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Изменение 34
Emilie Turunen

Предложение за директива
Позоваване 5 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

- като взе предвид Хартата на 
основните права на Европейския съюз, 
и по-специално член 15, параграф 3 и 
членове 27, 28, 31 и 33 от нея,

Or. en

Изменение 35
Emilie Turunen

Предложение за директива
Позоваване 5 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

- като взе предвид Конвенция № 97 на 
Международната организация на 
труда (МОТ) относно миграцията за 
работа,

Or. en

Изменение 36
Emilie Turunen

Предложение за директива
Позоваване 5 в (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

- като взе предвид Конвенция № 143 на 
МОТ относно работниците 
мигранти,

Or. en
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Изменение 37
Emilie Turunen

Предложение за директива
Позоваване 5 г (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

- като взе предвид Конвенция № 102 на 
МОТ относно социалната сигурност 
(минимални стандарти),

Or. en

Изменение 38
Emilie Turunen

Предложение за директива
Позоваване 5 д (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

– като взе предвид Конвенция № 118 
на МОТ относно равното третиране 
на граждани и не граждани на дадена 
страна в областта на общественото 
осигуряване,

Or. en

Изменение 39
Emilie Turunen

Предложение за директива
Позоваване 5 е (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

– като взе предвид Конвенция № 111 
на МОТ относно дискриминацията в 
областта на труда и професиите,
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Or. en

Изменение 40
Emilie Turunen

Предложение за директива
Позоваване 5 ж (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

– като взе предвид Препоръка № 86 на 
МОТ относно миграцията за работа,

Or. en

Изменение 41
Emilie Turunen

Предложение за директива
Позоваване 5 з (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

– като взе предвид Препоръка № 151 
на МОТ относно работниците 
мигранти,

Or. en

Изменение 42
Emilie Turunen

Предложение за директива
Позоваване 5 и (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

– като взе предвид Конвенция № 143 
на МОТ за правото на организиране и 
на колективно договаряне,

Or. en
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Изменение 43
Emilie Turunen

Предложение за директива
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Настоящата директива следва да се 
прилага, без да се засяга принципът на 
преференции на ЕС по отношение на 
достъпа до пазари на труда на 
държавите-членки, формулиран в 
съответните разпоредби на Договорите 
за присъединяване.

(7) Настоящата директива следва да се 
прилага, без да се засяга принципът на 
преференции на ЕС по отношение на 
достъпа до пазари на труда на 
държавите-членки, формулиран в 
съответните разпоредби на Договорите 
за присъединяване. Независимо от 
това, този принцип не следва да се 
използва за отклоняване от принципа 
на равното заплащане за равен труд 
по отношение както на работници 
от държавите-членки, така и на 
граждани на трети държави.

Or. en

Изменение 44
Emilie Turunen

Предложение за директива
Съображение 7 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7a) Настоящата директива следва да
установи условията и правата на 
сезонните работници, граждани на 
трети държави, при пълно спазване 
на съответните конвенции на МОТ.

Or. en

Изменение 45
Emilie Turunen
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Предложение за директива
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Настоящата директива не следва 
да засяга условията за 
предоставянето на услуги в рамките 
на член 56 от ДФЕС. По-специално, 
настоящата директива не следва да 
се отразява на условията за заетост, 
които в съответствие с Директива 
96/71/ЕО на Европейския парламент и 
на Съвета от 16 декември 1996 г. 
относно командироването на 
работници в рамките на 
предоставянето на услуги8, се 
прилагат към работници, 
командировани от предприятие, 
установено в държава-членка, с цел 
предоставянето на услуги на 
територията на друга държава-
членка.

заличава се

__________________
8. ОВ L 18, 21.1.1997 г., стр. 1

Or. en

Изменение 46
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Предложение за директива
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Настоящата директива не следва да 
засяга условията за предоставянето на 
услуги в рамките на член 56 от ДФЕС.
По-специално, настоящата 
директива не следва да се отразява на 
условията за заетост, които в 
съответствие с Директива 96/71/ЕО 
на Европейския парламент и на 
Съвета от 16 декември 1996 г. 8

(9) Настоящата директива не следва да 
засяга условията за предоставянето на 
услуги в рамките на член 56 от ДФЕС.
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относно командироването на 
работници в рамките на 
предоставянето на услуги, се 
прилагат към работници, 
командировани от предприятие, 
установено в държава-членка, с цел 
предоставянето на услуги на 
територията на друга държава-
членка.

Or. de

Изменение 47
Licia Ronzulli

Предложение за директива
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Дейностите, които са зависими от 
смяната на сезоните, обикновено са 
свързани със сектори като селското 
стопанство — през периода на 
засаждане или събиране на реколтата, 
или туризма — през ваканционния 
период.

(10) Дейностите, които са зависими от 
смяната на сезоните, обикновено са 
свързани със сектори като селското 
стопанство — през периода на 
засаждане или събиране на реколтата, 
или туризма.

Or. it

Изменение 48
Emilie Turunen

Предложение за директива
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Дейностите, които са зависими от 
смяната на сезоните, обикновено са 
свързани със сектори като селското 
стопанство — през периода на 
засаждане или събиране на реколтата, 
или туризма — през ваканционния 

(10) Дейностите, които са зависими от 
смяната на сезоните, обикновено са 
свързани със сектори като селското 
стопанство и растениевъдството —
през периода на засаждане или събиране 
на реколтата, или туризма — през 
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период. ваканционния период.

Or. en

Изменение 49
Georges Bach

Предложение за директива
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Дейностите, които са зависими от 
смяната на сезоните, обикновено са 
свързани със сектори като селското 
стопанство — през периода на 
засаждане или събиране на реколтата, 
или туризма — през ваканционния 
период.

(10) Дейностите, които са зависими от 
смяната на сезоните, обикновено са 
свързани със сектори като селското 
стопанство, лозарство и градинарство 
– през периода на засаждане или 
събиране на реколтата, или туризма –
през ваканционния период.

Or. de

Изменение 50
Rovana Plumb

Предложение за директива
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Дейностите, които са зависими от 
смяната на сезоните, обикновено са 
свързани със сектори като селското 
стопанство — през периода на 
засаждане или събиране на реколтата, 
или туризма — през ваканционния 
период.

(10) Дейностите, които са зависими от 
смяната на сезоните, обикновено са 
свързани със сектори като селското 
стопанство (по-специално 
зоотехниката, растениевъдството и 
отглеждането на цветя)— през 
периода на засаждане или събиране на 
реколтата, туризма или големите 
строежи (по-специално постройките 
и строителните обекти от големите 
инфраструктури) — през 
ваканционния период

Or. en
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Изменение 51
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Предложение за директива
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Дейностите, които са зависими от 
смяната на сезоните, обикновено са 
свързани със сектори като селското 
стопанство — през периода на 
засаждане или събиране на реколтата, 
или туризма — през ваканционния 
период.

(10) Дейностите, които са зависими от 
смяната на сезоните, обикновено са 
свързани със сектори като селското 
стопанство и растениевъдството —
през периода на засаждане или събиране 
на реколтата, или туризма — през 
ваканционния период. Държавите-
членки могат свободно да определят 
други сектори, които имат сезонен 
характер.

Or. pl

Обосновка

Сезонността зависи от конкретните икономически и географски обстоятелства на 
държавите-членки.

Изменение 52
Juozas Imbrasas

Предложение за директива
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) Подаването на заявление за прием 
като сезонен работник следва да бъде
възможно само докато кандидатът
пребивава извън територията на
държавите-членки.

(11) Заявлението за прием като сезонен 
работник следва да бъде обсъждано и 
разглеждано само при условие че 
съответният гражданин на трета 
страна пребивава извън територията на
държавата, в която желае да бъде 
приет.

Or. lt
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Изменение 53
Mara Bizzotto

Предложение за директива
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Директивата не засяга 
предоставените права на граждани на 
трети държави, вече законно 
пребиваващи в държава-членка с цел 
работа.

(12) Директивата следва да определи 
правата и задълженията на 
работодателите по отношение на 
сезонните работници граждани на 
трети държави, които трябва да се 
придържат неотклонно към 
законодателството на Общността и 
на държавите-членки във връзка със 
здравословните и безопасни условия 
на труд; освен това настоящата 
директива не засяга предоставените 
права на граждани на трети държави, 
вече законно пребиваващи в държава-
членка с цел работа.

Or. it

Изменение 54
Georges Bach

Предложение за директива
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Директивата следва да предвиди 
гъвкава система за влизане на базата на 
търсенето и обективните критерии, като 
например валиден договор за работа или 
обвързващо предложение за работа, 
което определя размера на 
възнаграждението, приложимо за 
сезонни работници в съответния 
сектор.

(13) Директивата следва да предвиди 
гъвкава система за влизане на базата на 
търсенето и обективните критерии, като 
например валиден договор за работа или 
обвързващо предложение за работа.

Or. de
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Изменение 55
Mara Bizzotto

Предложение за директива
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Директивата следва да предвиди 
гъвкава система за влизане на базата на 
търсенето и обективните критерии, като
например валиден договор за работа 
или обвързващо предложение за работа, 
което определя размера на 
възнаграждението, приложимо за 
сезонни работници в съответния сектор.

(13) Необходимо е директивата да 
определи прозрачна и строга система 
за влизане и излизане от държавата-
членка на базата на търсенето на пазара
и обективните критерии, като
наличието на валиден договор за 
работа или на обвързващо предложение 
за работа, което определя размера на 
възнаграждението, приложимо за 
сезонни работници в съответния сектор, 
което трябва да бъде достатъчно 
високо, за да гарантира, че 
временното им пребиваване е 
законосъобразно и се осъществява в 
условия на социална сигурност.

Or. it

Изменение 56
Ria Oomen-Ruijten

Предложение за директива
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Директивата следва да предвиди 
гъвкава система за влизане на базата на 
търсенето и обективните критерии, като 
например валиден договор за работа или 
обвързващо предложение за работа, 
което определя размера на 
възнаграждението, приложимо за 
сезонни работници в съответния сектор.

(13) Директивата следва да предвиди 
гъвкава система за влизане на базата на 
търсенето и обективните критерии, като 
например валиден договор за работа или 
обвързващо предложение за работа, 
което определя размера на 
възнаграждението и допълнителните 
условия на труд в съответствие с 
националните разпоредби или 
колективните споразумения,
приложими за сезонни работници в 
съответния сектор.
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Or. nl

Изменение 57
Philippe Boulland

Предложение за директива
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Директивата следва да предвиди 
гъвкава система за влизане на базата на 
търсенето и обективните критерии, като 
например валиден договор за работа или 
обвързващо предложение за работа, 
което определя размера на 
възнаграждението, приложимо за 
сезонни работници в съответния сектор.

(13) Директивата следва да предвиди 
гъвкава система за влизане на базата на 
търсенето и обективните критерии, като 
например валиден договор за работа или 
обвързващо предложение за работа, 
което определя размера на 
възнаграждението, приложимо за 
сезонни работници в съответния сектор; 
необходимо е също така да се 
определи максимална 
продължителност за сезонната 
заетост.

Or. fr

Изменение 58
Mara Bizzotto

Предложение за директива
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Държавите-членки следва да имат 
възможност да приложат тест,
който показва, че работното място 
не може да бъде заето в рамките на 
националния пазар на труда.

(14) Държавите-членки трябва да
покажат, че въпросните свободни 
работни места не могат да бъдат 
заети от тяхната работна ръка 
вместо от сезонни работници от 
трети държави.

Or. it
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Изменение 59
Kinga Göncz, Sergio Gaetano Cofferati

Предложение за директива
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Държавите-членки следва да имат 
възможност да приложат тест, който 
показва, че работното място не може да 
бъде заето в рамките на националния 
пазар на труда.

(14) Като следствие от кризата, 
високото равнище на безработица и 
големия брой дългосрочно безработни 
лица, живеещи в ЕС, за които 
сезонната работа често 
представлява важно средство за 
облекчаване на финансовите 
затруднения, държавите-членки следва 
да имат възможност всяка година да
прилагат тест, който показва, че 
работното място не може да бъде заето в 
рамките на националния и европейския
пазар на труда.

Or. en

Изменение 60
Heinz K. Becker

Предложение за директива
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Продължителността на престоя 
трябва да се ограничи до даден 
максимален период за една календарна 
година, който заедно с определението 
за сезонна работа, трябва да
гарантира, че работата 
действително е от сезонен характер.
Следва да се предвиди, че в рамките на 
максималната продължителност на 
престоя е възможно удължаване на 
договора или смяна на работодателя.
Това следва да послужи за намаляване 
на рисковете от лошо отношение, с 
които сезонните работници може да се 

(16) Продължителността на престоя 
трябва да се ограничи до даден 
максимален период в рамките на една 
календарна година от страна на 
държавите-членки съгласно техните 
потребности, при което сезонният 
характер на работата трябва да се 
запази. Следва да се предвиди, че в 
рамките на максималната 
продължителност на престоя е 
възможно удължаване на договора или 
смяна на работодателя. Това следва да 
послужи за намаляване на рисковете от 
лошо отношение, с които сезонните 
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сблъскат, ако са обвързани с един 
работодател. В същото време това ще 
предостави един гъвкав отговор на 
действителните нужди от работна ръка 
от страна на работодателите.

работници може да се сблъскат, ако са 
обвързани с един работодател. В същото 
време това ще предостави един гъвкав 
отговор на действителните нужди от 
работна ръка от страна на 
работодателите.

Or. de

Изменение 61
Emilie Turunen

Предложение за директива
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Продължителността на престоя 
трябва да се ограничи до даден 
максимален период за една календарна
година, който заедно с определението за 
сезонна работа, трябва да гарантира, че 
работата действително е от сезонен 
характер. Следва да се предвиди, че в 
рамките на максималната 
продължителност на престоя е 
възможно удължаване на договора или 
смяна на работодателя. Това следва да 
послужи за намаляване на рисковете от 
лошо отношение, с които сезонните 
работници може да се сблъскат, ако са 
обвързани с един работодател. В същото 
време това ще предостави един гъвкав 
отговор на действителните нужди от 
работна ръка от страна на 
работодателите.

(16) Продължителността на престоя 
трябва да се ограничи до даден 
максимален период за една година, 
който заедно с определението за сезонна 
работа, трябва да гарантира, че работата 
действително е от сезонен характер.
Следва да се предвиди, че в рамките на 
максималната продължителност на 
престоя е възможно удължаване на 
договора или смяна на работодателя.
Това следва да послужи за намаляване 
на рисковете от лошо отношение, с 
които сезонните работници може да се 
сблъскат, ако са обвързани с един 
работодател. В същото време това ще 
предостави един гъвкав отговор на 
действителните нужди от работна ръка 
от страна на работодателите.

Or. en

Изменение 62
Ria Oomen-Ruijten

Предложение за директива
Съображение 19
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) За да се гарантира, че на сезонните 
работници е предоставено подходящо 
настаняване по време на престоя, и то е 
на разумна цена, следва да се предвиди 
изискване за доказателства за 
настаняването от страна на 
работодателите, които те или трети 
страни предоставят.

(19) За да се гарантира, че на сезонните 
работници е предоставено подходящо 
настаняване по време на престоя, и то е 
на разумна цена, следва да се предвиди 
изискване за доказателства за 
настаняването от страна на 
работодателите, което те предоставят 
сами или посредством трети страни.

Or. nl

Изменение 63
Emilie Turunen

Предложение за директива
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) За да се гарантира, че на сезонните 
работници е предоставено подходящо 
настаняване по време на престоя, и то е 
на разумна цена, следва да се предвиди 
изискване за доказателства за 
настаняването от страна на 
работодателите, които те или трети 
страни предоставят.

(19) За да се гарантира, че на сезонните 
работници е предоставено подходящо 
настаняване по време на престоя, и то е 
на разумна цена, както и че са обект 
на равно третиране с гражданите на 
съответната държава и се ползват 
от достоен жизнен стандарт, следва 
да се предвиди изискване за 
доказателства за настаняването от 
страна на работодателите, които те или 
трети страни предоставят. Необходимо 
е да се гарантира прозрачност по 
отношение на цената на 
настаняването, която не трябва да 
се удържа автоматично от 
възнаграждението.

Or. en

Изменение 64
Emilie Turunen
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Предложение за директива
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) Като се има предвид особено 
уязвимото положение на сезонните
работници, които са граждани на трета 
държава, и временния характер на 
назначаването им е необходимо да се
определят ясно условията на труд, 
приложими за такива работници, за 
да се гарантира правна сигурност, 
като такива условия се обвържат с 
общозадължителни инструменти, 
осигуряващи ефективна защита на 
правата на сезонни работници от трети 
държави, като правни или 
общоприложими колективни трудови 
договори.

(20) Като се има предвид особено 
уязвимото положение на сезонните 
работници, които са граждани на трета 
държава, и временния характер на 
назначаването им е необходимо да се
осигури ефективна защита на правата на 
сезонни работници от трети държави, да 
се извършват редовни проверки във 
връзка с тяхното спазване и напълно 
да се гарантира зачитането на 
принципа на равното третиране в 
сравнение с гражданите на 
приемащата държава-членка.

Or. en

Изменение 65
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Предложение за директива
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) Като се има предвид особено 
уязвимото положение на сезонните 
работници, които са граждани на трета 
държава, и временния характер на 
назначаването им е необходимо да се
определят ясно условията на труд,
приложими за такива работници, за 
да се гарантира правна сигурност, 
като такива условия се обвържат с 
общозадължителни инструменти, 
осигуряващи ефективна защита на 
правата на сезонни работници от 
трети държави, като правни или 
общоприложими колективни трудови 
договори.

(20) Като се има предвид особено 
уязвимото положение на сезонните 
работници, които са граждани на трета 
държава, и временния характер на 
назначаването им, от всички 
заинтересовани страни се изискват 
специални усилия, за да се
противодейства на дискриминацията 
от всякакъв вид. Следва да се вземе 
предвид принципът за равно 
третиране, по-специално при 
определянето на работните заплати, 
т.е. прилагането на колективни 
трудови договори и други правила за
условията на труд, които се сключват 
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и/или предвиждат от правото на 
всяко равнище.

Or. de

Изменение 66
Jutta Steinruck

Предложение за директива
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) Като се има предвид особено 
уязвимото положение на сезонните 
работници, които са граждани на трета 
държава, и временния характер на 
назначаването им е необходимо да се
определят ясно условията на труд, 
приложими за такива работници, за 
да се гарантира правна сигурност, 
като такива условия се обвържат с 
общозадължителни инструменти, 
осигуряващи ефективна защита на 
правата на сезонни работници от трети 
държави, като правни или 
общоприложими колективни трудови 
договори.

(20) Като се има предвид особено 
уязвимото положение на сезонните 
работници, които са граждани на трета 
държава, и временния характер на 
назначаването им е необходимо да се
осигури ефективна защита на правата на 
сезонни работници от трети държави, за 
да се гарантира цялостно зачитане 
на принципа за равно третиране с 
гражданите на приемащата 
държава-членка, за да се гарантира 
принципът за равно заплащане за 
равен труд на едно и също място.

Or. de

Изменение 67
Mara Bizzotto

Предложение за директива
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) Като се има предвид особено 
уязвимото положение на сезонните 
работници, които са граждани на трета 
държава, и временния характер на 
назначаването им е необходимо да се 

(20) Като се има предвид
специфичното положение на сезонните 
работници, които са граждани на трета 
държава, и временния характер на 
назначаването им е необходимо да се 
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определят ясно условията на труд,
приложими за такива работници, за 
да се гарантира правна сигурност,
като такива условия се обвържат с
общозадължителни инструменти,
осигуряващи ефективна защита на 
правата на сезонни работници от трети 
държави, като правни или 
общоприложими колективни трудови 
договори.

определят ясно правата и 
задълженията на тази категория, 
като такива условия се обвържат с 
инструменти, осигуряващи ефективна 
защита на правата на сезонни работници 
от трети държави и на 
работодателите.

Or. it

Изменение 68
Evelyn Regner

Предложение за директива
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) Като се има предвид особено 
уязвимото положение на сезонните 
работници, които са граждани на трета 
държава, и временния характер на 
назначаването им е необходимо да се 
определят ясно условията на труд, 
приложими за такива работници, за да 
се гарантира правна сигурност, като
такива условия се обвържат с 
общозадължителни инструменти, 
осигуряващи ефективна защита на 
правата на сезонни работници от трети 
държави, като правни или 
общоприложими колективни трудови 
договори.

(20) Като се има предвид особено 
уязвимото положение на сезонните 
работници, които са граждани на трета 
държава, и временния характер на 
назначаването им е необходимо да се 
определят ясно условията на труд, 
приложими за такива работници, за да 
се гарантира правна сигурност, като 
такива условия се обвържат с 
общозадължителни инструменти, 
осигуряващи ефективна защита на 
правата на сезонни работници от трети 
държави, като правни или 
общоприложими колективни трудови 
договори и спазване на принципа 
„равно заплащане за равен труд на 
едно и също място“.

Or. de

Изменение 69
Philippe Boulland
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Предложение за директива
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) Като се има предвид особено 
уязвимото положение на сезонните 
работници, които са граждани на трета 
държава, и временния характер на 
назначаването им е необходимо да се 
определят ясно условията на труд, 
приложими за такива работници, за да 
се гарантира правна сигурност, като 
такива условия се обвържат с 
общозадължителни инструменти, 
осигуряващи ефективна защита на 
правата на сезонни работници от трети 
държави, като правни или 
общоприложими колективни трудови 
договори.

(20) Като се има предвид особено 
уязвимото положение на сезонните 
работници, които са граждани на трета 
държава, и временния характер на 
назначаването им е необходимо да се 
определят ясно условията на труд, 
приложими за такива работници, за да 
се гарантира правна сигурност, като 
такива условия се обвържат с 
общозадължителни инструменти, 
осигуряващи ефективна и по-специално 
социална защита на правата на сезонни 
работници от трети държави, като 
правни или общоприложими 
колективни трудови договори.

Or. fr

Изменение 70
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Предложение за директива
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) При липса на система за 
обявяване на общоприложими
колективни трудови договори,
държавите-членки могат да се 
основават на колективните трудови 
договори, които обикновено са
приложими за всички подобни 
предприятия в географския район и в 
съответната професия или 
промишлен отрасъл, и/или 
колективни споразумения, които са
сключени от най-представителните 
организации на работодатели и на 
социални партньори на национално
равнище, които се прилагат на цялата 

(21) С цел да се гарантира правилото 
за равно третиране на работниците 
от Европейския съюз и сезонните 
работници от трети държави, за 
сезонните работници от трети 
държави се прилагат всички видове
колективни трудови договори, които са 
сключени на всяко равнище,
включително на равнище дружества 
и предприятия, и се прилагат във 
връзка с трудовите правоотношения.
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територия на държавата.

Or. de

Изменение 71
Sergio Gaetano Cofferati

Предложение за директива
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) При липса на система за 
обявяване на общоприложими
колективни трудови договори,
държавите-членки могат да се 
основават на колективните трудови 
договори, които обикновено са 
приложими за всички подобни 
предприятия в географския район и в 
съответната професия или 
промишлен отрасъл, и/или 
колективни споразумения, които са 
сключени от най-представителните 
организации на работодатели и на 
социални партньори на национално 
равнище, които се прилагат на цялата 
територия на държавата.

(21) Необходимо е спрямо сезонните 
работници граждани на трети 
държави да се прилагат не само 
законовите, подзаконовите и 
административни разпоредби, 
действащи по отношение на 
работниците граждани на 
приемащата държава, но и 
арбитражните решения, 
споразумения и колективни трудови 
договори, сключени на всяко равнище в 
съответствие с правото и 
обичайната практика на 
приемащата държава-членка, при 
същите условия, които се прилагат
спрямо гражданите на приемащата 
държава-членка.

Or. it

Изменение 72
Mara Bizzotto

Предложение за директива
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) При липса на система за обявяване 
на общоприложими колективни трудови 
договори, държавите-членки могат да се 
основават на колективните трудови 

(21) При липса на система за обявяване 
на общоприложими колективни трудови 
договори, държавите-членки могат да се 
основават на гъвкава система за 
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договори, които обикновено са 
приложими за всички подобни 
предприятия в географския район и в 
съответната професия или 
промишлен отрасъл, и/или 
колективни споразумения, които са 
сключени от най-представителните 
организации на работодатели и на 
социални партньори на национално 
равнище, които се прилагат на 
цялата територия на държавата.

децентрализирано договаряне, която 
да определя ясно правата и
задълженията на сезонните 
работници и на работодателите, с 
цел да се съчетават по-лесно 
съответните потребности, 
произтичащи също така от 
специфичните различия на 
отделните професии или промишлени 
отрасли.

Or. it

Изменение 73
Raffaele Baldassarre

Предложение за директива
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) При липса на система за обявяване 
на общоприложими колективни трудови 
договори, държавите-членки могат да се 
основават на колективните трудови 
договори, които обикновено са 
приложими за всички подобни 
предприятия в географския район и в 
съответната професия или промишлен 
отрасъл, и/или колективни 
споразумения, които са сключени от 
най-представителните организации на 
работодатели и на социални партньори 
на национално равнище, които се 
прилагат на цялата територия на 
държавата.

(21) При липса на система за обявяване 
на общоприложими колективни трудови 
договори, държавите-членки могат да се 
основават на колективните трудови 
договори, които обикновено са 
приложими за всички подобни 
предприятия в географския район и в 
съответната професия или промишлен 
отрасъл, и/или колективни 
споразумения, които са сключени от 
най-представителните организации на 
работодатели и на социални партньори 
на национално равнище, които се 
прилагат на цялата територия на 
държавата, в съответствие с 
националното право и обичайна 
практика.

Or. it

Изменение 74
Ria Oomen-Ruijten
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Предложение за директива
Съображение 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22) На сезонните работници, които 
са граждани на трети държави, 
следва да се предоставя равно 
третиране по отношение на тези 
клонове на социалното осигуряване, 
посочени в член 3 от Регламент (ЕО) 
№ 883/04 относно координирането на 
системите за социално осигуряване. 
Настоящата директива не следва да 
предоставя повече права освен вече 
предвидените в законите на ЕС в 
сферата на социалното осигуряване 
за граждани на трети държави, 
които имат трансгранични интереси 
между държави-членки. Освен това, 
настоящата директива не 
предоставя права във връзка със 
ситуации, които стоят извън 
обхвата на действие на 
законодателството на ЕС, като 
например на членовете на семейства, 
пребиваващи в трета държава. Това 
не накърнява недискриминационното 
прилагане от страна на държавите-
членки на националното им 
законодателство, предвиждащо 
минимални правила за вноски за 
пенсионните системи.

заличава се

Or. nl

Изменение 75
Emilie Turunen

Предложение за директива
Съображение 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22) На сезонните работници, които са 
граждани на трети държави, следва да 

(22) Подходящото социално 
осигуряване за сезонните работници е 
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се предоставя равно третиране по 
отношение на тези клонове на 
социалното осигуряване, посочени в 
член 3 от Регламент (ЕО) № 883/04 
относно координирането на системите 
за социално осигуряване. Настоящата 
директива не следва да предоставя 
повече права освен вече предвидените 
в законите на ЕС в сферата на 
социалното осигуряване за граждани 
на трети държави, които имат 
трансгранични интереси между 
държави-членки. Освен това,
настоящата директива не предоставя
права във връзка със ситуации, които 
стоят извън обхвата на действие на 
законодателството на ЕС, като 
например на членовете на семейства, 
пребиваващи в трета държава. Това 
не накърнява недискриминационното 
прилагане от страна на държавите-
членки на националното им 
законодателство, предвиждащо 
минимални правила за вноски за 
пенсионните системи.

ключов елемент от настоящата 
директива и е важно за осигуряването 
им с достойни условия на труд и 
живот по време на престоя им в 
Съюза. На гражданите на трети 
държави следва да се предоставя равно 
третиране. Специално внимание следва 
да се обърне на разпоредбите, 
гарантиращи равно третиране във 
връзка със социалното осигуряване по
националното право по отношение на 
тези клонове на социалното 
осигуряване, определени в член 3 от 
Регламент (ЕО) № 883/04 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 29 април 2004 г. относно 
координирането на системите за 
социално осигуряване. Без да се 
засягат двустранните споразумения, 
предвиждащи по-добро обхващане от 
схеми за социално осигуряване, 
настоящата директива следва да 
установи механизми, които 
гарантират ефективно обхващане от 
схемите на социално осигуряване по 
време на престоя, както и механизми 
за прехвърляне на придобитите права
където това е приложимо. Това може 
да включва специални корекции във 
връзка, наред с другото, с периода на 
придобиване на права или периода на 
изчакване за включване в схемата.
Всяко ограничение на равното 
третиране в областта на социалното 
осигуряване по смисъла на 
настоящата директива следва да не 
накърнява правата, произтичащи от 
прилагането на Регламент (ЕО) №
1231/2010 на Европейския парламент 
и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за 
разширяване приложното поле на 
Регламент (ЕО) № 883/2004 и 
Регламент (ЕО)№987/2009 за 
граждани на трети държави, спрямо 
които тези разпоредби все още не се 
прилагат единствено на основание 
тяхното гражданство.
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Or. en

Изменение 76
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Предложение за директива
Съображение 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22) На сезонните работници, които са 
граждани на трети държави, следва да се 
предоставя равно третиране по 
отношение на тези клонове на 
социалното осигуряване, посочени в 
член 3 от Регламент (ЕО) № 883/04 
относно координирането на системите 
за социално осигуряване. Настоящата 
директива не следва да предоставя 
повече права освен вече предвидените 
в законите на ЕС в сферата на 
социалното осигуряване за граждани 
на трети държави, които имат 
трансгранични интереси между 
държави-членки. Освен това, 
настоящата директива не предоставя 
права във връзка със ситуации, които 
стоят извън обхвата на действие на 
законодателството на ЕС, като например 
на членовете на семейства, пребиваващи 
в трета държава. Това не накърнява 
недискриминационното прилагане от 
страна на държавите-членки на 
националното им законодателство, 
предвиждащо минимални правила за 
вноски за пенсионните системи.

(22) На сезонните работници, които са 
граждани на трети държави, следва да се 
предоставя равно третиране по 
отношение на тези клонове на 
социалното осигуряване, посочени в 
член 3 от Регламент (ЕО) № 883/04 
относно координирането на системите 
за социално осигуряване. Освен това, 
настоящата директива не предоставя 
права във връзка със ситуации, които 
стоят извън обхвата на действие на 
законодателството на ЕС, като например 
на членовете на семейства, пребиваващи 
в трета държава. Това не накърнява 
недискриминационното прилагане от 
страна на държавите-членки на 
националното им законодателство, 
предвиждащо минимални правила за 
вноски за пенсионните системи.

Or. de

Изменение 77
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Предложение за директива
Съображение 22
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(22) На сезонните работници, които 
са граждани на трети държави, 
следва да се предоставя равно 
третиране по отношение на тези 
клонове на социалното осигуряване,
посочени в член 3 от Регламент (ЕО) №
883/04 относно координирането на 
системите за социално осигуряване.
Настоящата директива не следва да 
предоставя повече права освен вече 
предвидените в законите на ЕС в 
сферата на социалното осигуряване за 
граждани на трети държави, които имат 
трансгранични интереси между 
държави-членки. Освен това, 
настоящата директива не предоставя 
права във връзка със ситуации, които 
стоят извън обхвата на действие на 
законодателството на ЕС, като например 
на членовете на семейства, пребиваващи 
в трета държава. Това не накърнява 
недискриминационното прилагане от 
страна на държавите-членки на 
националното им законодателство, 
предвиждащо минимални правила за 
вноски за пенсионните системи.

(22) Държавите-членки въз основа на
клоновете на социалното осигуряване,
определени в член 3 от Регламент (ЕО) 
№ 883/2004 на Европейския 
парламент и на Съвета от 29 април 
2004 година относно координирането на 
системите за социално осигуряване, 
определят кое социално осигуряване 
включва сезонните работници.
Настоящата директива не следва да 
предоставя повече права освен вече 
предвидените в законите на ЕС в 
сферата на социалното осигуряване за 
граждани на трети държави, които имат 
трансгранични интереси между 
държави-членки. Освен това, 
настоящата директива не предоставя 
права във връзка със ситуации, които 
стоят извън обхвата на действие на 
законодателството на ЕС, като например 
на членовете на семейства, пребиваващи 
в трета държава. Това не накърнява 
недискриминационното прилагане от 
страна на държавите-членки на 
националното им законодателство, 
предвиждащо минимални правила за 
вноски за пенсионните системи.

Or. pl

Обосновка

Въпросът за социалното осигуряване е от изключителната компетентност на 
държавите-членки. В допълнение, сезонният характер на работата и краткосрочно 
пребиваване на територията на държава-членка не дават основание за предоставяне 
на сезонните работници на всички социални придобивки, които ползват гражданите 
на тази държава.

Изменение 78
Mara Bizzotto

Предложение за директива
Съображение 22
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(22) На сезонните работници, които са 
граждани на трети държави, следва да се 
предоставя равно третиране по 
отношение на тези клонове на 
социалното осигуряване, посочени в 
член 3 от Регламент (ЕО) № 883/04 
относно координирането на системите 
за социално осигуряване. Настоящата 
директива не следва да предоставя 
повече права освен вече предвидените в 
законите на ЕС в сферата на социалното 
осигуряване за граждани на трети 
държави, които имат трансгранични 
интереси между държави-членки. Освен 
това, настоящата директива не 
предоставя права във връзка със 
ситуации, които стоят извън обхвата на 
действие на законодателството на ЕС, 
като например на членовете на 
семейства, пребиваващи в трета 
държава. Това не накърнява 
недискриминационното прилагане от 
страна на държавите-членки на 
националното им законодателство, 
предвиждащо минимални правила за 
вноски за пенсионните системи.

(22) На сезонните работници, които са 
граждани на трети държави, следва да се 
предоставя равно третиране по 
отношение на тези клонове на 
социалното осигуряване, посочени в 
член 3 от Регламент (ЕО) № 883/04 
относно координирането на системите 
за социално осигуряване и в същото 
време да се спазва неотклонно 
законодателството на Съюза и на 
държавите-членки във връзка със 
здравословните и безопасни условия 
на труд. Настоящата директива не 
следва да предоставя повече права освен 
вече предвидените в законите на ЕС в 
сферата на социалното осигуряване за 
граждани на трети държави, които имат 
трансгранични интереси между 
държави-членки. Освен това, 
настоящата директива не предоставя 
права във връзка със ситуации, които 
стоят извън обхвата на действие на 
законодателството на ЕС, като например 
на членовете на семейства, пребиваващи 
в трета държава. Това не накърнява 
недискриминационното прилагане от 
страна на държавите-членки на 
националното им законодателство, 
предвиждащо минимални правила за 
вноски за пенсионните системи.

Or. it

Изменение 79
Emilie Turunen

Предложение за директива
Съображение 22 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22a) С цел да се гарантира 
правилното прилагане на 
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настоящата директива, и в частност 
на разпоредбите относно правата, 
условията на труд и настаняване, 
държавите-членки следва да 
гарантират въвеждането на 
подходящи механизми за контрол и 
наблюдение и провеждането на 
ефективни и адекватни проверки на 
територията си. С оглед повишаване 
ефективността на проверките за 
целите на прилагане на настоящата 
директива, държавите-членки следва 
да гарантират, че съгласно 
националното законодателство 
компетентните органи разполагат с 
подходящи правомощия и ресурси за 
извършване на проверките; че 
резултатите от предишни проверки 
се събират и обработват с цел 
ефективното прилагане на 
настоящата директива и че е налице 
достатъчен персонал, който да 
притежава уменията и 
квалификациите, необходими за 
ефективното извършване на 
проверките. Държавите-членки 
следва да предвидят налагането на 
подходящи, пропорционални и 
възпиращи санкции, напр. финансови 
санкции, на работодателите в случай 
на неизпълнение на техните 
задължения.

Or. en

Изменение 80
Emilie Turunen

Предложение за директива
Съображение 23

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23) За да се улесни прилагането,
подходящи определени трети страни 
като профсъюзи или други сдружения

(23) За да се улесни прилагането на 
настоящата директива, следва да 
бъдат разработени ефективни 
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следва да могат да подават жалби, за 
да се гарантира ефективно прилагане 
на директивата. Това се счита за 
необходимо във връзка със ситуации, в 
които сезонните работници не са наясно 
със съществуването на механизми за 
прилагане или се колебаят да ги 
използват от свое име, от страх заради 
възможни последствия.

механизми, чрез които сезонните 
работници да могат да подават 
жалби пряко или чрез определени 
трети страни като профсъюзи или други 
сдружения. Това се счита за необходимо 
във връзка със ситуации, в които 
сезонните работници не са наясно със 
съществуването на механизми за 
прилагане или се колебаят да ги 
използват от свое име, от страх заради 
възможни последствия. Необходимо е 
също да бъде налице подходяща 
съдебна защита срещу преследване на 
сезонните работници в резултат от 
подадената жалба. Организациите, 
които представляват правата на 
работниците, следва да имат достъп 
до съответната документация, 
както и до предоставяното 
настаняване.

Or. en

Изменение 81
Philippe Boulland

Предложение за директива
Съображение 23

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23) За да се улесни прилагането,
подходящи определени трети страни 
като профсъюзи или други сдружения
следва да могат да подават жалби, за 
да се гарантира ефективно прилагане 
на директивата. Това се счита за 
необходимо във връзка със ситуации, в 
които сезонните работници не са наясно 
със съществуването на механизми за 
прилагане или се колебаят да ги 
използват от свое име, от страх заради 
възможни последствия.

(23) За да се улесни прилагането, следва 
да са налице ефективни механизми, 
чрез които на гражданите на трети
държави да е разрешено да подават 
жалби пряко или чрез съответни 
трети страни като профсъюзи или 
други сдружения. Това се счита за 
необходимо във връзка със ситуации, в 
които сезонните работници не са наясно 
със съществуването на механизми за 
прилагане или се колебаят да ги 
използват от свое име, от страх заради 
възможни последствия.

Or. fr
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Изменение 82
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Предложение за директива
Съображение 23

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23) За да се улесни прилагането, 
подходящи определени трети страни 
като профсъюзи или други сдружения 
следва да могат да подават жалби, за да 
се гарантира ефективно прилагане на 
директивата. Това се счита за 
необходимо във връзка със ситуации, в 
които сезонните работници не са наясно 
със съществуването на механизми за 
прилагане или се колебаят да ги 
използват от свое име, от страх заради 
възможни последствия.

(23) За да се улесни прилагането, 
подходящи определени трети страни 
като профсъюзи или други сдружения 
следва да могат да подават жалби и 
оплаквания, за да се гарантира 
ефективно прилагане на директивата.
Това се счита за необходимо във връзка 
със ситуации, в които сезонните 
работници не са наясно със 
съществуването на механизми за 
прилагане или се колебаят да ги 
използват от свое име, от страх заради 
възможни последствия.

Or. de

Изменение 83
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Предложение за директива
Съображение 23 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23а) Държавите-членки гарантират, 
че ще бъдат налични подходящи 
механизми за контрол и ще се 
извършват ефективни проверки, за да 
се осигури правилното прилагане на 
настоящата директива. За тази цел 
държавите-членки предоставят на 
компетентните органи адекватни 
правомощия и ресурси. Резултатите 
от тези проверки ще бъдат събрани в 
съответен доклад и ще се използват 
за подобряване на прилагането на 
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настоящата директива.

Or. de

Изменение 84
Emilie Turunen

Предложение за директива
Съображение 23 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23а) Гражданите на трети държави, 
които имат разрешение да работят 
на територията на държавите-
членки, имат право на условия на 
труд еднакви на условията, на които 
имат право гражданите на Съюза.

Or. en

Изменение 85
Emilie Turunen

Предложение за директива
Съображение 23 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23б) Под условия на труд в 
настоящата директива следва да се 
разбира, че те обхващат най-малко 
заплащане и уволнение, здраве и 
безопасност на работното място, 
работно време и отпуск, съчетаване 
на семейния с професионалния 
живот, като се отчитат 
действащите колективни 
споразумения.

Or. en
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Изменение 86
Raffaele Baldassarre

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Настоящата директива се прилага за 
гражданите на трети държави, които 
пребивават извън територията на 
държавите-членки и искат да бъдат 
допуснати на територията на държава-
членка като сезонни работници.

1. Настоящата директива се прилага за 
гражданите на трети държави, които 
пребивават извън територията на 
държавите-членки и искат да бъдат 
допуснати на територията на държава-
членка като сезонни работници. Освен 
това държавите-членки определят 
характера и периода на сезонната 
работа на своята територия.

Or. it

Изменение 87
Emilie Turunen

Предложение за директива
Член 2 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Настоящата директива не се 
прилага към граждани на трети 
държави, които осъществяват 
дейности от името на предприятия, 
установени в друга държава-членка в 
рамките на предоставянето на услуги 
по смисъла на член 56 от Договора за 
функционирането на Европейския 
съюз, включително тези граждани, 
които са командировани от 
предприятия, установени в държава-
членка в рамките на предоставянето 
на услуги в съответствие с 
Директива 96/71/EО.

заличава се

Or. en
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Изменение 88
Sari Essayah, Riikka Manner

Предложение за директива
Член 2 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Настоящата директива не се прилага 
към граждани на трети държави, 
които осъществяват дейности от 
името на предприятия, установени в 
друга държава-членка в рамките на 
предоставянето на услуги по смисъла 
на член 56 от Договора за 
функционирането на Европейския 
съюз, включително тези граждани, 
които са командировани от 
предприятия, установени в държава-
членка в рамките на предоставянето 
на услуги в съответствие с 
Директива 96/71/EО.

2. Настоящата директива не се прилага 
към командированите работници и 
работниците, наети чрез агенция за 
временна заетост.

Or. en

Обосновка

От приложното поле следва да бъдат изключени всички командировани работници, а 
не само тези, чийто работодател е установен в друга държава-членка. Работниците, 
наети чрез агенция за временна заетост, също следва да бъдат изключени от 
приложното поле.

Изменение 89
Nadja Hirsch

Предложение за директива
Член 2 – параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Настоящата директива не се 
прилага за строителния сектор, 
включително свързаните с него 
икономически дейности (кодове по 
NACE (Рев. 1.1) от 45.1 до 45.4), 
изброени в приложението към 
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Директива 96/71/ЕО.

Or. de

Изменение 90
Emilie Turunen

Предложение за директива
Член 2 – параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Настоящата директива се 
прилага за секторите на селското 
стопанство, растениевъдството и 
туризма. Държавите-членки могат 
да решат да разширят приложното й 
поле върху допълнителни дейности, 
зависими от смяната на сезоните, 
при условие че социалните партньори 
не сключат споразумение, 
противопоставящо се на това, 
подкрепено от обективни причини.

Or. en

Изменение 91
Nadja Hirsch

Предложение за директива
Член 3 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) „сезонен работник“ означава 
гражданин на трета държава, който 
запазва законно местожителство в трета 
държава, но пребивава временно на 
територията на държава-членка с цел 
заетост в сектор на дейност,зависещ от 
смяната на сезоните, въз основа на един 
или повече срочни договора за работа, 
сключени пряко между гражданина на 
третата държава и работодателя, 

б) „сезонен работник“ означава 
гражданин на трета държава, който 
запазва законно местожителство в трета 
държава, но пребивава временно на 
територията на Европейския съюз с цел 
заетост в сектор на дейност, зависещ от 
смяната на сезоните, въз основа на един 
или повече срочни договора за работа, 
сключени пряко между гражданина на 
третата държава и работодателя, 
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установен в държава-членка. установен в държава-членка.

Or. de

Обосновка

Работодателят е установен в дадена държава-членка, но за работника следва да има 
възможност да полага труд и в друга държава-членка, в която работодателят 
развива дейност.

Изменение 92
Sergio Gaetano Cofferati, Claude Moraes

Предложение за директива
Член 3 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) „дейност, която зависи от смяната на 
сезоните“ означава дейност, която е 
свързана с определено време на 
годината и се обуславя от събитие или
ситуация, при които необходимостта 
от работна ръка е значително по-голяма 
отколкото при обикновени текущи 
дейности;

в) „дейност, която зависи от смяната на 
сезоните“ означава дейност, която е 
свързана с определено време на 
годината и се обуславя от събитие или
поредица от събития, свързани със 
сезонни условия, при които 
необходимостта от работна ръка
редовно и предвидимо е значително по-
голяма отколкото при обикновени 
текущи дейности;

Or. en

Изменение 93
Nadja Hirsch

Предложение за директива
Член 3 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) „разрешение за сезонен работник“ 
означава разрешение с обозначение
„сезонен работник“, което дава право на 
неговия притежател да пребивава и 
работи законно на територията на
държава-членка съгласно условията на 

г) „разрешение за сезонен работник“ 
означава разрешение с обозначение
„сезонен работник“, което дава право на 
неговия притежател да пребивава и 
работи законно на територията на
Европейския съюз съгласно условията 



AM\878249BG.doc 35/74 PE467.317v02-00

BG

настоящата директива; на настоящата директива;

Or. de

Изменение 94
Nadja Hirsch

Предложение за директива
Член 3 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) „единна процедура за 
кандидатстване“ означава процедура, 
която се основава на кандидатстване на 
гражданин на трета държава за 
разрешение да пребивава и работи на 
територията на държава-членка и която 
води до решение относно заявлението;

д) „единна процедура за 
кандидатстване“ означава процедура, 
която се основава на кандидатстване на 
гражданин на трета държава за 
разрешение да пребивава и работи на 
територията на Европейския съюз и 
която води до решение относно 
заявлението;

Or. de

Изменение 95
Sari Essayah, Riikka Manner

Предложение за директива
Член 3 – буква e)

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) „общоприложим колективен 
трудов договор“ означава колективен 
трудов договор, който трябва да се 
спазва от всички предприятия в 
географския район и в рамките на 
съответната професия или отрасъл. 
При липса на система за обявяване на 
общоприложими колективни трудови 
договори държавите-членки могат, 
ако решат, да се основават на 
колективните трудови договори, 
които обикновено са приложими за 
всички подобни предприятия в 

заличава се
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географския район и в съответната 
професия или промишлен отрасъл, 
и/или на колективни споразумения, 
които са сключени от най-
представителните организации на 
работодатели и на социални 
партньори на национално равнище, 
които се прилагат на цялата 
територия на държавата.

Or. en

Обосновка

Всички колективни трудови договори следва да се прилагат при равни условия и за 
сезонните работници от трети държави, които работят в ЕС. По тази причина не е 
необходимо да се включва определение на общоприложим колективен трудов договор.

Изменение 96
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Предложение за директива
Член 3 – буква e)

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) „общоприложим колективен трудов 
договор“ означава колективен трудов 
договор, който трябва да се спазва от
всички предприятия в географския 
район и в рамките на съответната 
професия или отрасъл. При липса на 
система за обявяване на 
общоприложими колективни трудови 
договори държавите-членки могат,
ако решат, да се основават на 
колективните трудови договори,
които обикновено са приложими за 
всички подобни предприятия в 
географския район и в съответната 
професия или промишлен отрасъл, 
и/или на колективни споразумения, 
които са сключени от най-
представителните организации на 
работодатели и на социални 
партньори на национално равнище,

е) „колективен трудов договор“ 
означава всички видове колективни 
трудови договори, които са сключени на 
всяко равнище, включително на 
равнище дружества и предприятия, и
се прилагат във връзка с трудовите 
правоотношения на сезонните 
работници.



AM\878249BG.doc 37/74 PE467.317v02-00

BG

които се прилагат на цялата 
територия на държавата.

Or. de

Изменение 97
Emilie Turunen

Предложение за директива
Член 3 – буква e)

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) „общоприложим колективен 
трудов договор“ означава колективен 
трудов договор, който трябва да се 
спазва от всички предприятия в 
географския район и в рамките на 
съответната професия или отрасъл. 
При липса на система за обявяване на 
общоприложими колективни трудови 
договори държавите-членки могат, 
ако решат, да се основават на 
колективните трудови договори, 
които обикновено са приложими за 
всички подобни предприятия в 
географския район и в съответната 
професия или промишлен отрасъл, 
и/или на колективни споразумения, 
които са сключени от най-
представителните организации на 
работодатели и на социални 
партньори на национално равнище, 
които се прилагат на цялата 
територия на държавата.

е) „колективен трудов договор“ 
означава всеки колективен трудов 
договор, сключен на всяко равнище, в 
съответствие с националното 
законодателство и практики на 
пиремащата държава-членка.

Or. en

Изменение 98
Sergio Gaetano Cofferati

Предложение за директива
Член 3 – буква e)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

е) „общоприложим колективен трудов 
договор“ означава колективен трудов 
договор, който трябва да се спазва от 
всички предприятия в географския 
район и в рамките на съответната 
професия или отрасъл. При липса на 
система за обявяване на 
общоприложими колективни трудови 
договори държавите-членки могат, 
ако решат, да се основават на 
колективните трудови договори, 
които обикновено са приложими за 
всички подобни предприятия в 
географския район и в съответната 
професия или промишлен отрасъл, 
и/или на колективни споразумения, 
които са сключени от най-
представителните организации на 
работодатели и на социални 
партньори на национално равнище, 
които се прилагат на цялата 
територия на държавата.

е) „колективен трудов договор“ 
означава всеки колективен трудов 
договор, сключен на всяко равнище в 
съответствие с националното 
законодателство и обичайната 
практика на приемащата държава-
членка.

Or. it

Изменение 99
Licia Ronzulli

Предложение за директива
Член 3 – буква e)

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) „общоприложим колективен трудов 
договор“ означава колективен трудов 
договор, който трябва да се спазва от 
всички предприятия в географския 
район и в рамките на съответната 
професия или отрасъл. При липса на 
система за обявяване на 
общоприложими колективни трудови 
договори държавите-членки могат, ако 
решат, да се основават на колективните 

е) „общоприложим колективен трудов 
договор“ означава колективен трудов 
договор, сключени между 
работодатели или организации на 
работодателите, от една страна, и 
организации на работниците и 
служителите, от друга страна, който
урежда условията на труд и 
отношенията между договарящите 
се страни и  който трябва да се спазва 
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трудови договори, които обикновено са 
приложими за всички подобни 
предприятия в географския район и в 
съответната професия или промишлен 
отрасъл, и/или на колективни 
споразумения, които са сключени от 
най-представителните организации на 
работодатели и на социални партньори 
на национално равнище, които се 
прилагат на цялата територия на 
държавата.

от всички предприятия в географския 
район и в рамките на съответната 
професия или отрасъл. При липса на 
система за обявяване на 
общоприложими колективни трудови 
договори държавите-членки могат, ако 
решат, да се основават на колективните 
трудови договори, които обикновено са 
приложими за всички подобни 
предприятия в географския район и в 
съответната професия или промишлен 
отрасъл, и/или на колективни 
споразумения, които са сключени от 
най-представителните организации на 
работодатели и на социални партньори 
на национално равнище, които се 
прилагат на цялата територия на 
държавата.

Or. it

Изменение 100
Raffaele Baldassarre

Предложение за директива
Член 3 – буква e)

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) „общоприложим колективен трудов 
договор“ означава колективен трудов 
договор, който трябва да се спазва от 
всички предприятия в географския 
район и в рамките на съответната 
професия или отрасъл. При липса на 
система за обявяване на 
общоприложими колективни трудови 
договори държавите-членки могат, ако 
решат, да се основават на колективните 
трудови договори, които обикновено са 
приложими за всички подобни 
предприятия в географския район и в 
съответната професия или промишлен 
отрасъл, и/или на колективни 
споразумения, които са сключени от 
най-представителните организации на 

е) „общоприложим колективен трудов 
договор“ означава колективен трудов 
договор, който трябва да се спазва от 
всички предприятия в географския 
район и в рамките на съответната 
професия или отрасъл. При липса на 
система за обявяване на 
общоприложими колективни трудови 
договори, държавите-членки могат да се 
основават на колективните трудови 
договори, които обикновено са 
приложими за всички подобни 
предприятия в географския район и в 
съответната професия или промишлен 
отрасъл, и/или колективни 
споразумения, които са сключени от 
най-представителните организации на 
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работодатели и на социални партньори 
на национално равнище, които се 
прилагат на цялата територия на 
държавата.

работодатели и на социални партньори 
на национално равнище, които се 
прилагат на цялата територия на 
държавата, в съответствие с правото 
и обичайната практика на 
държавата;

Or. it

Изменение 101
Mara Bizzotto

Предложение за директива
Член 4 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Настоящата директива не засяга 
правото на държавите-членки да 
приемат или запазят по-
благоприятни разпоредби за лицата, 
за които тя се прилага съгласно 
членове 13 и 17 от настоящата 
директива.

заличава се

Or. it

Изменение 102
Nadja Hirsch

Предложение за директива
Член 4 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Настоящата директива не засяга 
правото на държавите-членки да 
приемат или запазят по-благоприятни 
разпоредби за лицата, за които тя се 
прилага съгласно членове 13 и 17 от 
настоящата директива.

2. Настоящата директива не засяга 
правото на държавите-членки да 
приемат или запазят по-благоприятни 
разпоредби за лицата, за които тя се 
прилага съгласно членове 11 и 17 от 
настоящата директива.

Or. de
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Изменение 103
Georges Bach

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(a) валиден договор за работа или, както 
е предвидено в националното право, 
обвързващо предложение за работа като 
сезонен работник в съответната 
държава-членка с работодател, 
установен в държавата-членка, в които 
се определя размера на заплащането и 
работните часове на седмица или на 
месец и, когато е приложимо, други 
условия на труд;

(a) валиден договор за работа или, както 
е предвидено в националното право, 
обвързващо предложение за работа като 
сезонен работник в съответната 
държава-членка с работодател, 
установен в държавата-членка;

Or. de

Изменение 104
Mara Bizzotto

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) валиден договор за работа или, както 
е предвидено в националното право, 
обвързващо предложение за работа като 
сезонен работник в съответната 
държава-членка с работодател, 
установен в държавата-членка, в които 
се определя размера на заплащането и 
работните часове на седмица или на 
месец и, когато е приложимо, други 
условия на труд;

a) валиден договор за работа или, както 
е предвидено в националното право, 
обвързващо предложение за работа като 
сезонен работник в съответната 
държава-членка с работодател, 
установен в държавата-членка, в които 
се определя размера на заплащането и 
работните часове на седмица или на 
месец и условията на труд, които да 
показват, че сезонният работник е в 
състояние да се издържа законно и да 
пребивава без да бъде в тежест на 
социалната система на приемащата 
държава-членка;
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Or. it

Изменение 105
Mara Bizzotto

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) валиден документ за пътуване, както 
е предвидено в националното 
законодателство. Държавите-членки 
могат да изискат срокът на 
валидност на документите за 
пътуване да покрива най-малко
продължителността на разрешението 
за пребиваване;

б) валиден документ за пътуване, както 
е предвидено в националното 
законодателство. Валидността на 
документа за пътуване покрива най-
малко срока на разрешението за 
пребиваване;

Or. it

Изменение 106
Thomas Mann

Предложение за директива
Член 6 – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Държавите-членки имат право, с 
цел да гарантират достойни условия 
на труд и да предотвратят дъмпинга 
в областта на трудовите 
възнаграждения, да отхвърлят 
заявления, когато условията за 
заетост не съответстват на 
условията, които се прилагат за 
подобен вид национални работници в 
отраслите на сезонната заетост.

Or. de
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Изменение 107
Raffaele Baldassarre

Предложение за директива
Член 6 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите-членки могат да
проверяват дали съответната свободна 
длъжност не може да бъде заета от
нейни граждани или от граждани на ЕС, 
или от граждани на трети държави, 
законно пребиваващи в държавата-
членка, и които вече са част от нейния 
трудов пазар по силата на европейското
или на националното законодателство, 
и могат да отхвърлят заявлението.

2. Държавите-членки проверяват дали 
съответната свободна длъжност не може 
да бъде заета от техни граждани или от 
граждани на Съюза, или от граждани на 
трети държави, законно пребиваващи в 
държавата-членка, и които вече са част 
от нейния трудов пазар по силата на
правото на Съюза или на националното
право, и могат да отхвърлят 
заявлението.

Or. it

Изменение 108
Sari Essayah, Riikka Manner

Предложение за директива
Член 6 – параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Частните бюра (агенции) по 
труда и агенциите за миграцията не 
следва да събират никакви такси от 
търсещите работа лица или от 
работниците в замяна на 
организирането на сезонна работа 
или на миграция с цел сезонна работа.

Or. en

Обосновка

Сезонните работници са част от уязвима група и често биват експлоатирани. За да 
се предотврати трафика на хора следва да бъдат взети предвид член 7 от Конвенция 
№ 181 на МОТ, както и член 6 от Директивата относно работа чрез агенции за 
временна заетост.
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Изменение 109
Heinz K. Becker

Предложение за директива
Член 6 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите-членки могат да 
отхвърлят заявление, ако работодателят 
е бил санкциониран в съответствие с 
националното законодателство за 
недеклариран труд и/или за незаконно 
наемане на работа.

3. Държавите-членки могат да 
отхвърлят заявление, ако работодателят 
е бил санкциониран в съответствие с 
националното законодателство за 
недеклариран труд и/или за незаконно 
наемане на работа в рамките на 12 
месеца преди подаване на 
заявлението.

Or. de

Изменение 110
Evelyn Regner

Предложение за директива
Член 6 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите-членки могат да 
отхвърлят заявление, ако работодателят 
е бил санкциониран в съответствие с 
националното законодателство за 
недеклариран труд и/или за незаконно 
наемане на работа.

3. Държавите-членки могат да 
отхвърлят заявление, ако работодателят 
е бил санкциониран в съответствие с 
националното законодателство за 
недеклариран труд и/или за незаконно 
наемане на работа или ако не са 
спазени други законодателни 
задължения спрямо националните 
социалноосигурителни или данъчни 
органи.

Or. de

Изменение 111
Heinz K. Becker
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Предложение за директива
Член 11 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Сезонните работници имат право да 
пребивават за максимален срок от
шест месеца в една календарна година, 
след което те се връщат в трета държава.

1. Сезонните работници имат право да 
пребивават за минимален срок от 3
месеца в рамките на една календарна 
година, след което те се връщат в трета 
държава. Максималният срок на 
пребиваване се определя от 
държавите-членки, като сезонният 
характер на заетостта се запазва. 
Накрая сезонните работници се 
връщат в трета държава.

Or. de

Изменение 112
Heinz K. Becker

Предложение за директива
Член 11 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. В рамките на периода, посочен в 
параграф 1, и при условие, че 
критериите по член 5 са изпълнени, на 
сезонните работници се разрешава да 
удължат договора си или да бъдат наети 
като сезонни работници от друг 
работодател.

2. В рамките на периода, посочен в 
параграф 1, и при условие, че 
критериите по член 5 са изпълнени, на 
сезонните работници се разрешава да 
удължат договора си или да бъдат наети 
като сезонни работници от друг 
работодател, ако първоначалният 
работодател нарушава правата на 
работника.

Or. de

Изменение 113
Heinz K. Becker

Предложение за директива
Член 12 – параграф 2 – буква б)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

б) на работодател, който не е изпълнил 
задълженията, произтичащи от трудовия 
договор, трябва да бъдат наложени 
ефективни, пропорционални и 
възпиращи санкции. На тези
работодатели се отнема възможността 
да кандидатстват за сезонни работници 
в продължение на една или повече 
години.

б) на работодател, който не е изпълнил 
задълженията, произтичащи от трудовия 
договор, трябва да бъдат наложени 
ефективни, пропорционални и 
възпиращи санкции. На работодатели, 
които нарушават трудовото 
законодателство, се отнема 
възможността да кандидатстват за 
сезонни работници в продължение на 
една или повече години.

Or. de

Изменение 114
Sergio Gaetano Cofferati, Claude Moraes

Предложение за директива
Член 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки трябва да изискват 
от работодателите на сезонните 
работници представянето на 
доказателства, че на сезонния работник 
ще бъде предоставено настаняване, 
което му осигурява подходящ жизнен 
стандарт. Ако от сезонните 
работници се изисква да плащат наем 
за предоставеното настаняване, 
разходите за него не трябва да са 
прекомерни по отношение на 
тяхното възнаграждение.

Държавите-членки трябва да изискват 
от работодателите на сезонните 
работници представянето на 
доказателства, че на сезонния работник 
ще бъде предоставено подходящо
настаняване, съгласно националното 
законодателство и практика, което 
му осигурява достоен жизнен стандарт.
Като минимум това настаняване 
осигурява на обитателите подходящо 
пространство, защитава ги от 
природните стихии и от други 
опасности за здравето, безопасно е и е 
добре поддържано, като осигурява 
съоръженията от жизнено значение 
за здравето, сигурността, удобството 
и храненето, като например 
безопасна питейна вода, системи за 
готвене, отопление и осветление, 
санитарни възли и съоръжения за 
измиване, начини за съхранение на 
хранителни продукти и събиране на 
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отпадъци. Местоположението на 
настаняването и транспортната 
инфраструктура около него следва да 
позволяват достъп до основни услуги, 
включително основни здравни и 
социални услуги.

Or. en

Изменение 115
Emilie Turunen

Предложение за директива
Член 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки трябва да изискват 
от работодателите на сезонните 
работници представянето на 
доказателства, че на сезонния работник 
ще бъде предоставено настаняване, 
което му осигурява подходящ жизнен 
стандарт. Ако от сезонните 
работници се изисква да плащат наем 
за предоставеното настаняване, 
разходите за него не трябва да са 
прекомерни по отношение на
тяхното възнаграждение.

Държавите-членки трябва да изискват 
от работодателите на сезонните 
работници представянето на 
доказателства, че на сезонния работник 
ще бъде предоставено подходящо
настаняване, съгласно националното 
законодателство и практика, което 
му осигурява равно третиране в 
сравнение с гражданите на 
съответната държава и достоен
жизнен стандарт. Като минимум това 
настаняване осигурява на 
обитателите подходящо 
пространство, защитава ги от 
природните стихии и от други 
опасности за здравето, безопасно е и е 
добре поддържано, като осигурява 
съоръженията от жизнено значение 
за здравето, сигурността, удобството 
и храненето, като например 
безопасна питейна вода, системи за 
готвене, отопление и осветление, 
санитарни възли и съоръжения за 
измиване, начини за съхранение на 
хранителни продукти и събиране на 
отпадъци. Настаняването позволява 
достъп до основни услуги.

Or. en
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Изменение 116
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Предложение за директива
Член 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки трябва да изискват 
от работодателите на сезонните 
работници представянето на 
доказателства, че на сезонния 
работник ще бъде предоставено 
настаняване, което му осигурява 
подходящ жизнен стандарт. Ако от 
сезонните работници се изисква да 
плащат наем за предоставеното 
настаняване, разходите за него не 
трябва да са прекомерни по 
отношение на тяхното 
възнаграждение.

Държавите-членки трябва да изискват 
от работодателите на сезонните 
работници представянето на 
доказателства, че сезонният работник 
разполага с настаняване за времето на
сезонната работа.

Or. pl

Обосновка

Определението „подходящ жизнен стандарт”може да бъде разбрано по различен 
начин в зависимост от тълкуването в съответната държава-членка. „Подходящият 
жизнен стандарт” не може да се оценява от работодателя. Служителят не може 
самостоятелно да оцени дали разходите по настаняването са прекомерни.

Изменение 117
Raffaele Baldassarre

Предложение за директива
Член 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки трябва да изискват 
от работодателите на сезонните 
работници представянето на 
доказателства, че на сезонния работник 
ще бъде предоставено настаняване, 
което му осигурява подходящ жизнен 

Държавите-членки трябва да изискват 
от работодателите на сезонните 
работници представянето на 
доказателства, че на сезонния работник 
ще бъде предоставено подходящо и 
финансово достъпно по отношение на 
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стандарт. Ако от сезонните 
работници се изисква да плащат наем 
за предоставеното настаняване, 
разходите за него не трябва да са 
прекомерни по отношение на тяхното 
възнаграждение.

тяхното възнаграждение настаняване.

Or. it

Изменение 118
Ria Oomen-Ruijten

Предложение за директива
Член 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки трябва да изискват 
от работодателите на сезонните 
работници представянето на 
доказателства, че на сезонния работник 
ще бъде предоставено настаняване, 
което му осигурява подходящ жизнен 
стандарт. Ако от сезонните работници 
се изисква да плащат наем за 
предоставеното настаняване, разходите 
за него не трябва да са прекомерни по 
отношение на тяхното 
възнаграждение.

Държавите-членки трябва да изискват 
от работодателите на сезонните 
работници представянето на 
доказателства, че на сезонния работник 
ще бъде предоставено настаняване, 
което му осигурява подходящ жизнен 
стандарт. Ако от сезонните работници 
се изисква да плащат наем за 
предоставеното настаняване, разходите 
за него трябва да бъдат в
съответствие с възнаграждението, в 
случая с обичайния процент на 
разходите за настаняване в 
съответната държава-членка.

Or. nl

Изменение 119
Evelyn Regner

Предложение за директива
Член 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки трябва да изискват 
от работодателите на сезонните 

Държавите-членки трябва да изискват 
от работодателите на сезонните 
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работници представянето на 
доказателства, че на сезонния работник 
ще бъде предоставено настаняване, 
което му осигурява подходящ жизнен 
стандарт. Ако от сезонните работници 
се изисква да плащат наем за 
предоставеното настаняване, разходите 
за него не трябва да са прекомерни по 
отношение на тяхното възнаграждение.

работници представянето на 
доказателства, че на сезонния работник 
ще бъде предоставено настаняване, 
което му осигурява достоен, подходящ 
жизнен стандарт. Ако от сезонните 
работници се изисква да плащат наем за 
предоставеното настаняване, разходите 
за него не трябва да са прекомерни по 
отношение на тяхното възнаграждение.

Or. de

Изменение 120
Heinz K. Becker

Предложение за директива
Член 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки трябва да изискват 
от работодателите на сезонните 
работници представянето на 
доказателства, че на сезонния работник 
ще бъде предоставено настаняване, 
което му осигурява подходящ жизнен 
стандарт. Ако от сезонните работници 
се изисква да плащат наем за 
предоставеното настаняване, разходите 
за него не трябва да са прекомерни по 
отношение на тяхното възнаграждение.

Държавите-членки трябва да изискват 
от работодателите на сезонните 
работници представянето на 
доказателства, че на сезонния работник 
ще бъде предоставено настаняване, 
което му осигурява подходящ жизнен 
стандарт. Работодателите не следва 
да се задължават да предоставят 
подобно настаняване, но трябва 
активно да помагат в търсенето на 
подходящо настаняване. Ако от 
сезонните работници се изисква да 
плащат наем за предоставеното 
настаняване, разходите за него не 
трябва да са прекомерни по отношение 
на тяхното възнаграждение.

Or. de

Изменение 121
Thomas Mann

Предложение за директива
Член 14 – параграф 1 a (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Работодателите не са задължени 
да поемат пътните разноски и 
таксите за виза на сезонни 
работници, които са граждани на 
трети държави.

Or. de

Изменение 122
Emilie Turunen

Предложение за директива
Член 14 – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Сезонните работници следва да 
имат възможност да приемат или да 
откажат настаняването, 
предоставено от работодателя.

Or. en

Изменение 123
Emilie Turunen

Предложение за директива
Член 14 – параграф 1 б нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1б. Ако от сезонните работници се 
изисква да плащат наем за това 
настаняване, този наем не се удържа 
автоматично от тяхното 
възнаграждение, разходите за него се 
определят за продължителността на 
престоя им и не трябва да са 
прекомерни по отношение на 
тяхното нетно възнаграждение или 
на качеството на настаняването.
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Or. en

Изменение 124
Emilie Turunen

Предложение за директива
Член 14 – параграф 1 в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1в. Сезонните работници следва да 
получат договор за наем или 
еквивалентен документ, в който на 
език, разбиран от всяка от страните, 
ясно се посочват условията и 
разходите за настаняването.

Or. en

Изменение 125
Emilie Turunen

Предложение за директива
Член 14 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 14a
Съответните органи имат 
задължението, а организациите, 
представляващи интересите на 
работниците - правото на проверки и 
достъп до настаняването, ако то е 
осигурено от работодателя. 
Съответните органи са задължени да 
гарантират, че наемът за 
настаняването не е прекомерен 
спрямо качеството на 
настаняването.

Or. en
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Изменение 126
Emilie Turunen

Предложение за директива
Член 14 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 14б
Разноски

Държавите-членки изискват от 
работодателите на сезонни 
работници да заплатят:
а) пътните разноски от мястото на 
произход на сезонните работници до 
мястото на работа в съответната 
държава-членка и пътуването в 
обратна посока;
б) таксата за виза и, ако е 
приложимо, всички такси за услуги, 
свързани с визата;
в) разноските за здравна застраховка 
съгласно член 5, параграф 1, буква в);
Тези разходи не се възстановяват от 
(възнаграждението на) сезонните 
работници.

Or. en

Изменение 127
Sari Essayah, Riikka Manner

Предложение за директива
Член 16 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Независимо от законодателството, 
приложимо към трудовите 
правоотношения, сезонните работници 
имат право на:

Сезонните работници имат право на:

Or. en
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Изменение 128
Emilie Turunen

Предложение за директива
Член 16 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Независимо от законодателството, 
приложимо към трудовите 
правоотношения, сезонните работници
имат право на:

Сезонните работници се ползват от 
равно третиране с гражданите на
приемащата държава-членка най-
малко по отношение на следното:

Or. en

Изменение 129
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Предложение за директива
Член 16 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Независимо от законодателството, 
приложимо към трудовите 
правоотношения, сезонните работници
имат право на:

Независимо от законодателството, 
приложимо към трудовите 
правоотношения, за сезонните 
работници е в сила принципът за равно 
третиране с националните 
работници:

Or. de

Изменение 130
Georges Bach

Предложение за директива
Член 16 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Независимо от законодателството, 
приложимо към трудовите 
правоотношения, сезонните работници 

Независимо от законодателството, 
приложимо към трудовите 
правоотношения, сезонните работници 
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имат право на: имат право на равно третиране с 
гражданите на приемащата 
държава-членка най-малко по 
отношение на:

Or. de

Изменение 131
Sari Essayah, Riikka Manner

Предложение за директива
Член 16 – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. условия на труд, включително по 
отношение на заплащането и 
уволнението, здравето и 
безопасността на работното място, 
приложими за сезонната работа, 
определени от законови, подзаконови 
или административни разпоредби 
и/или общоприложими колективни 
трудови договори в държавата-
членка, за която те са били 
допуснати в съответствие с 
настоящата директива.

заличава се

При липса на система за обявяване на 
общоприложими колективни трудови 
договори държавите-членки могат, 
ако решат, да се основават на 
колективните трудови договори, 
които обикновено са приложими за 
всички подобни предприятия в 
географския район и в съответната 
професия или промишлен отрасъл, 
и/или на колективни споразумения, 
които са сключени от най-
представителните организации на 
работодатели и на социални 
партньори на национално равнище, 
които се прилагат на цялата 
територия на държавата;

Or. en
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Изменение 132
Emilie Turunen

Предложение за директива
Член 16 – точка 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. условия на труд, включително по 
отношение на заплащането и 
уволнението, здравето и безопасността 
на работното място, приложими за 
сезонната работа, определени от
законови, подзаконови или 
административни разпоредби и/или 
общоприложими колективни трудови 
договори в държавата-членка, за 
която те са били допуснати в
съответствие с настоящата 
директива.

1. условия на труд, включително по 
отношение на заплащането и 
уволнението, работното време и 
отпуска, въпроси, свързани с 
трудовата дисциплина, съчетаване на 
професионалния със семейния живот, 
както и по отношение на здравето и 
безопасността на работното място, като 
се вземат предвид както законови, 
подзаконови или административни 
разпоредби, така и арбитражни 
решения и споразумения, и колективни 
трудови договори, сключени на всяко 
равнище в съответствие с правото и 
обичайната практика на 
приемащата държава-членка, от най-
добре представените социални 
партньори, при същите условия, 
които се прилагат спрямо 
гражданите на приемащата 
държава-членка.

Or. en

Изменение 133
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Предложение за директива
Член 16 – точка 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. условия на труд, включително по 
отношение на заплащането и 
уволнението, здравето и безопасността 
на работното място, приложими за 

1. условия на труд, включително по 
отношение на заплащането и 
уволнението, работното време, 
отпуска, както и на здравето и 
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сезонната работа, определени от 
законови, подзаконови или 
административни разпоредби и/или 
общоприложими колективни трудови 
договори в държавата-членка, за която 
те са били допуснати в съответствие 
с настоящата директива.

безопасността на работното място, 
приложими за сезонната работа, като 
се вземат предвид както законовите, 
подзаконовите или 
административните разпоредби, 
така и колективните трудови 
договори, сключени на всяко равнище 
на държавата-членка и приложими във 
връзка с трудовите правоотношения.

Or. de

Изменение 134
Georges Bach

Предложение за директива
Член 16 – точка 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. условия на труд, включително по 
отношение на заплащането и 
уволнението, здравето и безопасността 
на работното място, приложими за 
сезонната работа, определени от 
законови, подзаконови или 
административни разпоредби и/или 
общоприложими колективни трудови 
договори в държавата-членка, за която 
те са били допуснати в съответствие с 
настоящата директива.

1. условия на труд, включително по 
отношение на заплащането и 
уволнението, работното време, 
отпуска и въпроси, свързани с 
трудовата дисциплина, както и
здравето и безопасността на работното 
място, приложими за сезонната работа, 
определени от законови, подзаконови 
или административни разпоредби и/или 
общоприложими колективни трудови 
договори в държавата-членка, за която 
те са били допуснати в съответствие с 
настоящата директива.

Or. de

Изменение 135
Rovana Plumb

Предложение за директива
Член 16 – точка 1 – алинея 1



PE467.317v02-00 58/74 AM\878249BG.doc

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. условия на труд, включително по 
отношение на заплащането и 
уволнението, здравето и безопасността 
на работното място, приложими за 
сезонната работа, определени от 
законови, подзаконови или 
административни разпоредби и/или 
общоприложими колективни трудови 
договори в държавата-членка, за която 
те са били допуснати в съответствие 
с настоящата директива.

1. условия на труд, включително по 
отношение на заплащането и 
уволнението, работното време и 
отпуска, здравето и безопасността на 
работното място, определени от 
законови, подзаконови или 
административни разпоредби, както и 
от регулаторни разпоредби и
колективни трудови договори в 
държавата-членка, в която те работят 
към момента.

Or. en

Изменение 136
Sergio Gaetano Cofferati

Предложение за директива
Член 16 – точка 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. условия на труд, включително по 
отношение на заплащането и 
уволнението, здравето и безопасността 
на работното място, приложими за 
сезонната работа, определени от 
законови, подзаконови или 
административни разпоредби и/или 
общоприложими колективни трудови 
договори в държавата-членка, за 
която те са били допуснати в
съответствие с настоящата 
директива.

1. условията за назначаване, тоест 
минималната възраст за назначаване, 
ограниченията за надомна работа и 
всички други въпроси, които съгласно 
законодателството и обичайната 
практика в приемащата държава-
членка се считат като условия за 
назначаване, и условията на труд, 
включително по отношение на 
заплащането и уволнението,
работното време и отпуските,
здравето и безопасността на работното 
място, определени, освен от 
законовите, административните и 
подзаконовите разпоредби и от 
арбитражните решения и 
споразуменията и колективните
трудови договори, сключени на всяко 
равнище в съответствие с правото и 
обичайната практика на 
приемащата държава-членка при 
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същите условия, които се прилагат за 
гражданите на приемащата 
държава-членка.

Or. it

Изменение 137
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Предложение за директива
Член 16 – точка 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

При липса на система за обявяване на 
общоприложими колективни трудови 
договори, държавите-членки могат, 
ако решат, да се основават на 
колективните трудови договори, 
които обикновено са приложими за 
всички подобни предприятия в 
географския район и в съответната 
професия или промишлен отрасъл, 
и/или колективни споразумения, 
които са сключени от най-
представителните организации на 
работодатели и на социални 
партньори на национално равнище, 
които се прилагат на цялата 
територия на държавата;

заличава се

Or. de

Изменение 138
Emilie Turunen

Предложение за директива
Член 16 – точка 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

При липса на система за обявяване на 
общоприложими колективни трудови 
договори държавите-членки могат, 

заличава се
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ако решат, да се основават на 
колективните трудови договори, 
които обикновено са приложими за 
всички подобни предприятия в 
географския район и в съответната 
професия или промишлен отрасъл, 
и/или на колективни споразумения, 
които са сключени от най-
представителните организации на 
работодатели и на социални 
партньори на национално равнище, 
които се прилагат на цялата 
територия на държавата;

Or. en

Изменение 139
Raffaele Baldassarre

Предложение за директива
Член 16 – точка 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

При липса на система за обявяване на 
общоприложими колективни трудови 
договори държавите-членки могат, ако 
решат, да се основават на колективните 
трудови договори, които обикновено са 
приложими за всички подобни 
предприятия в географския район и в 
съответната професия или промишлен 
отрасъл, и/или на колективни 
споразумения, които са сключени от 
най-представителните организации на 
работодатели и на социални партньори 
на национално равнище, които се 
прилагат на цялата територия на 
държавата.

При липса на система за обявяване на 
общоприложими колективни трудови 
договори, държавите-членки могат да се 
основават на колективните трудови 
договори, които обикновено са 
приложими за всички подобни 
предприятия в географския район и в 
съответната професия или промишлен 
отрасъл, и/или колективни 
споразумения, които са сключени от 
най-представителните организации на 
работодатели и на социални партньори 
на национално равнище, които се 
прилагат на цялата територия на 
държавата, в съответствие с правото 
и обичайната практика на 
държавата;

Or. it
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Изменение 140
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Предложение за директива
Член 16 – точка 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. осигурителни плащания, посочени 
от държавите-членки въз основа 
клоновете на социалната сигурност, 
определени в член 3 от Регламент 
(ЕО) № 883/2004

Or. pl

Обосновка

Въпросът за социалното осигуряване е от изключителната компетентност на 
държавите-членки. В допълнение, сезонният характер на работата и краткосрочно 
пребиваване на територията на държава-членка не дават основание за предоставяне 
на сезонните работници на всички социални придобивки, които ползват гражданите 
на тази държава.

Изменение 141
Georges Bach

Предложение за директива
Член 16 – точка 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. равно третиране с гражданите на 
приемащата държава-членка най-
малко по отношение на:

заличава се

Or. de

Изменение 142
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Предложение за директива
Член 16 – точка 2 – уводна част
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2. равно третиране с гражданите на 
приемащата държава-членка най-малко 
по отношение на:

равното третиране с гражданите на 
приемащата държава-членка се отнася 
преди всичко за следните права:

Or. de

Изменение 143
Emilie Turunen

Предложение за директива
Член 16 – точка 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. равно третиране с гражданите на 
приемащата държава-членка най-малко 
по отношение на:

равно третиране с гражданите на 
приемащата държава-членка най-малко, 
но без това да е ограничение, по 
отношение на:

Or. en

Изменение 144
Sari Essayah, Riikka Manner

Предложение за директива
Член 16 – точка 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. равно третиране с гражданите на 
приемащата държава-членка най-малко 
по отношение на:

равно третиране с гражданите на 
приемащата държава-членка най-малко 
по отношение на:

Or. en

Изменение145
Sergio Gaetano Cofferati
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Предложение за директива
Член 16 – точка 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) свободата на сдружаване, 
принадлежност и членство в 
организация на работници или във всяка 
друга организация, чиито членове 
упражняват определена професионална 
дейност, включително по отношение 
на привилегиите, давани от подобни 
организации, без да се засягат 
националните разпоредби относно
обществения ред и сигурност;

а) свободата на сдружаване, 
принадлежност и членство в 
организация на работници или
работодатели или във всяка друга 
организация, чиито членове упражняват 
определена професия, включително
правата и предимствата, които тези 
организации предлагат, включително 
правото да преговарят и да сключват 
колективни трудови договори, 
правото на стачни действия и 
правото да предприемат синдикални 
действия, в съответствие с правото 
и обичайната практика на 
приемащата държава-членка, без да 
се засягат националните разпоредби в 
областта на обществения ред и
обществената сигурност;

Or. it

Изменение 146
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Предложение за директива
Член 16 – точка 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) свободата на сдружаване, 
принадлежност и членство в 
организация на работници или във всяка 
друга организация, чиито членове 
упражняват определена професионална 
дейност, включително по отношение на 
привилегиите, давани от подобни 
организации, без да се засягат 
националните разпоредби относно 
обществения ред и сигурност;

а) свободата на сдружаване, 
принадлежност и членство в 
организация на работници или във всяка 
друга организация, чиито членове 
упражняват определена професионална 
дейност, включително правото на 
участие в действия, които са 
насочени към сключването на 
колективни трудови договори, както 
и стачни действия, включително по 
отношение на привилегиите, давани от 
подобни организации, без да се засягат 
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националните разпоредби относно 
обществения ред и сигурност;

Or. de

Изменение 147
Emilie Turunen

Предложение за директива
Член 16 – точка 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) свободата на сдружаване, 
принадлежност и членство в 
организация на работници или във всяка 
друга организация, чиито членове 
упражняват определена професионална 
дейност, включително по отношение на 
привилегиите, давани от подобни 
организации, без да се засягат 
националните разпоредби относно 
обществения ред и сигурност;

а) свободата на сдружаване, 
принадлежност и членство в 
организация на работници или
работодатели или във всяка друга 
организация, чиито членове упражняват 
определена професионална дейност, 
включително по отношение на правата 
и привилегиите, давани от подобни 
организации, сред които правото да се 
водят преговори и да се сключват 
колективни трудови договори; както 
и правото на стачка и на 
предприемане на синдикални 
действия, в съответствие с правото 
и обичайната практика на 
приемащата държава-членка, при 
задължително зачитане на правото 
на Съюза, без да се засягат 
националните разпоредби относно 
обществения ред и сигурност;

Or. en

Изменение 148
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Предложение за директива
Член 16 – точка 2 – буква a а) (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) правото да откаже да работи, ако 
сезонният работник е използван с цел 
да предизвика прекратяване на 
стачни действия;

Or. de

Изменение 149
Sari Essayah, Riikka Manner

Предложение за директива
Член 16 – точка 2 – буква a а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) условия на труд, включително по 
отношение на заплащането и 
уволнението, както и изискванията 
за здравословни и опасни условия на 
труд;

Or. en

Обосновка

Third country seasonal workers should be granted equal treatment with host country workers 
concerning all conditions of work. The EU Charter of Fundamental Rights (Article 15(3)) 
requires equal treatment of third country nationals with regard to working conditions. Equal 
treatment as regards terms and conditions of employment has also been guaranteed e.g. in the 
Blue Card Directive (Directive 2009/50/EC on the conditions of entry and residence of third-
country nationals for the purposes of highly qualified employment) and in the Single Permit 
Directive Proposal. The Commission proposal on the application of only generally applicable 
collective agreements would not allow the application to third country seasonal workers of 
any other collective agreement, such as a work place level agreement.

Изменение 150
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Предложение за директива
Член 16 – точка 2 – буква б)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

б) разпоредбите в националните 
законодателства по отношение на 
клоновете на социалното осигуряване, 
както са определени в член 3 от 
Регламент (ЕО) № 883/04 на Съвета;

заличава се

Or. pl

Изменение 151
Sari Essayah, Riikka Manner

Предложение за директива
Член 16 – точка 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) разпоредбите в националните 
законодателства по отношение на 
клоновете на социалното осигуряване, 
както са определени в член 3 от 
Регламент (ЕО) № 883/2004 на Съвета;

б) без да се засяга правото на 
държавите-членки да определят 
критерии за права на обезщетения, 
основани на пребиваване, разпоредбите 
в националните законодателства по 
отношение на клоновете на социалното 
осигуряване, както са определени в член 
3 от Регламент (ЕО) № 883/04 на 
Съвета;

Or. en

Обосновка

Seasonal work is, by definition, temporary by its nature and seasonal workers are not 
entering a Member State with a purpose to settle therein on a permanent basis. A seasonal 
worker enters the country where he/she is employed as a seasonal worker on a temporary 
basis and will not fulfil the criteria of residence laid down in the national legislation for 
granting residence based social security benefits. The directive should allow that the national 
residence requirement may continue to be applied at least where granting of certain residence 
based benefits such as family benefits is concerned.

Изменение 152
Thomas Mann
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Предложение за директива
Член 16 – точка 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) разпоредбите в националните 
законодателства по отношение на 
клоновете на социалното осигуряване, 
както са определени в член 3 от 
Регламент (ЕО) № 883/04 на Съвета;

б) разпоредбите в националните 
законодателства по отношение на 
клоновете на социалното осигуряване, 
както са определени в член 3 (параграф 
1, букви от а) до и)) от Регламент (ЕО) 
№ 883/04 на Съвета. Семейните 
обезщетения са изключени от 
принципа за равно третиране, тъй 
като целта на държавите-членки 
трябва да бъде оказване на помощ 
предимно на семействата, които са с 
трайно местопребиваване в ЕС;

Or. de

Изменение 153
Georges Bach

Предложение за директива
Член 16 – точка 2 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) изплащането на задължително 
пенсионно осигуряване, на базата на 
предишна трудова заетост на 
работника, при същите условия като 
гражданите на съответната 
държава-членка, когато се премести в 
трета държава;

заличава се

Or. de

Изменение 154
Emilie Turunen

Предложение за директива
Член 16 – точка 2 – буква в а) (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) изплащането на сумите, дължими 
като платен годишен отпуск;

Or. en

Изменение 155
Emilie Turunen

Предложение за директива
Член 16 – точка 2 – буква в) – точка i) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) сезонните работници, които се 
връщат или преместват в държава 
извън ЕС, или преживелите съпрузи 
на такива работници, тъй като 
техните права произтичат от тези 
на работника, получават, във връзка 
със старост, инвалидност и смърт, 
пенсионни права, които се основават 
на предишната заетост на 
работника, и се придобиват в 
съответствие със 
законодателството, установено в 
член 3 от Регламент (ЕО) № 883/2004 
при същите условия и в същия размер 
като гражданите на съответните 
държави-членки;

Or. en

Изменение 156
Emilie Turunen

Предложение за директива
Член 16 – точка 2 – буква в) – подточка ii) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) сезонните работници следва да 
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имат достъп на недискриминационна 
основа до системата за социално 
осигуряване на мястото на работа, 
подобно на другите граждани на ЕС, 
които работят в тази държава-
членка, съгласно Регламент (ЕО) № 
883/2004;

Or. en

Изменение 157
Emilie Turunen

Предложение за директива
Член 16 – точка 2 – буква в) – подточка iii) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iii) държавите-членки създават 
такива механизми, че работниците 
от трети страни, които се връщат 
или преместват в държава извън 
Съюза, да имат право на 
обезщетенията, които може да са 
дължими във връзка с претърпяна 
трудова злополука, на компенсацията 
вместо придобито, но неизползвано 
право на отпуск, и на 
възстановяването на 
социалноосигурителни вноски, които 
не са породили и не пораждат права 
по националното право или 
разпоредби, или по международни 
споразумения.

Or. en

Изменение 158
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Предложение за директива
Член 16 – точка 2 – буква г)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

г) достъпа до стоки и услуги и 
доставянето на стоки и услуги, 
предоставени за обществено ползване, с 
изключение на обществено жилищно 
настаняване и консултантски услуги, 
предоставяни от службите по 
заетостта.

г) достъпа до стоки и услуги и 
доставянето на стоки и услуги, 
предоставени за обществено ползване.

Or. de

Изменение 159
Georges Bach

Предложение за директива
Член 16 – точка 2 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) достъпа до стоки и услуги и 
доставянето на стоки и услуги, 
предоставени за обществено ползване, с 
изключение на обществено жилищно 
настаняване и консултантски услуги, 
предоставяни от службите по 
заетостта.

г) достъпа до стоки и услуги и 
доставянето на стоки и услуги, 
предоставени за обществено ползване
съгласно законодателството на 
съответната държава-членка.

Or. de

Изменение 160
Sari Essayah, Riikka Manner

Предложение за директива
Член 16 – точка 2 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) достъпа до стоки и услуги и 
доставянето на стоки и услуги, 
предоставени за обществено ползване, с 
изключение на обществено жилищно 
настаняване и консултантски услуги, 

г) достъпа до стоки и услуги и 
доставянето на стоки и услуги, 
предоставени за обществено ползване, с 
изключение на обществено жилищно 
настаняване и услуги, предоставяни от 
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предоставяни от службите по заетостта. службите по заетостта.

Or. en

Обосновка

Сезонните работници от трети страни влизат на пазара на труда на ЕС само за 
кратко. Тяхното разрешение за работа не им позволява да приемат други свободни 
длъжности в приемащата държава-членка. Ето защо те не следва да се ползват от 
равно третиране що се отнася до консултантските услуги или до другите публични 
служби по заетостта, които имат за цел най-вече да насърчават заетостта на 
пазара на труда в приемащата държава-членка.

Изменение 161
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Предложение за директива
Член 16 – точка 2 – буква г а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) правото да подават оплаквания до 
компетентните органи и/или да 
предавят иск пред компетентните 
съдебни органи срещу техния 
работодател, пряко или чрез трети 
лица, като синдикати, съгласно 
съответните национални 
законодателни разпоредби, с цел 
ефективно прилагане на настоящата 
директива. Държавите-членки 
разработват ефективни механизми за 
гарантиране на тези права;

Or. de

Изменение 162
Emilie Turunen

Предложение за директива
Член 16 – точка 2 а (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. последващи плащания, които 
трябва да се извършат от 
работодателите. По отношение на 
нарушенията на член 3, 
работодателят заплаща:
а) всяко дължимо заплащане на 
гражданина на трета държава;
б) всички неплатени данъци и 
социалноосигурителни вноски, 
включително съответните 
административни глоби

Or. en

Изменение 163
Emilie Turunen

Предложение за директива
Член 16 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 16a 
Наблюдение и проверки

1. Държавите-членки гарантират 
въвеждането на подходящи 
механизми за наблюдение, 
провеждането на подходящи проверки 
на тяхната територия от 
съответните национални органи, 
както и достъпа на организациите, 
представляващи интересите на 
работниците, до мястото на работа 
и настаняването, ако то е осигурено 
от работодателя, с цел да 
гарантират, че разпоредбите на 
настоящата директива, и в частност 
разпоредбите относно правата, 
условията на труд и настаняването 
изцяло се зачита през целия период на 
престой на сезонните работници в 
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съответната държава-членка.
2. Държавите-членки гарантират, че 
всяка година на проверка се подлагат 
най-малко 20% от дружествата, 
предлагащи сезонна заетост и 
установени на тяхна територия.
3. Изборът на дружествата, които 
ще бъдат проверявани, е въз основа на 
оценка на риска, изготвяна от 
компетентните органи в държавите-
членки при отчитане на фактори 
като сектора, в който работи 
дружеството, и наличието на 
нарушения в миналото.

Or. en

Изменение 164
Emilie Turunen

Предложение за директива
Член 17 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 17a
Подизпълнение

Когато работодателят е 
подизпълнител, държавите-членки 
гарантират, че основният 
изпълнител и междинният 
подизпълнител имат задължение да 
изплатят:
а) всякакви глоби, наложени по 
съответния член на настоящата 
директива, и
б) всякакви последващи плащания, 
дължими съгласно настоящата 
директива.

Or. en
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Изменение 165
Emilie Turunen

Предложение за директива
Член 17 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 17б
Държавите-членки предприемат 
необходимите стъпки, за да 
гарантират, че работодателите, 
които не спазват стандартите за 
условията на труд и настаняването, 
могат по целесъобразност да бъдат 
подложени и на следните мерки:
а) изключване от правото на 
обществено подпомагане, помощи или 
субсидии за срок до пет години;
б) изключване от участие в процедури 
за възлагане на обществени поръчки 
за срок до пет години;
в) възстановяване на всички видове 
обществено подпомагане, помощи или 
субсидии, включително на 
финансиране от ЕС, управлявано от 
държавите-членки, предоставени на 
работодателя, особено финансиране, 
получено по Общата селскостопанска 
политика;
г) временно или постоянно закриване 
на местата, използвани за 
извършване на нарушението.
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