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Изменение 1
Elizabeth Lynne

Проектостановище
Параграф 1 

Проектостановище Изменение

1. счита, че вътрешният пазар се 
нуждае от промени, за да осигурява 
услуги от общ икономически интерес 
(УОИИ) в рамките на универсален 
достъп, високо качество и приемливи 
цени; счита, че предложението на 
Комисията не е достатъчно и 
изразява съжаление, че в него не се 
споменава никакво законодателно 
предложение, освен във връзка с 
концесиите и обществените поръчки;

1. счита, че вътрешният пазар трябва да 
осигурява услуги от общ икономически 
интерес (УОИИ) в рамките на 
универсален достъп, високо качество и 
приемливи цени;

Or. en

Изменение 2
Jürgen Creutzmann, Raffaele Baldassarre

Проектостановище
Параграф 1 

Проектостановище Изменение

1. счита, че вътрешният пазар се 
нуждае от промени, за да осигурява 
услуги от общ икономически интерес 
(УОИИ) в рамките на универсален 
достъп, високо качество и приемливи 
цени; счита, че предложението на 
Комисията не е достатъчно и 
изразява съжаление, че в него не се 
споменава никакво законодателно 
предложение, освен във връзка с 
концесиите и обществените поръчки;

1. призовава Комисията и държавите-
членки да гарантират, че услугите от 
общ икономически интерес (УОИИ)
могат лесно да бъдат управлявани на 
съответното равнище, изпълняват 
ясни правила за финансиране, имат 
възможно най-високото качество и са 
достъпни за всички; подчертава 
важността на това да се разработва 
инфраструктура за големите 
мрежови индустрии, включително 
енергетиката, транспортните услуги 
и електронните комуникации;
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Or. en

Изменение 3
Pervenche Berès

Проектостановище
Параграф 1 

Проектостановище Изменение

1. счита, че вътрешният пазар се нуждае 
от промени, за да осигурява услуги от 
общ икономически интерес (УОИИ) в 
рамките на универсален достъп, високо 
качество и приемливи цени; счита, че 
предложението на Комисията не е 
достатъчно и изразява съжаление, че в 
него не се споменава никакво
законодателно предложение, освен във 
връзка с концесиите и обществените 
поръчки;

1. счита, че вътрешният пазар се нуждае 
от промени, за да осигурява услуги от 
общ икономически интерес (УОИИ) в 
рамките на универсален достъп, високо 
качество и приемливи цени; счита, че 
предложение №25 на Комисията не е 
достатъчно, тъй като гражданите и 
заинтересованите от УОИИ страни 
не очакват поредното съобщение, а 
конкретни действия; изразява 
съжаление, че не се споменава никакво 
законодателно предложение, освен във 
връзка с концесиите и обществените 
поръчки; счита, че един добре 
функциониращ пазар изисква 
обществени услуги в целия ЕС, 
например по отношение на 
железопътните мрежи или 
широколентовите мрежи;

Or. en

Изменение 4

Emilie Turunen

Проектостановище
Параграф 1 

Проектостановище Изменение

1. счита, че вътрешният пазар се нуждае 
от промени, за да осигурява услуги от 
общ икономически интерес (УОИИ) в 
рамките на универсален достъп, високо 

1. счита, че вътрешният пазар се нуждае 
от промени, за да осигурява услуги от 
общ икономически интерес (УОИИ) в 
рамките на универсален достъп, високо 
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качество и приемливи цени; счита, че 
предложението на Комисията не е 
достатъчно и изразява съжаление, че в 
него не се споменава никакво
законодателно предложение, освен във 
връзка с концесиите и обществените 
поръчки;

качество и приемливи цени; счита, че 
предложението на Комисията не е 
достатъчно и изразява съжаление, че в 
него не се споменава никакво
законодателно предложение, освен във 
връзка с концесиите и обществените 
поръчки; призовава Комисията да 
гарантира, че гражданите в целия ЕС 
могат да се възползват от 
висококачествени услуги от общ 
интерес; отбелязва, че инициативата 
„Single Market Act“ включва 
ангажимент през 2011 г. да бъде 
представен пакет от мерки, свързани 
с услугите от общ интерес; изразява 
очакване тези предложения да 
отразяват разпоредбите на член 14 
от Договора за функционирането на 
Европейския съюз и неговия протокол 
№26;

Or. en

Изменение 5
Liisa Jaakonsaari, Proinsias De Rossa

Проектостановище
Параграф 1 

Проектостановище Изменение

1. счита, че вътрешният пазар се нуждае 
от промени, за да осигурява услуги от 
общ икономически интерес (УОИИ) в 
рамките на универсален достъп, високо 
качество и приемливи цени; счита, че 
предложението на Комисията не е 
достатъчно и изразява съжаление, че в 
него не се споменава никакво
законодателно предложение, освен във 
връзка с концесиите и обществените 
поръчки;

1. счита, че вътрешният пазар се нуждае 
от промени, за да гарантира услуги от 
общ икономически интерес (УОИИ) в 
рамките на универсален достъп, високо 
качество и приемливи цени; счита, че 
предложението на Комисията не е 
достатъчно и изразява съжаление, че в 
него не се споменава никакво
законодателно предложение, освен във 
връзка с концесиите и обществените 
поръчки;

Or. en
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Изменение 6
Milan Cabrnoch

Проектостановище
Параграф 1 a (нов) 

Проектостановище Изменение

1 a. счита, че европейците все още не 
са оползотворили напълно 
потенциала на единния пазар в много 
области, включително свободното 
движение на хора, стоки и услуги и че 
са необходими нови стимули, по-
специално за да се гарантира 
ефективна географска мобилност на 
работната ръка в Европа;

Or. en

Изменение 7
Milan Cabrnoch

Проектостановище
Параграф 1 б (нов) 

Проектостановище Изменение

1 б. подчертава, че основната цел на 
единния пазар за европейците са 
работните места и създаването на 
нови работни места и че е 
жизненоважно да се създаде среда, в 
която дружествата и гражданите 
могат изцяло да упражняват правата 
си;

Or. en

Изменение 8
Licia Ronzulli

Проектостановище
Параграф 1 в (нов) 
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Проектостановище Изменение

1 a. подчертава, че единният пазар 
предлага огромен потенциал по 
отношение на заетостта, растежа и 
конкурентоспособността и е 
необходимо да се приемат силни 
структурни политики, за да бъде 
използван изцяло този потенциал;

Or. en

Изменение 9
Licia Ronzulli

Проектостановище
Параграф 1 г (нов) 

Проектостановище Изменение

1 б. изтъква жизненоважното 
значение на обучението и 
квалификацията, които са основни 
елементи за създаването на работни 
места и социална интеграция и 
съответно за успеха на единния 
пазар;

Or. en

Изменение 10

Emilie Turunen

Проектостановище
Параграф 1 д (нов) 

Проектостановище Изменение

1 a. подчертава, че „сърцето на 
единния пазар трябва да бъдат 
самите европейци“ ще остане само 
пожелание, ако е единствено 
стратегия, чрез която да бъдат 
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убедени хората, че единният пазар е 
нещо добро за тях; счита, че трябва 
да бъдат предприети по-решителни 
действия за запазване и засилване на 
основания на солидарността 
европейски модел;

Or. en

Изменение 11
Françoise Castex

Проектостановище
Параграф 1 e (нов) 

Проектостановище Изменение

1 a. посочва важността на услугите 
от общ икономически интерес 
(УОИИ) за постигане на 
съгласуваност между гражданите и 
местните органи, от една страна, и 
единния пазар, от друга страна, и 
изразява съжаление относно липсата 
на яснота във връзка с предвидените 
мерки по отношение на услугите от 
общ интерес (УОИ); подчертава освен 
това, че местните органи изразяват 
загриженост относно правната 
сигурност, в условията на която 
трябва да се осъществят техните 
намеси в полза на УОИИ и 
социалните услуги от общ интерес 
(СУОИ), които попадат в тяхната 
сфера на отговорности;

Or. en

Изменение 12
Françoise Castex

Проектостановище
Параграф 1 ж (нов) 
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Проектостановище Изменение

1 б. припомня, че в член 14 от 
Договора за функционирането на 
Европейския съюз Европейският 
парламент и Съветът се призовават 
чрез регламенти да установяват 
принципите и определят условията, 
за да може услугите от общ 
икономически интерес (УОИИ) да 
изпълняват функцията си на 
обществени услуги; поради това 
изисква от Комисията да предприеме 
инициативи в тази връзка;

Or. en

Изменение 13
Jürgen Creutzmann, Raffaele Baldassarre

Проектостановище
Параграф 2 

Проектостановище Изменение

2. изразява разочарование от липсата 
на предложения относно социалните 
услуги; счита, че предложенията са 
далеч от качествената рамка, 
обещана от г-н Barroso;

заличава се

Or. en

Изменение 14

Emilie Turunen

Проектостановище
Параграф 2 

Проектостановище Изменение

2. изразява разочарование от липсата на 
предложения относно социалните 

2. изразява разочарование от липсата на 
предложения относно социалните 



PE456.899v01-00 10/48 AM\854931BG.doc

BG

услуги; счита, че предложенията са 
далеч от качествената рамка, обещана от 
г-н Barroso;

услуги; счита, че предложенията са 
далеч от качествената рамка, обещана от 
г-н Barroso; призовава Комисията 
спешно да осигури както 
качествената рамка, така и 
свързаните с това предложения;

Or. en

Изменение 15
Liisa Jaakonsaari, Proinsias De Rossa

Проектостановище
Параграф 2 

Проектостановище Изменение

2. изразява разочарование от липсата на 
предложения относно социалните
услуги; счита, че предложенията са 
далеч от качествената рамка, обещана от 
г-н Barroso;

2. изразява разочарование от липсата на 
предложения относно качествени 
социални услуги от общ интерес; 
счита, че предложенията са далеч от 
качествената рамка, обещана от г-н 
Barroso;

Or. en

Изменение 16
Elizabeth Lynne

Проектостановище
Параграф 3 

Проектостановище Изменение

3. призовава Комисията да представи 
законодателство с ясно съдържание, 
което определя УОИИ въз основа на 
основните права, а не на 
икономическите перспективи, 
укрепва принципите на 
субсидиарност и местно 
самоуправление и изключва УОИИ от 
прилагането на пазарни правила;

заличава се

Or. en
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Изменение 17
Jürgen Creutzmann, Raffaele Baldassarre

Проектостановище
Параграф 3 

Проектостановище Изменение

3. призовава Комисията да представи 
законодателство с ясно съдържание, 
което определя УОИИ въз основа на 
основните права, а не на 
икономическите перспективи, 
укрепва принципите на 
субсидиарност и местно 
самоуправление и изключва УОИИ от 
прилагането на пазарни правила;

3. призовава Комисията да улесни 
прилагането на правилата на ЕС, 
като изясни критериите за 
съвместимост на държавната помощ 
за социални услуги от общ интерес 
(СУОИ) и възлагането на обществени 
поръчки с вътрешния пазар;

Or. en

Изменение 18
Liisa Jaakonsaari, Proinsias De Rossa

Проектостановище
Параграф 3 

Проектостановище Изменение

3. призовава Комисията да представи 
законодателство с ясно съдържание, 
което определя УОИИ въз основа на 
основните права, а не на 
икономическите перспективи, 
укрепва принципите на субсидиарност и 
местно самоуправление и изключва 
УОИИ от прилагането на пазарни 
правила;

3. призовава Комисията да представи 
законодателни предложения с ясно 
съдържание, основани на член 14, 
протокол 26 и в съответствие с 
Хартата на основните права, която 
зачита принципите на субсидиарност, 
посочени в Договорите, и 
възпрепятства нежелателната 
намеса на пазарните правила на ЕС, 
които пречат на прерогативите на 
органите на държавите-членки, по-
специално на местните и 
регионалните органи, при 
предоставянето на услуги от общ 
интерес (УОИ), и по-конкретно 
защитава тяхната роля при 
предоставянето социални услуги от 
общ интерес (СУОИ);
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Or. en

Изменение 19

Emilie Turunen

Проектостановище
Параграф 3 

Проектостановище Изменение

3. призовава Комисията да представи 
законодателство с ясно съдържание, 
което определя УОИИ въз основа на 
основните права, а не на 
икономическите перспективи, укрепва 
принципите на субсидиарност и местно 
самоуправление и изключва УОИИ от 
прилагането на пазарни правила;

3. призовава Комисията спешно да 
представи законодателство с ясно 
съдържание, което определя 
социалните услуги от общ интерес 
(СУОИ) въз основа на основните права, 
а не на икономическите перспективи, 
укрепва принципите на субсидиарност и 
местно самоуправление и изключва 
СУОИ от прилагането на пазарни 
правила; посочва отдавна 
продължаващия диалог между 
заинтересованите страни по този 
въпрос и призовава Комисията най-
после да премине към действия;

Or. en

Изменение 20
Sylvana Rapti

Проектостановище
Параграф 3 

Проектостановище Изменение

3. призовава Комисията да представи 
законодателство с ясно съдържание, 
което определя УОИИ въз основа на 
основните права, а не на 
икономическите перспективи, укрепва 
принципите на субсидиарност и местно 
самоуправление и изключва УОИИ от 
прилагането на пазарни правила;

3. призовава Комисията спешно да 
представи законодателство с ясно 
съдържание, което определя 
социалните услуги от общ интерес 
(СУОИ) въз основа на основните права, 
а не на икономическите перспективи, и 
по този начин осигурява всеобщ 
достъп за всички европейци и 
гарантира високото качество на 
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СУОИ, укрепва принципите на 
субсидиарност и местно 
самоуправление и изключва СУОИ от 
прилагането на пазарни правила;

Or. en

Изменение 21

Emilie Turunen

Проектостановище
Параграф 3 a (нов) 

Проектостановище Изменение

3 a. призовава Комисията да 
насърчава и подкрепя предоставянето 
на социални услуги от общ интерес 
от предприятията на социалната 
икономика;

Or. en

Изменение 22
Jürgen Creutzmann

Проектостановище
Параграф 3 б (нов) 

Проектостановище Изменение

3 a. призовава Комисията да 
гарантира спазването на принципа на 
субсидиарност и да се въздържа от 
предлагането на директива относно 
концесиите, като се имат предвид 
съществените културни различия 
между държавите-членки в тази 
област;

Or. en
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Изменение 23
Sari Essayah

Проектостановище
Параграф 4 

Проектостановище Изменение

4. изисква включването на 
задължителна социална клауза във 
всички съответни законодателни 
актове в областта на единния пазар с 
цел да се гарантира, че правилата на 
конкуренцията зачитат основните 
права и да се защитава и утвърждава 
правото на колективни действия и 
правото на стачка в контекста на 
четирите свободи; изисква 
създаването на специална социална 
камара на Съда на Европейския съюз, 
съставена от съдии, специализирани в 
трудовото и социалното право;

4. изисква от Комисията да 
гарантира съгласно предложение 29, 
че основните права и тяхното 
прилагане по подходящ начин са взети 
предвид в цялото законодателство 
относно единния пазар;

Or. en

Изменение 24
Raffaele Baldassarre, Jürgen Creutzmann

Проектостановище
Параграф 4 

Проектостановище Изменение

4. изисква включването на 
задължителна социална клауза във 
всички съответни законодателни 
актове в областта на единния пазар с 
цел да се гарантира, че правилата на 
конкуренцията зачитат основните 
права и да се защитава и утвърждава 
правото на колективни действия и 
правото на стачка в контекста на 
четирите свободи; изисква 
създаването на специална социална 
камара на Съда на Европейския съюз, 
съставена от съдии, специализирани в 

4. изисква зачитането във всички 
законодателни предложения на член 9 
от Договора за функционирането на 
Европейския съюз, по-специално по 
отношение на насърчаването на 
високо равнище на заетост, 
гарантирането на подходяща 
социална закрила и борбата срещу 
социалната изолация, както и на 
целите на Съюза по отношение на 
растежа и работните места;
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трудовото и социалното право;

Or. en

Изменение 25

Emilie Turunen

Проектостановище
Параграф 4 

Проектостановище Изменение

4. изисква включването на 
задължителна социална клауза във
всички съответни законодателни актове 
в областта на единния пазар с цел да се 
гарантира, че правилата на 
конкуренцията зачитат основните 
права и да се защитава и утвърждава
правото на колективни действия и 
правото на стачка в контекста на 
четирите свободи; изисква създаването 
на специална социална камара на Съда 
на Европейския съюз, съставена от 
съдии, специализирани в трудовото и 
социалното право;

4. изисква включването на 
задължителна социална клауза във 
всички съответни законодателни актове 
в областта на единния пазар с цел да се 
гарантира, че правилата на 
конкуренцията не отменят основните 
права и да се защитават и 
утвърждават всички основни права, 
включително правото на колективни 
действия и правото на стачка в 
контекста на четирите свободи; 
призовава Съда на Европейския съюз 
да извърши оценка във връзка със
създаването на специална социална 
камара на Съда на Европейския съюз, 
съставена от съдии, специализирани в 
трудовото и социалното право;
призовава Съда на Европейския съюз 
да направи процедурите си по-
прозрачни, особено по отношение на 
назначаването на съдиите и 
разпределянето на делата; посочва 
факта, че за да се гарантира 
зачитането на правата от Хартата 
на основните права е необходимо да се 
извърши анализ на социалните 
последици не само от цялото 
предложено законодателство, но и от 
вече приетите законодателни 
актове;

Or. en
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Изменение 26
Pervenche Berès

Проектостановище
Параграф 4 

Проектостановище Изменение

4. изисква включването на 
задължителна социална клауза във 
всички съответни законодателни актове 
в областта на единния пазар с цел да се 
гарантира, че правилата на 
конкуренцията зачитат основните права 
и да се защитава и утвърждава правото 
на колективни действия и правото на 
стачка в контекста на четирите свободи; 
изисква създаването на специална 
социална камара на Съда на 
Европейския съюз, съставена от съдии, 
специализирани в трудовото и 
социалното право;

4. изразява съжаление относно 
липсата на сериозна оценка на 
социалното въздействие въз основа на 
новата хоризонтална социална 
клауза, която се съдържа в член 9 от 
Договора от Лисабон; изисква 
включването на задължителна социална 
клауза във всички съответни 
законодателни актове в областта на 
единния пазар с цел да се гарантира, че 
политиките на ЕС, и особено
правилата на конкуренцията, 
допринасят за социалния напредък,
зачитат основните права и да се 
защитава и утвърждава правото на 
колективни действия и правото на 
стачка в контекста на четирите свободи; 
изисква създаването на специална 
социална камара на Съда на 
Европейския съюз, съставена от съдии, 
специализирани в трудовото и 
социалното право; счита, че 
предложение 29 трябва да бъде 
завършено в тази връзка;

Or. en

Изменение 27
Liisa Jaakonsaari

Проектостановище
Параграф 4 

Проектостановище Изменение

4. изисква включването на 
задължителна социална клауза във 
всички съответни законодателни 
актове в областта на единния пазар с 

4. изисква включването на 
задължителна хоризонтална социална 
клауза под формата на регламент, 
който изрично налага 
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цел да се гарантира, че правилата на 
конкуренцията зачитат основните 
права и да се защитава и утвърждава 
правото на колективни действия и 
правото на стачка в контекста на 
четирите свободи; изисква 
създаването на специална социална 
камара на Съда на Европейския съюз, 
съставена от съдии, специализирани в 
трудовото и социалното право;

икономическите свободи да зачитат
основните социални права, като 
отдава приоритет на основните 
социални права в случай на конфликт 
и защитава и утвърждава правото на 
колективни действия и правото на 
стачка; изисква създаването на 
специална социална камара на Съда на 
Европейския съюз, съставена от съдии, 
специализирани в трудовото и 
социалното право;

Or. en

Изменение 28
Jutta Steinruck

Проектостановище
Параграф 4 

Проектостановище Изменение

4. изисква включването на 
задължителна социална клауза във 
всички съответни законодателни актове 
в областта на единния пазар с цел да се 
гарантира, че правилата на 
конкуренцията зачитат основните 
права и да се защитава и утвърждава 
правото на колективни действия и 
правото на стачка в контекста на 
четирите свободи; изисква създаването 
на специална социална камара на Съда 
на Европейския съюз, съставена от 
съдии, специализирани в трудовото и 
социалното право;

4. изисква включването на клауза за 
социален напредък в Договора от 
Лисабон и на задължителна социална 
клауза във всички съответни 
законодателни актове в областта на 
единния пазар с цел да се гарантира, че 
основните права не се накърняват от 
правилата на конкуренцията и те 
защитават и утвърждават правото 
на колективни действия и правото на 
стачка в контекста на четирите свободи; 
изисква създаването на специална 
социална камара на Съда на 
Европейския съюз, съставена от съдии, 
специализирани в трудовото и 
социалното право;

Or. en

Изменение 29
Sergio Gaetano Cofferati

Проектостановище
Параграф 4 
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Проектостановище Изменение

4. изисква включването на 
задължителна социална клауза във 
всички съответни законодателни 
актове в областта на единния пазар с 
цел да се гарантира, че правилата на 
конкуренцията зачитат основните права 
и да се защитава и утвърждава правото 
на колективни действия и правото на 
стачка в контекста на четирите свободи; 
изисква създаването на специална 
социална камара на Съда на 
Европейския съюз, съставена от съдии, 
специализирани в трудовото и 
социалното право;

4. изисква включването на 
задължителна социална клауза във 
всички законодателни действия в 
областта на единния пазар с цел да се 
гарантира, че правилата на 
конкуренцията зачитат основните права 
и да се гарантира и утвърждава 
правото на колективни действия при 
трудовото договаряне, правото на 
стачка и правото свободно сдружаване 
в контекста на четирите свободи; 
изисква създаването на специална 
социална камара на Съда на 
Европейския съюз, съставена от съдии, 
специализирани в трудовото и 
социалното право;

Or. en

Изменение 30
Pervenche Berès

Проектостановище
Параграф 4 a (нов) 

Проектостановище Изменение

4 a. приветства ангажимента на 
Комисията за трансевропейска 
транспортна мрежа в предложение 
26 и за енергийна инфраструктура в 
предложение 27, но счита, че 
Комисията, чиято задача е да 
определя и защитава общия 
европейски интерес, трябва като 
приоритет и в съответствие с 
правото си на инициатива да е 
ангажирана с действия от името на 
Съюза в областите, където тя 
разполага със споделена 
компетентност или с 
компетентност да координира 
действията на държавите-членки, 
вместо само да определя граници за 
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действията на пазарните участници 
или държавните фактори;

Or. en

Изменение 31
Patrick Le Hyaric

Проектостановище
Параграф 4 б (нов) 

Проектостановище Изменение

4 a. настоява, с оглед на новата 
стратегия на Комисията за 
ефективното прилагане на Хартата 
на основните права (предложение 29), 
както и на разискванията относно 
бъдещи промени на Договора във 
връзка със следващия етап от 
разширяването, в първичното 
законодателство на ЕС да бъде 
въведена клауза относно социалния 
напредък, с която да се определя, че 
основните права като цяло и правото 
на стачка и трудови спорове, на 
колективно договаряне и т.н. винаги 
имат предимство пред „основните 
свободи“ на вътрешния пазар;

Or. en

Изменение 32
Françoise Castex

Проектостановище
Параграф 4 в (нов) 

Проектостановище Изменение

4 a. приветства предложение 29 и 
готовността на Комисията да 
прилага Хартата на основните права 
и социалната клауза (член 9 от 
Договора за функционирането на 
Европейския съюз); настоява, че тези 
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мерки трябва да бъдат ефективни;
изисква въздействието на всеки 
законодателен акт в социален план да 
бъде анализирано не само от 
Комисията, но да бъдат поискани и 
становищата на Парламента, 
другите европейски институции и 
социалните партньори;

Or. en

Изменение 33
Jürgen Creutzmann, Raffaele Baldassarre

Проектостановище
Параграф 4 г (нов) 

Проектостановище Изменение

4a. приветства предложението за 
решение за определяне на програма за 
действия в областта на европейския 
радиочестотен спектър, по-
специално освобождаването в 
резултат от „цифровия дивидент“ на 
800 MHz-овата честотна лента до 
2013 г., за да се осигури възможност за 
широколентово покритие в селските 
райони и за високоскоростен достъп 
до интернет за всички граждани;

Or. en

Изменение 34
Raffaele Baldassarre, Jürgen Creutzmann

Проектостановище
Параграф 5 

Проектостановище Изменение

5. призовава за преразглеждане на 
Директивата относно командироването 
на работници (96/71/ЕО1)  с цел да се 
защитят трудовите стандарти и 
системите на отношения в 

5. приветства обявената 
законодателна инициатива във връзка 
с прилагането на Директивата относно 
командироването на работници 
(96/71/ЕО) с цел да се гарантира 
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промишлеността на държавите-
членки, включително колективното 
трудово договаряне и различните 
форми на колективни действия, 
както и да се потвърди принципът на 
еднакво заплащане за работа с 
еднаква стойност вместо просто да 
се прави препратка към минималните 
ставки;

зачитане на правата на 
командированите работници и да се 
разяснят задълженията на 
националните органи и 
предприятията. Призовава 
държавите-членки да коригират 
недостатъците по отношение на 
прилагането и изпълнението на 
директивата (96/71/ЕО);

Or. en

Изменение 35
Sari Essayah

Проектостановище
Параграф 5 

Проектостановище Изменение

5. призовава за преразглеждане на 
Директивата относно командироването 
на работници (96/71/ЕО1) с цел да се 
защитят трудовите стандарти и 
системите на отношения в 
промишлеността на държавите-членки, 
включително колективното трудово 
договаряне и различните форми на 
колективни действия, както и да се 
потвърди принципът на еднакво 
заплащане за работа с еднаква стойност 
вместо просто да се прави препратка 
към минималните ставки;

5. призовава за преразглеждане на 
прилагането на Директивата относно 
командироването на работници 
(96/71/ЕО1), съгласно предложение 30, 
с цел да се защитят трудовите стандарти 
и системите на отношения в 
промишлеността на държавите-членки, 
включително колективното трудово 
договаряне и различните форми на 
колективни действия, както и да се 
потвърди принципът на еднакво 
заплащане за работа с еднаква стойност;

Or. en

Изменение 36
Elizabeth Lynne

Проектостановище
Параграф 5 

                                               
1 ОВ L 18, 21.1.1997 г., стp. 1.
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Проектостановище Изменение

5. призовава за преразглеждане на 
Директивата относно командироването 
на работници (96/71/ЕО1) с цел да се 
защитят трудовите стандарти и 
системите на отношения в 
промишлеността на държавите-членки, 
включително колективното трудово 
договаряне и различните форми на 
колективни действия, както и да се 
потвърди принципът на еднакво 
заплащане за работа с еднаква 
стойност вместо просто да се прави 
препратка към минималните ставки;

5. призовава за преразглеждането на 
Директивата относно командироването 
на работници (96/71/ЕО1), за да се 
защитят трудовите стандарти и 
системите на отношения в 
промишлеността на държавите-членки, 
включително колективното трудово 
договаряне и различните форми на 
колективни действия;

Or. en

Изменение 37
Pervenche Berès

Проектостановище
Параграф 5 

Проектостановище Изменение

5. призовава за преразглеждане на 
Директивата относно командироването 
на работници (96/71/ЕО1) с цел да се 
защитят трудовите стандарти и 
системите на отношения в 
промишлеността на държавите-членки, 
включително колективното трудово 
договаряне и различните форми на 
колективни действия, както и да се 
потвърди принципът на еднакво 
заплащане за работа с еднаква стойност 
вместо просто да се прави препратка 
към минималните ставки;

5. счита, че предложение 30 не е 
достатъчно амбициозно, и призовава 
за преразглеждане на Директивата 
относно командироването на работници 
(96/71/ЕО1) с цел да се защитят 
трудовите стандарти и системите на 
отношения в промишлеността на 
държавите-членки, включително 
колективното трудово договаряне и 
различните форми на колективни 
действия, както и да се потвърди 
принципът на еднакво заплащане за 
работа с еднаква стойност, вместо 
просто да се прави препратка към 
минималните ставки;

Or. en
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Изменение 38
Liisa Jaakonsaari

Проектостановище
Параграф 5 

Проектостановище Изменение

5. призовава за преразглеждане на 
Директивата относно командироването 
на работници (96/71/ЕО1) с цел да се 
защитят трудовите стандарти и
системите на отношения в 
промишлеността на държавите-членки, 
включително колективното трудово 
договаряне и различните форми на 
колективни действия, както и да се 
потвърди принципът на еднакво 
заплащане за работа с еднаква стойност 
вместо просто да се прави препратка 
към минималните ставки;

5. призовава за преразглеждане на 
Директивата относно командироването 
на работници (96/71/ЕО1) с цел да се 
защитят системите на отношения в 
промишлеността на държавите-членки и 
да се възстанови спазването на 
регулаторната рамка относно 
трудовите стандарти и условията на 
труд в страната, в която се 
упражнява трудовата дейност, 
включително колективното трудово 
договаряне и различните форми на 
колективни действия, както и да се 
потвърди принципът на еднакво 
заплащане за работа с еднаква стойност,
вместо просто да се прави препратка 
към минималните стандарти;

Or. en

Изменение 39
Jutta Steinruck

Проектостановище
Параграф 5 

Проектостановище Изменение

5. призовава за преразглеждане на 
Директивата относно командироването 
на работници (96/71/ЕО1) с цел да се 
защитят трудовите стандарти и 
системите на отношения в 
промишлеността на държавите-членки, 
включително колективното трудово 
договаряне и различните форми на 
колективни действия, както и да се 
потвърди принципът на еднакво 
заплащане за работа с еднаква 

5. призовава за преразглеждане на 
Директивата относно командироването 
на работници (96/71/ЕО1) с цел да се 
защитят трудовите стандарти и 
системите на отношения в 
промишлеността на държавите-членки, 
включително колективното трудово 
договаряне и различните форми на 
колективни действия, както и да се 
потвърди принципът на еднакво 
заплащане за една и съща работа на 
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стойност вместо просто да се прави 
препратка към минималните ставки;

едно и също работно място, в 
съответствие с разпоредбите на 
членове 18 и 157 от Договора за 
функционирането на Европейския 
съюз, вместо просто да се прави 
препратка към минималните ставки;

Or. en

Изменение 40

Emilie Turunen

Проектостановище
Параграф 5 

Проектостановище Изменение

5. призовава за преразглеждане на 
Директивата относно командироването 
на работници (96/71/ЕО1) с цел да се 
защитят трудовите стандарти и 
системите на отношения в 
промишлеността на държавите-членки, 
включително колективното трудово 
договаряне и различните форми на 
колективни действия, както и да се 
потвърди принципът на еднакво 
заплащане за работа с еднаква стойност 
вместо просто да се прави препратка 
към минималните ставки;

5. призовава за целенасочено 
преразглеждане на Директивата относно 
командироването на работници 
(96/71/ЕО1) с цел да се защитят 
трудовите стандарти и системите на 
отношения в промишлеността на 
държавите-членки, включително 
колективното трудово договаряне и 
различните форми на колективни 
действия, както и да се потвърди 
принципът на еднакво заплащане за 
работа с еднаква стойност на едно и 
също работно място, вместо просто да 
се прави препратка към минималните 
ставки; призовава в цялото съответно 
законодателство да се зачита 
фактът, че трудовите стандарти са 
определени по отношение на 
работното място;

Or. en

Изменение 41
Patrick Le Hyaric

Проектостановище
Параграф 5 
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Проектостановище Изменение

5. призовава за преразглеждане на 
Директивата относно командироването 
на работници (96/71/ЕО1) с цел да се 
защитят трудовите стандарти и 
системите на отношения в 
промишлеността на държавите-членки, 
включително колективното трудово 
договаряне и различните форми на 
колективни действия, както и да се 
потвърди принципът на еднакво 
заплащане за работа с еднаква стойност 
вместо просто да се прави препратка 
към минималните ставки;

5. призовава за преразглеждане на 
Директивата относно командироването 
на работници (96/71/ЕО) с цел да се 
защитят трудовите стандарти и 
системите на отношения в 
промишлеността на държавите-членки, 
включително колективното трудово 
договаряне и различните форми на 
колективни действия, както и да се 
потвърди принципът на еднакво 
заплащане за работа с еднаква стойност 
на едно и също работно място или 
месторабота, вместо просто да се 
прави препратка към минималните 
ставки;

Or. en

Изменение 42
Sylvana Rapti

Проектостановище
Параграф 5 

Проектостановище Изменение

5. призовава за преразглеждане на 
Директивата относно командироването 
на работници (96/71/ЕО1) с цел да се 
защитят трудовите стандарти и 
системите на отношения в 
промишлеността на държавите-членки, 
включително колективното трудово 
договаряне и различните форми на 
колективни действия, както и да се 
потвърди принципът на еднакво 
заплащане за работа с еднаква стойност 
вместо просто да се прави препратка 
към минималните ставки;

5. призовава за преразглеждане на 
Директивата относно командироването 
на работници (96/71/ЕО1) с цел да се 
защитят трудовите стандарти и 
системите на отношения в 
промишлеността на държавите-членки, 
включително колективното трудово 
договаряне и различните форми на 
колективни действия, както и да се 
потвърди принципът на еднакво 
заплащане за работа с еднаква стойност 
на едно и също работно място, вместо 
просто да се прави препратка към 
минималните ставки, за да се поощрят 
трансграничната мобилност на 
работниците и обменът на 
експертен опит и добри практики;
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Or. en

Изменение 43

Emilie Turunen

Проектостановище
Параграф 5 a (нов) 

Проектостановище Изменение

5б. призовава Комисията да стартира 
разширено изследване на явлението 
„социален дъмпинг” по отношение на 
условията на заплащане и труд в 
рамките на вътрешния пазар; 
подчертава, че социалните 
партньори и националните органи за 
инспекция по труда трябва да играят 
решаваща роля в това изследване; 
очаква Комисията да предложи нови 
правни действия или допълнителни 
мерки по прилагането, ако това е 
необходимо;

Or. en

Изменение 44
Françoise Castex

Проектостановище
Параграф 5 б (нов) 

Проектостановище Изменение

5a. приветства предложения 32 и 35 
във връзка с признаването на 
квалификациите и валидирането на 
придобития опит; призовава това да 
се включи в европейската 
квалификационна рамка, като се 
взема предвид в колективните 
трудови договори за отраслите и/или 
предприятията, в съответствие с 
процедурите на всяка една държава-
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членка;

Or. en

Изменение 45
Jürgen Creutzmann, Raffaele Baldassarre

Проектостановище
Параграф 6 

Проектостановище Изменение

6. счита, че всяка реформа на
пенсионните системи от втория стълб
следва да бъде насочена към укрепване 
и допълване на първия стълб, което 
гарантира адекватни пенсии; 
припомня на Комисията, че много 
държави-членки разполагат с добре 
функционираща система на първия 
стълб; настоятелно призовава
Комисията да отчете това и да 
използва тези примери като 
референтни за целия ЕС;

6. счита, че пенсионните системи като 
цяло следва да продължат да се 
регулират на национално равнище при 
спазване на принципа на 
субсидиарност; при все това 
призовава държавите-членки да 
съгласуват своите пенсионни 
политики по по-ефективен начин и да 
обменят най-добри практики на 
европейско ниво с цел преодоляване на 
общите финансови и демографски 
предизвикателства; призовава 
Комисията и държавите-членки да 
постигнат напредък при 
подобряването на възможностите за 
прехвърляне на пенсии в рамките на
ЕС, що се отнася до мобилните 
работници;

Or. en

Изменение 46
Jutta Steinruck

Проектостановище
Параграф 6 

Проектостановище Изменение

6. счита, че всяка реформа на 
пенсионните системи от втория стълб 
следва да бъде насочена към укрепване 
и допълване на първия стълб, което 
гарантира адекватни пенсии; припомня 

6. подчертава, че всяка реформа на 
пенсионните системи от втория стълб 
следва да бъде в сферата на 
компетентност на държавите-
членки и да е насочена към укрепване и 
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на Комисията, че много държави-членки 
разполагат с добре функционираща 
система на първия стълб; настоятелно 
призовава Комисията да отчете това и 
да използва тези примери като 
референтни за целия ЕС;

допълване на първия стълб, което 
гарантира адекватни пенсии; припомня 
на Комисията, че много държави-членки 
разполагат с добре функционираща 
система на първия стълб; настоятелно 
призовава Комисията да отчете това и 
да използва тези примери като 
референтни за целия ЕС;

Or. en

Изменение 47

Emilie Turunen

Проектостановище
Параграф 6 

Проектостановище Изменение

6. счита, че всяка реформа на 
пенсионните системи от втория стълб 
следва да бъде насочена към укрепване 
и допълване на първия стълб, което 
гарантира адекватни пенсии; припомня 
на Комисията, че много държави-членки 
разполагат с добре функционираща 
система на първия стълб; настоятелно 
призовава Комисията да отчете това и 
да използва тези примери като 
референтни за целия ЕС;

6. счита, че всяка реформа на 
пенсионните системи от втория стълб 
следва да бъде насочена към укрепване 
и допълване на първия стълб, което 
гарантира адекватни пенсии; припомня 
на Комисията, че много държави-членки 
разполагат с добре функционираща 
система на първия стълб; настоятелно 
призовава Комисията да отчете това и 
да използва тези примери като 
референтни за целия ЕС; подчертава, 
че икономическата криза, 
демографските промени и срещаните 
от мобилните работници проблеми 
не трябва да се използват като 
претекст с цел поставяне под въпрос 
на предимството и важността на 
първия стълб на пенсионните права, 
особено що се отнася до 
предотвратяването на бедността;

Or. en
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Изменение 48
Liisa Jaakonsaari

Проектостановище
Параграф 6 

Проектостановище Изменение

6. счита, че всяка реформа на 
пенсионните системи от втория стълб 
следва да бъде насочена към укрепване 
и допълване на първия стълб, което 
гарантира адекватни пенсии; припомня 
на Комисията, че много държави-членки 
разполагат с добре функционираща 
система на първия стълб; настоятелно 
призовава Комисията да отчете това и 
да използва тези примери като 
референтни за целия ЕС;

6. счита, че всяка реформа на 
пенсионните системи от втория стълб 
следва да бъде насочена към укрепване 
и допълване на първия стълб, което 
гарантира адекватни пенсии; припомня 
на Комисията, че много държави-членки 
разполагат с добре функционираща 
система на първия стълб; настоятелно 
призовава Комисията да отчете това и 
да използва тези примери като 
референтни за целия ЕС; изисква от 
Комисията да извърши оценка на 
нуждата от различни правила, 
засягащи пенсионните фондове, 
както и на необходимостта от 
подобряване на възможностите за 
прехвърляне на пенсии, включително 
възможностите за прехвърляне на 
корпоративни пенсии при смяна на 
работодателите; призовава 
Комисията да засили нормативната 
уредба относно прозрачността на 
пенсионноосигурителните схеми, 
техните инвестиционни стратегии и 
платежоспособност, като включи 
социалните партньори в този процес 
– и то на ранен етап;

Or. en

Изменение 49
Sergio Gaetano Cofferati

Проектостановище
Параграф 6 

Проектостановище Изменение

6. счита, че всяка реформа на 6. счита, че всяка реформа на 
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пенсионните системи от втория стълб 
следва да бъде насочена към укрепване 
и допълване на първия стълб, което 
гарантира адекватни пенсии; припомня 
на Комисията, че много държави-членки 
разполагат с добре функционираща 
система на първия стълб; настоятелно 
призовава Комисията да отчете това и 
да използва тези примери като 
референтни за целия ЕС;

пенсионните системи от втория стълб 
следва да бъде насочена към укрепване 
и допълване на първия стълб, което 
гарантира адекватни пенсии; също така 
счита, че е важно да се предоставят 
данъчни стимули за използването на 
трети стълб, който не следва да се 
разглежда като алтернатива на 
другите два стълба; припомня на 
Комисията, че много държави-членки 
разполагат с добре функционираща 
система на първия стълб; настоятелно 
призовава Комисията да отчете това и 
да използва тези примери като 
референтни за целия ЕС;

Or. en

Изменение 50
Sylvana Rapti

Проектостановище
Параграф 6 

Проектостановище Изменение

6. счита, че всяка реформа на 
пенсионните системи от втория стълб 
следва да бъде насочена към укрепване 
и допълване на първия стълб, което 
гарантира адекватни пенсии; припомня 
на Комисията, че много държави-членки 
разполагат с добре функционираща 
система на първия стълб; настоятелно 
призовава Комисията да отчете това и 
да използва тези примери като 
референтни за целия ЕС;

6. счита, че всяка реформа на 
пенсионните системи от втория стълб 
следва да бъде насочена към укрепване 
и допълване на първия стълб, което 
гарантира адекватни пенсии; припомня 
на Комисията, че много държави-членки 
разполагат с добре функционираща 
система на първия стълб, като нейната 
роля следва да бъде гарантирана, а не 
косвено подкопавана; настоятелно 
призовава Комисията да отчете това и 
да използва тези примери като 
референтни за целия ЕС;

Or. en
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Изменение 51
Patrick Le Hyaric

Проектостановище
Параграф 6 a (нов) 

Проектостановище Изменение

6a. отправя сериозна критика по 
отношение на ориентацията на 
Комисията, според която 
капиталовите пенсионни схеми 
следва отново да бъдат стимулирани 
чрез „укрепване на вътрешния пазар 
за пенсиите”, не само за схемите за 
професионално пенсионно 
осигуряване, но и за широк набор от 
частни пенсионни фондове, 
застраховки живот и т.н., които 
очевидно трябва да предоставят 
информация относно предложения 
преглед на директивата относно 
институциите за професионално 
пенсионно осигуряване (ИППО); 
отправя сериозна критика във връзка 
с факта, че директивата за ИППО 
отвори предоставянето на услугите, 
свързани със схеми за професионално 
пенсионно осигуряване, за 
конкуренцията и силно либерализира 
изискванията относно 
пруденциалното регулиране;

Or. en

Изменение 52
Patrick Le Hyaric

Проектостановище
Параграф 6 б (нов) 

Проектостановище Изменение

6б. застъпва се за постепенна 
реинтеграция на добрите активи на 
капиталовите пенсионни схеми в 
публични пенсионни схеми, по 
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примера на Аржентина, с цел 
увеличаване на преразпределението, 
така че да се насърчи постигането на 
двойната цел за предотвратяване на 
бедността в напреднала възраст и за 
запазване на жизнения стандарт по 
отношение на компонентите на 
пенсионните системи, които са 
свързани с доходите;

Or. en

Изменение 53
Jutta Steinruck

Проектостановище
Параграф 6 в (нов) 

Проектостановище Изменение

6a. призовава Комисията да 
преразгледа директивите относно 
обществените поръчки, за да се 
предостави възможност на 
държавите-членки да приемат и 
прилагат по-високи социални и 
икономически стандарти на 
национално или местно равнище;

Or. en

Изменение 54
Jürgen Creutzmann, Raffaele Baldassarre

Проектостановище
Параграф 7 

Проектостановище Изменение

7. призовава Комисията да разработи 
истинска стратегия за 
преструктуриране, която активно 
включва всички заинтересовани 
страни, в това число работниците и 
техните представители; счита, че 
процедурите на информиране и

7. призовава Комисията да започне 
консултации със социалните 
партньори с цел създаване на 
европейски механизъм за предвиждане 
на индустриалното 
преструктуриране, така че ресурсите 
да могат да се пренасочват по-
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консултации се отнасят до всички 
области на дейност в едно 
дружество, стратегическите 
решения и избори на това дружество 
и предвиждането на техния ефект 
върху заетостта;

ефективно към нововъзникващите 
сектори, а на служителите да се 
предлагат повече и по-добри нови 
възможности;

Or. en

Изменение 55
Sari Essayah

Проектостановище
Параграф 7 

Проектостановище Изменение

7. призовава Комисията да разработи 
истинска стратегия за 
преструктуриране, която активно
включва всички заинтересовани страни, 
в това число работниците и техните 
представители; счита, че процедурите 
на информиране и консултации се 
отнасят до всички области на 
дейност в едно дружество,
стратегическите решения и избори 
на това дружество и предвиждането 
на техния ефект върху заетостта;

7. призовава Комисията да извърши 
преглед на стратегията за 
преструктуриране, съгласно 
предложение 32,  за да се включат 
активно в консултациите всички 
заинтересовани страни, в това число 
работниците и техните представители; 
счита, че в стратегията за 
преструктуриране процедурите за
информиране и консултации засягат 
по-специално предвиждането на 
въздействието на потенциалните 
решения на дружеството върху 
заетостта, като същевременно се 
гарантира, че чувствителната 
информация се запазва в тайна от 
конкурентите;

Or. en

Изменение 56
Pervenche Berès

Проектостановище
Параграф 7 

Проектостановище Изменение

7. призовава Комисията да разработи
истинска стратегия за 

7. призовава за истинска стратегия за 
преструктуриране; следователно 
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преструктуриране, която активно 
включва всички заинтересовани 
страни, в това число работниците и 
техните представители; счита, че 
процедурите на информиране и 
консултации се отнасят до всички 
области на дейност в едно дружество, 
стратегическите решения и избори на 
това дружество и предвиждането на 
техния ефект върху заетостта;

приветства предложение 32 и 
призовава в консултациите на 
Комисията да се включат 
предложения за етичен кодекс,
гарантиращ социален диалог, 
предвиждане и своевременна 
комуникация, участие на различните 
заинтересовани страни, 
професионална преквалификация за 
всички, отчитане на здравното 
измерение на промяната и трудовата 
заетост; счита, че процедурите за
информиране и консултации се отнасят 
до всички области на дейност в едно 
дружество, стратегическите решения и 
избори на това дружество и 
предвиждането на техния ефект върху 
заетостта;

Or. en

Изменение 57
Sergio Gaetano Cofferati

Проектостановище
Параграф 7 

Проектостановище Изменение

7. призовава Комисията да разработи 
истинска стратегия за 
преструктуриране, която активно 
включва всички заинтересовани страни, 
в това число работниците и техните 
представители; счита, че процедурите 
на информиране и консултации се 
отнасят до всички области на дейност в 
едно дружество, стратегическите 
решения и избори на това дружество и 
предвиждането на техния ефект върху 
заетостта;

7. призовава Комисията да разработи 
истинска стратегия за 
преструктуриране, която активно 
включва всички заинтересовани страни, 
в това число работниците и техните 
представители; счита, че процедурите за
информиране и консултации се отнасят 
до всички области на дейност в едно 
дружество, стратегическите решения и 
избори на това дружество и 
предвиждането на техния ефект върху 
заетостта; смята, че това участие 
следва да се разшири, така че да 
обхване всички политически и 
законодателни инициативи на Акта 
за единния пазар;

Or. en
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Изменение 58
Rovana Plumb

Проектостановище
Параграф 7 a (нов) 

Проектостановище Изменение

7a. счита, че стратегията за единния 
пазар следва да укрепва социалното 
подпомагане и правата на 
работниците и да гарантира 
справедливи условия на труд за всички 
граждани на Европейския съюз;

Or. en

Изменение 59
Françoise Castex

Проектостановище
Параграф 7 б (нов) 

Проектостановище Изменение

7a. отбелязва готовността на 
Комисията да подпомогне по-
ефективно социалния диалог и да 
подобри прозрачността на 
решенията и демократичността; 
подчертава, че е необходимо тази 
готовност да бъде подкрепена с 
конкретни инициативи; призовава за 
развиването на европейските 
работнически съвети и за 
подпомагане създаването на 
съвместни комитети в 
промишлените отрасли, подготвени 
да се справят с разрешаването на 
въпроси, свързани с инвестиции в 
областта на икономическото 
преструктуриране;

Or. en
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Изменение 60
Liisa Jaakonsaari

Проектостановище
Параграф 8 

Проектостановище Изменение

8. приветства намерението на 
Комисията да преразгледа Директивата 
относно професионалните 
квалификации (2005/36/ЕО2) и 
въвеждането на трудова карта, която ще 
съдържа най-малкото информация 
относно квалификацията, трудовия опит 
и изпълнението на данъчните 
задължения, като спазва правилата за 
защита на личните данни; предлага да се 
разгледа възможността за комбиниране 
на паспорта на знанията и уменията с 
трудовата карта, така че да има единна, 
универсална карта на равнище ЕС;

8. приветства намерението на 
Комисията да преразгледа Директивата 
относно професионалните 
квалификации (2005/36/ЕО) и 
въвеждането на трудова карта, която ще 
съдържа най-малкото информация 
относно квалификацията, трудовия опит 
и изпълнението на данъчните 
задължения, като спазва правилата за 
защита на личните данни; предлага да се 
разгледа възможността за комбиниране 
на паспорта на знанията и уменията с 
трудовата карта, така че да има единна, 
универсална карта на равнище ЕС;
подчертава колко голям е 
потенциалът на трудовата карта в 
борбата със сивата 
икономика/недекларирания труд в 
Европа;

Or. en

Изменение 61
Jürgen Creutzmann, Raffaele Baldassarre

Проектостановище
Параграф 8 

Проектостановище Изменение

8. приветства намерението на 
Комисията да преразгледа Директивата 
относно професионалните 
квалификации (2005/36/ЕО2) и 
въвеждането на трудова карта, която ще 
съдържа най-малкото информация 
относно квалификацията, трудовия опит 
и изпълнението на данъчните 
задължения, като спазва правилата за 

8. приветства намерението на 
Комисията да преразгледа Директивата 
относно професионалните 
квалификации (2005/36/ЕО2) и да 
обмисли въвеждането на трудова карта, 
която може да съдържа, наред с 
другото, информация относно 
квалификацията, трудовия опит и 
изпълнението на данъчните задължения, 
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защита на личните данни; предлага да се 
разгледа възможността за комбиниране 
на паспорта на знанията и уменията с 
трудовата карта, така че да има единна, 
универсална карта на равнище ЕС;

като спазва правилата за защита на 
личните данни; предлага да се разгледа 
възможността за комбиниране на 
паспорта на знанията и уменията с 
трудовата карта, така че да има единна, 
универсална карта на равнище ЕС;

Or. en

Изменение 62

Emilie Turunen

Проектостановище
Параграф 8 a (нов) 

Проектостановище Изменение

8б. приветства картата „Младежта 
в движение”, чиято цел е 
подобряването на условията за 
младите хора, позволяващи им да 
учат, да провеждат стажове и да 
работят в чужбина; отбелязва 
факта, че тази инициатива в никакъв 
случай не е достатъчна за борбата с 
тревожно високото ниво на 
безработица сред младите хора в 
Европа;

Or. en

Изменение 63
Liisa Jaakonsaari

Проектостановище
Параграф 9 

Проектостановище Изменение

9. приветства предложенията, 
подкрепящи новаторския потенциал на 
социалната икономика; насочва 
вниманието към частта от социалната 
икономика, включваща кооперативи, 

9. приветства предложенията, 
подкрепящи новаторския потенциал на 
социалната икономика; подчертава 
голямата издръжливост на 
множество предприятия на 
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взаимоспомагателни дружества, 
сдружения и фондации, която играе 
особено ценна роля при създаването на 
устойчива заетост и растеж и води борба 
срещу бедността и изолацията;

социалната икономика, показана по 
време на икономическата и социална 
криза, техния потенциал за 
демократизиране на икономиката, 
гъвкавостта им при реагирането на 
променящото се търсене и 
капацитета им за иновации – не само 
от икономическа и екологична, но и 
от социална  гледна точка; насочва 
вниманието към частта от социалната 
икономика, включваща кооперативи, 
взаимоспомагателни дружества, 
сдружения и фондации, която играе 
особено ценна роля при създаването на 
устойчива заетост и растеж и води борба 
срещу бедността и изолацията; напомня 
на Комисията, че равните условия за 
действащите лица в социалната 
икономика трябва да се гарантират 
по-специално чрез подобряването на 
правната сигурност в областта на 
услугите от общ икономически 
интерес (УОИИ);

Or. en

Изменение 64
Pervenche Berès

Проектостановище
Параграф 9 

Проектостановище Изменение

9. приветства предложенията, 
подкрепящи новаторския потенциал на 
социалната икономика; насочва 
вниманието към частта от социалната 
икономика, включваща кооперативи, 
взаимоспомагателни дружества, 
сдружения и фондации, която играе 
особено ценна роля при създаването на 
устойчива заетост и растеж и води борба 
срещу бедността и изолацията;

9. приветства предложенията, 
подкрепящи новаторския потенциал на 
социалната икономика, и подчертава, 
че вътрешният пазар следва да не 
застрашава многообразието при 
правните субекти; разглежда 
многообразието на стопанските 
модели, представено, наред с другото, 
от кооперативите и 
взаимоспомагателните дружества, 
като общо благо, което е доказало 
своята издръжливост по време на 
кризата и следва високо да се цени;
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насочва вниманието към частта от 
социалната икономика, включваща 
кооперативи, взаимоспомагателни 
дружества, сдружения и фондации, 
която играе особено ценна роля при 
създаването на устойчива заетост и 
растеж и води борба срещу бедността и 
изолацията, и призовава в предложение 
37 да се включи европейски статут за 
взаимоспомагателните дружества и 
асоциациите;

Or. en

Изменение 65

Emilie Turunen

Проектостановище
Параграф 9 

Проектостановище Изменение

9. приветства предложенията, 
подкрепящи новаторския потенциал на 
социалната икономика; насочва 
вниманието към частта от социалната 
икономика, включваща кооперативи, 
взаимоспомагателни дружества, 
сдружения и фондации, която играе 
особено ценна роля при създаването на 
устойчива заетост и растеж и води борба 
срещу бедността и изолацията;

9. приветства предложенията, 
подкрепящи новаторския потенциал на 
социалната икономика; насочва 
вниманието към частта от социалната 
икономика, включваща кооперативи, 
взаимоспомагателни дружества, 
сдружения и фондации, която играе 
особено ценна роля при създаването на 
устойчива заетост и растеж и води борба 
срещу бедността и изолацията; 
призовава за предприемането на 
мерки за създаване на специални 
европейски статути за фондациите, 
взаимоспомагателните дружества и 
асоциациите с цел да се предотврати 
правната несигурност, да се улеснят 
трансграничните операции и да се 
гарантира, че подобни социално 
ориентирани и новаторски 
предприятия са в състояние да 
развият в максимална степен своя 
икономически и социален потенциал 
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на единния пазар;

Or. en

Изменение 66
Rovana Plumb

Проектостановище
Параграф 9 

Проектостановище Изменение

9. приветства предложенията, 
подкрепящи новаторския потенциал на 
социалната икономика; насочва 
вниманието към частта от социалната 
икономика, включваща кооперативи, 
взаимоспомагателни дружества, 
сдружения и фондации, която играе 
особено ценна роля при създаването на 
устойчива заетост и растеж и води борба 
срещу бедността и изолацията;

9. приветства предложенията, 
подкрепящи новаторския потенциал на 
социалната икономика; насочва 
вниманието към частта от социалната и 
екологосъобразна икономика, 
включваща кооперативи, 
взаимоспомагателни дружества, 
сдружения и фондации, която играе 
особено ценна роля при създаването на 
устойчива заетост и растеж и води борба 
срещу бедността и изолацията;

Or. en

Изменение 67

Emilie Turunen

Проектостановище
Параграф 10 

Проектостановище Изменение

10. изисква социалната икономика да 
бъде интегрирана по-цялостно в 
националните планове за действие, 
разработени под егидата на СТО в 
областта на социалната интеграция, и за 
по-силно насърчаване на социалната 
икономика чрез структурно 
финансиране и социални програми за 
новаторство;

10. изисква социалната икономика да 
бъде интегрирана по-цялостно в 
националните планове за действие, 
разработени под егидата на СТО в 
областта на социалната интеграция, и 
призовава за по-силно насърчаване на 
социалната икономика чрез структурно 
финансиране и социални програми за 
новаторство; приветства 
определянето на предприятията на 
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социалната икономика като част от 
необходимите за социалната пазарна 
икономика ресурси и призовава за 
мерки, насочени към подобряване на 
трансграничния им достъп и 
реализиране в максимална степен на 
техния предприемачески потенциал и 
на потенциала им за създаване на 
трудова заетост на единния пазар;

Or. en

Изменение 68
Sylvana Rapti

Проектостановище
Параграф 10 

Проектостановище Изменение

10. изисква социалната икономика да 
бъде интегрирана по-цялостно в 
националните планове за действие, 
разработени под егидата на СТО в
областта на социалната интеграция, и за 
по-силно насърчаване на социалната 
икономика чрез структурно 
финансиране и социални програми за 
новаторство;

10. изисква социалната икономика да 
бъде интегрирана по-цялостно в 
националните планове за действие, 
разработени под егидата на СТО в 
областта на социалната интеграция, и 
призовава за по-силно насърчаване на 
социалната икономика чрез структурно 
финансиране и социални програми за 
новаторство; поради това предлага да 
се установи тясно сътрудничество, 
както и общи разисквания, в случая, 
свързан с решенията, вземани от 
Съвета по заетост, социална 
политика, здравеопазване и 
потребителски въпроси и Съвета по 
икономически и финансови въпроси;

Or. en

Изменение 69

Emilie Turunen

Проектостановище
Параграф 10 a (нов) 
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Проектостановище Изменение

10б. приветства предложението на 
Комисията за консултации относно 
устава на Европейското 
кооперативно дружество с цел 
постигане на по-голяма 
привлекателност за предприемачите;

Or. en

Изменение 70

Emilie Turunen

Проектостановище
Параграф 10 б (нов) 

Проектостановище Изменение

10в. счита, че Инициативата за 
социално предприемачество ще бъде 
най-ефективна, ако се основава на 
ясни и точни определения и бъде 
съсредоточена върху предприятията 
на социалната икономика, тоест 
предприятията, които a) отдават 
предимство на индивида и на 
социалната цел пред капитала, б) 
предлагат доброволно и отворено 
членство, в) упражняват и 
поощряват демократичен контрол 
от страна на членовете, г) съчетават 
интересите на 
членовете/ползвателите и/или общия 
интерес, д) защищават и прилагат 
принципа на солидарност и 
отговорност, е) имат самостоятелно 
управление, ж) използват излишъка, 
за да постигат цели, свързани с 
устойчивото развитие, или за да 
предоставят услуги, които са от 
интерес за техните членове, или 
услуги от общ интерес (УОИ);
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Or. en

Изменение 71

Emilie Turunen

Проектостановище
Параграф 10 в (нов) 

Проектостановище Изменение

10г. припомня, че в своята резолюция 
относно социалната икономика 
Европейският парламент изиска по-
добро признаване на предприятията 
на социалната икономика, 
включително генерализирано 
интегриране на концепцията в 
политиките на ЕС, засилен диалог с 
представителите на социалната 
икономика, по-голяма подкрепа за 
бизнеса и признаване в рамките на 
социалния диалог; припомня, че в 
същата тази резолюция 
Европейският парламент призова 
националните регистри да вземат 
предвид предприятията на 
социалната икономика, както и 
конкретни статистически данни за 
дейността на предприятията на 
социалната икономика;

Or. en

Изменение 72
Jürgen Creutzmann, Raffaele Baldassarre

Проектостановище
Параграф 11 

Проектостановище Изменение

11. приветства инициативата на 
Комисията за засилване на 
корпоративното управление с 

11. приветства инициативата на 
Комисията за засилване на 
корпоративното управление и 



PE456.899v01-00 44/48 AM\854931BG.doc

BG

конкретната цел за засилване на 
участието на работниците и 
подобряване на прозрачността на 
информацията, предоставяна от 
дружествата, включително 
възнагражденията на ръководството; 
призовава за съгласуван подход, който 
включва определянето на високи 
базови стандарти и насърчаването на 
правото на информиране и 
консултации на работниците и 
техните представители, заедно с 
права за участие в ръководните 
органи.

социалната отговорност, по-
специално насърчаването на схеми за 
предоставяне на дялове от 
предприятията на техните 
служители, засилването на 
дългосрочния ангажимент на 
акционерите и повишаването на 
прозрачността; отхвърля обаче 
задължителните правила за 
дружествата в това отношение;

Or. en

Изменение 73
Sari Essayah

Проектостановище
Параграф 11 

Проектостановище Изменение

11. приветства инициативата на 
Комисията за засилване на 
корпоративното управление с 
конкретната цел за засилване на 
участието на работниците и 
подобряване на прозрачността на 
информацията, предоставяна от 
дружествата, включително 
възнагражденията на ръководството; 
призовава за съгласуван подход, който 
включва определянето на високи 
базови стандарти и насърчаването на 
правото на информиране и 
консултации на работниците и 
техните представители, заедно с 
права за участие в ръководните 
органи.

11. приветства предложение 38 на 
Комисията относно публични 
консултации за засилване на 
корпоративното управление, с 
конкретната цел за повишаване на 
прозрачността във връзка със 
социалните и екологичните въпроси и 
зачитане на правата на човека, като
подчертава, че по-високото ниво на 
прозрачност, при което се вземат под 
внимание търговските тайни, 
добрите отношения с персонала и 
производствените процеси, 
съобразени с устойчивото развитие, 
също са от интерес за 
предприятията, техните 
собственици и инвестиращите в тях 
лица;

Or. en
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Изменение 74
Pervenche Berès

Проектостановище
Параграф 11 

Проектостановище Изменение

11. приветства инициативата на 
Комисията за засилване на 
корпоративното управление с 
конкретната цел за засилване на 
участието на работниците и 
подобряване на прозрачността на 
информацията, предоставяна от 
дружествата, включително 
възнагражденията на ръководството; 
призовава за съгласуван подход, който 
включва определянето на високи базови 
стандарти и насърчаването на правото 
на информиране и консултации на 
работниците и техните представители, 
заедно с права за участие в ръководните 
органи.

11. приветства ангажимента на 
Комисията в предложение 38 за 
засилване на корпоративното 
управление с конкретната цел за 
засилване на участието на работниците 
и подобряване на прозрачността на 
информацията, предоставяна от 
дружествата, включително 
възнагражденията на ръководството; 
призовава за съгласуван подход, който 
включва определянето на високи базови 
стандарти, като например скали на 
възнагражденията и горни граници за 
ръководните кадри, така че да се 
допринесе за постигането на по-добър 
баланс между акционерите и 
служителите и да се осигурят добри 
стимули за дългосрочни инвестиции, 
както и насърчаването на правото на 
информиране и консултации на 
работниците и техните представители, 
заедно с права за участие в ръководните 
органи;

Or. en

Изменение 75
Liisa Jaakonsaari

Проектостановище
Параграф 11 

Проектостановище Изменение

11. приветства инициативата на 
Комисията за засилване на 
корпоративното управление с 
конкретната цел за засилване на 
участието на работниците и 

11. приветства инициативата на 
Комисията за засилване на 
корпоративното управление с 
конкретната цел за засилване на 
участието на работниците и 
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подобряване на прозрачността на 
информацията, предоставяна от 
дружествата, включително 
възнагражденията на ръководството; 
призовава за съгласуван подход, който 
включва определянето на високи базови 
стандарти и насърчаването на правото 
на информиране и консултации на 
работниците и техните представители, 
заедно с права за участие в ръководните 
органи.

подобряване на прозрачността на 
информацията, предоставяна от 
дружествата, включително 
възнагражденията на ръководството; 
призовава за съгласуван подход, който 
включва определянето на високи базови 
стандарти и насърчаването на правото 
на информиране и консултации на 
работниците и техните представители, 
заедно с права за участие в ръководните 
органи; поддържа становището, че 
функционирането на управителните 
съвети и на органите за вземане на 
решения може да бъде подобрено, 
като се включат повече жени и лица с 
различна подготовка, опит и роли, 
като поради това следва да се 
предприемат мерки, за да се 
гарантира разнообразие в състава на 
тези съвети и органи;

Or. en

Изменение 76
Sergio Gaetano Cofferati

Проектостановище
Параграф 11 

Проектостановище Изменение

11. приветства инициативата на 
Комисията за засилване на 
корпоративното управление с 
конкретната цел за засилване на 
участието на работниците и 
подобряване на прозрачността на 
информацията, предоставяна от 
дружествата, включително 
възнагражденията на ръководството; 
призовава за съгласуван подход, който 
включва определянето на високи 
базови стандарти и насърчаването на 
правото на информиране и консултации 
на работниците и техните 
представители, заедно с права за 

11. приветства инициативата на 
Комисията за засилване на 
корпоративното управление с 
конкретната цел за засилване на 
участието на работниците и 
подобряване на прозрачността на 
информацията, предоставяна от 
дружествата, включително 
възнагражденията на ръководството; 
призовава за съгласуван подход, който 
включва регламент за определяне на 
високи базови стандарти и насърчаване 
на правото на информиране и 
консултации на работниците и техните 
представители, заедно с права за 
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участие в ръководните органи. участие в ръководните органи;

Or. en

Изменение 77
Licia Ronzulli

Проектостановище
Параграф 11 a (нов) 

Проектостановище Изменение

11a. подчертава необходимостта от 
приемане на амбициозна европейска 
индустриална политика с цел 
укрепване на реалната икономика и 
реализиране на прехода към една по-
интелигентна и устойчива 
икономика;

Or. en

Изменение 78
Sergio Gaetano Cofferati

Проектостановище
Параграф 11 б (нов) 

Проектостановище Изменение

11a. счита, че корпоративното 
управление трябва да включва 
усвояването на практики, свързани с 
корпоративната социална 
отговорност, и насърчаването на 
позитивни действия;

Or. en

Изменение 79
Pervenche Berès

Проектостановище
Параграф 11 в (нов) 
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Проектостановище Изменение

11a. приканва Комисията да 
представи предложение относно 
енергиен щит за домакинствата със 
скромни доходи;

Or. en

Изменение 80
Sylvana Rapti

Проектостановище
Параграф 11 г (нов) 

Проектостановище Изменение

11a. подчертава, че достъпът на 
групите от населението, намиращи се 
в уязвимо положение, до банкови 
услуги (като например ипотечни 
заеми, но без това да се отнася 
изключително до тези услуги) е 
изключително важен, като всяка 
законодателна инициатива трябва да 
взема под внимание финансовото 
приобщаване и финансовата защита, 
както и адекватното информиране на 
потребителите.

Or. en


