счита, че една директива, която дава 
ясно определение за понятието 
„услуги от общ интерес“ е необходима 
повече от всякога с цел точното 
определяне на приложното поле на 
Директивата за услугите, както и 
приложимото право за услугите, 
изключени от нейното приложно поле, 
особено във връзка с разрешителните 
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режими, както и с цел предпазване на 
социалните услуги от общ интерес 
от прилагането на правилата на 
конкуренцията;

Or.en

Изменение 31
Marian Harkin, Dirk Sterckx, Elizabeth Lynne

Проектостановище
Параграф 4 

Проектостановище Изменение

4. счита, че все още съществуват 
въпроси, свързани с изясняването на 
приложното поле на директивата; счита, 
че една директива, която дава ясно 
определение за понятията „търговски 
услуги“, „услуги от общ икономически 
интерес“ и „социални услуги от общ 
интерес“ е необходима повече от 
всякога с цел точното определяне на 
приложното поле на Директивата за 
услугите, както и приложимото право 
за услугите, изключени от нейното 
приложно поле, особено във връзка с 
разрешителните режими;

4. счита, че все още съществуват 
въпроси, свързани с изясняването на 
приложното поле на директивата; счита, 
че един цялостен преглед на 
приложното поле на директивата ще 
увеличи ефективността и 
ефикасността на сектора на 
услугите в Европа и на приложимото 
право за услугите, изключени от 
нейното приложно поле, особено във 
връзка с разрешителните режими;

Or.en

Изменение 32
Danuta Jazłowiecka, Małgorzata Handzlik

Проектостановище
Параграф 4 

Проектостановище Изменение

4. счита, че все още съществуват 
въпроси, свързани с изясняването на 
приложното поле на директивата;
счита, че една директива, която дава 
ясно определение за понятията 
„търговски услуги“, „услуги от общ 

4. призовава Комисията да 
предостави допълнителни разяснения 
на приложното поле на директивата, по-
специално относно понятията 
„икономически дейности“, „услуги от 
общ икономически интерес“ и 
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икономически интерес“ и „социални 
услуги от общ интерес“ е необходима 
повече от всякога с цел точното 
определяне на приложното поле на 
Директивата за услугите, както и 
приложимото право за услугите, 
изключени от нейното приложно 
поле, особено във връзка с 
разрешителните режими;

„социални услуги от общ интерес“, 
както и относно прилагането на 
директивата към разрешителните 
режими в сферата на социалните 
услуги от общ интерес;

Or.en

Изменение 33
Jürgen Creutzmann, Nadja Hirsch, Gesine Meissner

Проектостановище
Параграф 4 

Проектостановище Изменение

4. счита, че все още съществуват 
въпроси, свързани с изясняването на 
приложното поле на директивата; счита, 
че една директива, която дава ясно 
определение за понятията „търговски 
услуги“, „услуги от общ икономически 
интерес“ и „социални услуги от общ 
интерес“ е необходима повече от 
всякога с цел точното определяне на 
приложното поле на Директивата за 
услугите, както и приложимото право за 
услугите, изключени от нейното 
приложно поле, особено във връзка с 
разрешителните режими;

4. счита, че все още съществуват 
въпроси, свързани с изясняването на 
приложното поле на директивата; счита, 
че едно ясно определение за понятията 
„търговски услуги“, „услуги от общ 
икономически интерес“ и „социални 
услуги от общ интерес“ е необходимо с 
цел точното определяне на приложното 
поле на Директивата за услугите, както 
и приложимото право за услугите, 
изключени от нейното приложно поле, 
особено във връзка с разрешителните 
режими;

Or.de

Изменение 34
Kinga Göncz

Проектостановище
Параграф 4 

Проектостановище Изменение

4. счита, че все още съществуват 4. счита, че все още съществуват 
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въпроси, свързани с изясняването на 
приложното поле на директивата; счита, 
че една директива, която дава ясно 
определение за понятията „търговски 
услуги“, „услуги от общ икономически 
интерес“ и „социални услуги от общ 
интерес“ е необходима повече от 
всякога с цел точното определяне на 
приложното поле на Директивата за 
услугите, както и приложимото право за 
услугите, изключени от нейното 
приложно поле, особено във връзка с 
разрешителните режими;

въпроси, свързани с изясняването на 
приложното поле на директивата, 
поради което в държавите-членки 
следва да се извърши задълбочена 
оценка на техния опит в това 
отношение; счита, че една директива, 
която дава ясно определение за 
понятията „търговски услуги“, „услуги 
от общ икономически интерес“ и 
„социални услуги от общ интерес“ е 
необходима повече от всякога с цел 
точното определяне на приложното поле 
на Директивата за услугите, както и 
приложимото право за услугите, 
изключени от нейното приложно поле, 
особено във връзка с разрешителните 
режими;

Or.en

Изменение 35
Ole Christensen

Проектостановище
Параграф 4 

Проектостановище Изменение

4. счита, че все още съществуват 
въпроси, свързани с изясняването на 
приложното поле на директивата; счита, 
че една директива, която дава ясно 
определение за понятията „търговски 
услуги“, „услуги от общ икономически 
интерес“ и „социални услуги от общ 
интерес“ е необходима повече от 
всякога с цел точното определяне на 
приложното поле на Директивата за 
услугите, както и приложимото право за 
услугите, изключени от нейното 
приложно поле, особено във връзка с 
разрешителните режими;

4. счита, че все още съществуват 
въпроси, свързани с изясняването на 
приложното поле на директивата; счита, 
че понятията „търговски услуги“, 
„услуги от общ икономически интерес“ 
и „социални услуги от общ интерес“ 
следва да бъдат прецизно дефинирани
с цел точното определяне на 
приложното поле на Директивата за 
услугите, както и приложимото право за 
услугите, изключени от нейното 
приложно поле, особено във връзка с 
разрешителните режими; в тази връзка 
не счита, че в този момент е разумно 
разширяването на приложното поле 
на директивата за услугите; 

Or.da



AM\830892BG.doc 19/28 PE448.887v01-00

BG

Изменение 36
Milan Cabrnoch

Проектостановище
Параграф 4 

Проектостановище Изменение

4. счита, че все още съществуват 
въпроси, свързани с изясняването на 
приложното поле на директивата; счита, 
че една директива, която дава ясно 
определение за понятията „търговски 
услуги“, „услуги от общ икономически 
интерес“ и „социални услуги от общ 
интерес“ е необходима повече от 
всякога с цел точното определяне на 
приложното поле на Директивата за 
услугите, както и приложимото право за 
услугите, изключени от нейното 
приложно поле, особено във връзка с 
разрешителните режими;

4. счита, че все още съществуват 
въпроси, свързани с изясняването на 
приложното поле на директивата; счита, 
че една директива, която дава ясно 
определение за понятията „търговски 
услуги“, „услуги от общ икономически 
интерес“ и „социални услуги от общ 
интерес“ е необходима повече от 
всякога с цел точното определяне на 
приложното поле на Директивата за 
услугите, както и приложимото право за 
услугите, изключени от нейното 
приложно поле, особено във връзка с 
разрешителните режими, като се 
спазва принципът на субсидиарност;

Or.en

Изменение 37
Mara Bizzotto

Проектостановище
Параграф 4 a (нов) 

Проектостановище Изменение

4a. счита, че е необходимо да се 
изключат от обхвата на 
директивата тези икономически 
дейности, които са особено дълбоко и 
трайно вкоренени в местния живот и 
които представляват уникална 
характеристика на местното 
наследство от гледна точка на 
традициите и културата, като 
пример за това са пътуващите 
търговци;

Or.it
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Изменение 38
Mara Bizzotto

Проектостановище
Параграф 4 б (нов) 

Проектостановище Изменение

4б. призовава Комисията да 
наблюдава въздействието на 
директивата върху горепосочените 
дейности, които рискуват да изгубят 
характеристиките, които 
традиционно са ги направили символи 
на местното наследство и 
идентичност;

Or.it

Изменение 39
Mara Bizzotto

Проектостановище
Параграф 4 в (нов) 

Проектостановище Изменение

4в. призовава Комисията да 
наблюдава общите разходи на 
държавите-членки за прилагането на 
Директивата за услугите;

Or.it

Изменение 40
Thomas Mann

Проектостановище
Параграф 5 

Проектостановище Изменение

5. счита, че единичните звена (за 
„обслужване на едно гише“) следва да 

5. счита, че единичните звена (за 
„обслужване на едно гише“) следва да 
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бъдат използвани като центрове за 
информация относно въпросите, 
свързани с директивата, особено 
относно приложимото трудово право 
и относно правата на работниците в 
сила съгласно директивата;

бъдат използвани като центрове за 
информация относно въпросите, 
свързани с директивата и, с оглед на 
областите, изключени от 
приложното поле на директивата, 
следва да предоставят информация 
относно компетентните експертни 
организации, като насочват хората в 
правилната посока; Европейският 
парламент отхвърля идеята 
единичните звена да предоставят 
подробна информация или дори 
съвети в областта на трудовото или 
социалното право, по простата 
причина, че биха възникнали сложни 
въпроси относно отговорността, в 
случай че бъде предоставена невярна 
информация;

Or.de

Изменение 41
Jürgen Creutzmann, Nadja Hirsch, Gesine Meissner

Проектостановище
Параграф 5 

Проектостановище Изменение

5. счита, че единичните звена (за 
„обслужване на едно гише“) следва да 
бъдат използвани като центрове за 
информация относно въпросите, 
свързани с директивата, особено 
относно приложимото трудово право и 
относно правата на работниците в 
сила съгласно директивата;

5. счита, че единичните звена (за 
„обслужване на едно гише“) са особено 
ефективни, ако са лесно достъпни, 
приемат практически насочен, 
многоезичен подход, както и ако 
предоставят своите услуги в 
електронна форма; предлага освен 
това тези единични звена, като втора 
стъпка, да бъдат доразвити като 
центрове за информация относно 
въпросите, свързани с директивата, 
които също така да предоставят 
информация относно приложимото 
трудово право и консултират малките 
и средните предприятия по 
небюрократичен начин относно 
приложимото трудово право;
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Or.de

Изменение 42
Pascale Gruny

Проектостановище
Параграф 5 

Проектостановище Изменение

5. счита, че единичните звена (за 
„обслужване на едно гише“) следва да 
бъдат използвани като центрове за 
информация относно въпросите, 
свързани с директивата, особено 
относно приложимото трудово право и 
относно правата на работниците в сила 
съгласно директивата;

5. счита, че единичните звена (за 
„обслужване на едно гише“) следва да 
бъдат използвани като центрове за 
информация относно въпросите, 
свързани с директивата, особено 
относно приложимото трудово право и 
социалноосигурително право и 
относно правата на работниците в сила 
съгласно директивата; с оглед 
сложността на законодателството 
счита, че при извършването на 
проверки от работодателя или от 
органите за социално осигуряване 
диалогът, консултациите и 
предоставянето на информация 
трябва да се предпочитат пред 
наказателните действия;

Or.fr

Изменение 43
Ole Christensen

Проектостановище
Параграф 5 

Проектостановище Изменение

5. счита, че единичните звена (за 
„обслужване на едно гише“) следва да 
бъдат използвани като центрове за 
информация относно въпросите, 
свързани с директивата, особено 
относно приложимото трудово право и 
относно правата на работниците в сила 
съгласно директивата;

5. счита, че единичните звена (за 
„обслужване на едно гише“) следва да 
бъдат достъпни като електронни и 
физически точки за контакт във 
всички държави-членки и да бъдат 
използвани като центрове за 
информация относно въпросите, 
свързани с директивата, особено 
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относно приложимото трудово право и 
относно правата на работниците в сила 
съгласно директивата;

Or.da

Изменение 44
Kinga Göncz

Проектостановище
Параграф 5 

Проектостановище Изменение

5. счита, че единичните звена (за 
„обслужване на едно гише“) следва да 
бъдат използвани като центрове за 
информация относно въпросите, 
свързани с директивата, особено 
относно приложимото трудово право и 
относно правата на работниците в сила 
съгласно директивата;

5. счита, че ангажиментът на 
единичните звена (за „обслужване на 
едно гише“) за информиране на 
гражданите относно въпросите, 
свързани с директивата, особено 
относно приложимото трудово право и 
относно правата на работниците в сила 
съгласно директивата, следва да се 
укрепи;

Or.en

Изменение 45
Danuta Jazłowiecka, Małgorzata Handzlik

Проектостановище
Параграф 5 

Проектостановище Изменение

5. счита, че единичните звена (за 
„обслужване на едно гише“) следва да 
бъдат използвани като центрове за 
информация относно въпросите, 
свързани с директивата, особено
относно приложимото трудово право и 
относно правата на работниците в сила 
съгласно директивата;

5. счита, че единичните звена (за 
„обслужване на едно гише“) следва да 
бъдат използвани като центрове за 
информация относно въпросите, 
свързани с директивата; в допълнение 
те биха могли да предоставят 
информация относно приложимото 
трудово право и относно правата на 
работниците в сила съгласно 
директивата;

Or.en
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Изменение 46
Pascale Gruny

Проектостановище
Параграф 5 a (нов) 

Проектостановище Изменение

5a. счита, че с оглед на сложното 
законодателство всеки гражданин 
трябва да може да се консултира с 
органите в съответните им сфери на 
отговорност, за да получи точен 
отговор на своите въпроси;
следователно счита, че понятието 
"отговор" следва да бъде развито в 
областта на трудовото право и в 
областта на социалното осигуряване 
с цел борба с правната несигурност;
освен това смята, че за да се осигури 
прозрачност, взетите решения следва 
да се публикуват;

Or.fr

Изменение 47
Ole Christensen

Проектостановище
Параграф 5 a (нов) 

Проектостановище Изменение

5a. изразява съжаление от факта, че 
не всички държави-членки са 
приложили изцяло директивата за 
услугите и призовава тя да бъде 
приложена възможно най-скоро;

Or.da
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Изменение 48
Jutta Steinruck

Проектостановище
Параграф 5 a (нов) 

Проектостановище Изменение

5a. счита, че онези, които заобикалят 
съответните национални разпоредби 
за заетостта, например чрез 
незаконна заетост или привидно 
самостоятелно заети лица, трябва да 
бъдат преследвани и санкционирани;

Or.de

Изменение 49
Danuta Jazłowiecka, Małgorzata Handzlik

Проектостановище
Параграф 6 

Проектостановище Изменение

6. приканва Комитета по заетостта, 
предвиден в член 150 от ДФЕС, да 
изготвя периодично доклади относно 
въздействието на прилагането на 
директивата върху заетостта както от 
количествена, така и от качествена 
гледна точка.

6. приканва Комисията да наблюдава 
внимателно изпълнението на 
Директивата във всички държави-
членки и да изготвя периодично 
доклади относно прилагането. Тези 
доклади следва да вземат предвид 
реалното средносрочно и дългосрочно 
въздействие на директивата върху 
заетостта в ЕС.

Or.en

Изменение 50
Emilie Turunen

Проектостановище
Параграф 6 

Проектостановище Изменение

6. приканва Комитета по заетостта, 6. приканва Комитета по заетостта, 
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предвиден в член 150 от ДФЕС, да 
изготвя периодично доклади относно 
въздействието на прилагането на 
директивата върху заетостта както от 
количествена, така и от качествена 
гледна точка.

предвиден в член 150 от ДФЕС, да 
изготвя периодично доклади относно 
въздействието на прилагането на 
директивата върху заетостта както от 
количествена, така и от качествена 
гледна точка; отправя искане за силно 
съсредоточаване върху заетостта 
при по-нататъшния процес на 
прилагане и оценяване на 
Директивата за услугите.

Or.en

Изменение 51
Ilda Figueiredo

Проектостановище
Параграф 6 

Проектостановище Изменение

6. приканва Комитета по заетостта, 
предвиден в член 150 от ДФЕС, да 
изготвя периодично доклади относно 
въздействието на прилагането на 
директивата върху заетостта както от 
количествена, така и от качествена 
гледна точка.

6. приканва Комитета по заетостта, 
предвиден в член 150 от ДФЕС, да 
изготвя периодично доклади относно 
въздействието на прилагането на 
директивата върху заетостта както от 
количествена, така и от качествена 
гледна точка и настоява върху 
необходимостта от проучване на 
икономическите и социалните 
последици от прилагането на 
директивата.

Or.pt

Изменение 52
Kinga Göncz

Проектостановище
Параграф 6 

Проектостановище Изменение

6. приканва Комитета по заетостта, 
предвиден в член 150 от ДФЕС, да 
изготвя периодично доклади относно 

6. приканва Комитета по заетостта, 
предвиден в член 150 от ДФЕС, да 
изготвя периодично доклади относно 



AM\830892BG.doc 27/28 PE448.887v01-00

BG

въздействието на прилагането на 
директивата върху заетостта както от 
количествена, така и от качествена 
гледна точка.

въздействието на прилагането на 
директивата върху заетостта както от 
количествена, така и от качествена 
гледна точка, които следва да се 
основават на задълбочени оценки, 
проведени в държавите-членки.

Or.en

Изменение 53
Jutta Steinruck

Проектостановище
Параграф 6 

Проектостановище Изменение

6. приканва Комитета по заетостта, 
предвиден в член 150 от ДФЕС, да 
изготвя периодично доклади относно 
въздействието на прилагането на 
директивата върху заетостта както от 
количествена, така и от качествена 
гледна точка.

6. приканва Комитета по заетостта, 
предвиден в член 150 от ДФЕС, да 
изготвя периодично доклади относно 
въздействието на прилагането на 
директивата върху заетостта и 
качеството на работните места,
както от количествена, така и от 
качествена гледна точка.

Or.de

Изменение 54
Ole Christensen

Проектостановище
Параграф 6 

Проектостановище Изменение

6. приканва Комитета по заетостта, 
предвиден в член 150 от ДФЕС, да 
изготвя периодично доклади относно 
въздействието на прилагането на 
директивата върху заетостта както от 
количествена, така и от качествена 
гледна точка.

6. приканва Комитета по заетостта, 
предвиден в член 150 от ДФЕС, да 
изготвя годишни доклади относно 
въздействието на прилагането на 
директивата върху заетостта както от 
количествена, така и от качествена 
гледна точка във всички държави-
членки.

Or.da
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Изменение 55
Marian Harkin, Dirk Sterckx

Проектостановище
Параграф 6 

Проектостановище Изменение

6. приканва Комитета по заетостта, 
предвиден в член 150 от ДФЕС, да 
изготвя периодично доклади относно 
въздействието на прилагането на 
директивата върху заетостта както от 
количествена, така и от качествена 
гледна точка.

6. приканва Комитета по заетостта, 
предвиден в член 150 от ДФЕС, да 
изготвя периодично и своевременно 
доклади относно въздействието на 
прилагането на директивата върху 
заетостта както от количествена, така и 
от качествена гледна точка.

Or.en


