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Изменение 1
Jean-Luc Bennahmias

Проектостановище
Параграф – 1 (нов)

Проектостановище Изменение

– 1. като има предвид, че все още 
съществуват твърде много спънки, 
които пречат на европейците да 
извлекат пълна полза от 
съществуването на единен пазар, а 
това възпрепятства развиването на 
чувство на принадлежност към една
общност; 

Or. fr

Изменение 2
Jean-Luc Bennahmias

Проектостановище
Параграф – 1а (нов)

Проектостановище Изменение

– 1а. като има предвид, че е 
неотложно да се отстранят тези 
трудности, за да могат европейците 
да се възползват пълноценно от 
правото си на свободно движение и 
от предимствата, произтичащи от 
членството в Европейския съюз; 

Or. fr

Изменение 3
Sylvana Rapti, Louis Grech, Jutta Steinruck

Проектостановище
Параграф – 1a (нов)
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Проектостановище Изменение

–1а. призовава Комисията и 
държавите членки, след като вече са 
идентифицирани законодателни 
пропуски и несъответствия в 
прилагането на законодателството 
за единния пазар, да увеличат 
усилията си за ефективно прилагане 
на съответното законодателство, 
особено по проблеми, свързани със 
социалната защита;

Or. en

Изменение 4
Sylvana Rapti, Louis Grech, Jutta Steinruck

Проектостановище
Параграф – 1б (нов)

Проектостановище Изменение

–1б. призовава Комисията и 
държавите членки да се 
съсредоточат върху значими 
комуникационни стратегии и 
информационни механизми, свързани 
с ползването на социалните права и 
предимства от гражданите в целия 
ЕС; 

Or. en

Изменение 5
Nadja Hirsch

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. призовава Комисията и държавите 1. призовава Комисията и държавите 
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членки, като се придържат към 
Регламент (ЕО) № 883/2004 и член 153 
от Договора за функционирането на ЕС, 
да предприемат проучвания, за да 
подобрят защитата на социалното 
осигуряване за мобилните граждани, 
като също така вземат предвид 
системата за незадължително, 
доброволно и прехвърлящо се социално 
осигуряване на европейско равнище с 
цел създаване на по-тясно 
сътрудничество в областта на 
социалната политика;

членки, като се придържат към 
Регламент (ЕО) № 883/2004 и член 153 
от Договора за функционирането на ЕС, 
да предприемат проучвания, за да 
подобрят защитата на социалното 
осигуряване за мобилните граждани, 
като също така вземат предвид 
системата за незадължително, 
доброволно и прехвърлящо се социално 
осигуряване на европейско равнище с 
цел създаване на по-тясно 
сътрудничество в областта на 
социалната политика; предишни идеи 
във връзка с 28-и режим на системите 
за социално осигуряване трябва да 
бъдат актуализирани и включени в 
тези проучвания;

Or. de

Изменение 6
Jutta Steinruck

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. призовава Комисията и държавите 
членки, като се придържат към 
Регламент (ЕО) № 883/2004 и член 153 
от Договора за функционирането на ЕС, 
да предприемат проучвания, за да 
подобрят защитата на социалното 
осигуряване за мобилните граждани, 
като също така вземат предвид 
системата за незадължително, 
доброволно и прехвърлящо се социално 
осигуряване на европейско равнище с 
цел създаване на по-тясно 
сътрудничество в областта на 
социалната политика;

1. призовава Комисията и държавите 
членки, като се придържат към 
Регламент (ЕО) № 883/2004 и член 153 
от Договора за функционирането на ЕС, 
да предприемат проучвания, за да 
подобрят защитата на социалното 
осигуряване за мобилните граждани, 
като също така вземат предвид 
системата за прехвърлящо се социално 
осигуряване на европейско равнище с 
цел създаване на по-тясно 
сътрудничество в областта на 
социалната политика;

Or. en



PE483.810v01-00 6/43 AM\894681BG.doc

BG

Изменение 7
Jean-Luc Bennahmias

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. призовава Комисията и държавите 
членки, като се придържат към 
Регламент (ЕО) № 883/2004 и член 153 
от Договора за функционирането на ЕС, 
да предприемат проучвания, за да 
подобрят защитата на социалното 
осигуряване за мобилните граждани, 
като също така вземат предвид 
системата за незадължително, 
доброволно и прехвърлящо се социално 
осигуряване на европейско равнище с 
цел създаване на по-тясно 
сътрудничество в областта на 
социалната политика;

1. призовава Комисията и държавите 
членки, като се придържат към 
Регламент (ЕО) № 883/2004 и член 153 
от Договора за функционирането на ЕС, 
да предприемат проучвания, за да 
осигурят приемствеността на
защитата на социалното осигуряване за 
мобилните граждани в Европейския 
съюз, както и равното третиране 
спрямо местните граждани, като 
също така вземат предвид системата за 
незадължително, допълващо общата 
система, доброволно и прехвърлящо се 
социално осигуряване на европейско 
равнище с цел създаване на по-тясно 
сътрудничество в областта на 
социалната политика; 

Or. fr

Изменение 8
Riikka Manner

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. призовава Комисията и държавите 
членки, като се придържат към 
Регламент (ЕО) № 883/2004 и член 153 
от Договора за функционирането на ЕС, 
да предприемат проучвания, за да
подобрят защитата на социалното 
осигуряване за мобилните граждани, 
като също така вземат предвид 
системата за незадължително, 
доброволно и прехвърлящо се социално 

1. призовава Комисията и държавите 
членки, като се придържат към 
Регламент (ЕО) № 883/2004 и член 153 
от Договора за функционирането на ЕС, 
да предприемат проучвания, за да 
подобрят защитата на социалното 
осигуряване за мобилните граждани, 
като също така вземат предвид 
системата за незадължително, 
доброволно и прехвърлящо се социално 
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осигуряване на европейско равнище с 
цел създаване на по-тясно 
сътрудничество в областта на 
социалната политика;

осигуряване на европейско равнище с 
цел създаване на по-тясно 
сътрудничество в областта на 
социалната политика; взема предвид 
това, че настоящият регламент би 
могъл вече да се прилага за схемите за 
допълнително пенсионно осигуряване;

Or. en

Изменение 9
Patrick Le Hyaric

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. призовава Комисията и държавите 
членки, като се придържат към 
Регламент (ЕО) № 883/2004 и член 153 
от Договора за функционирането на ЕС, 
да предприемат проучвания, за да 
подобрят защитата на социалното 
осигуряване за мобилните граждани, 
като също така вземат предвид 
системата за незадължително,
доброволно и прехвърлящо се социално 
осигуряване на европейско равнище с 
цел създаване на по-тясно 
сътрудничество в областта на 
социалната политика;

1. призовава Комисията и държавите 
членки, като се придържат към 
Регламент (ЕО) № 883/2004 и член 153 
от Договора за функционирането на ЕС, 
да предприемат проучвания, за да 
подобрят защитата на социалното 
осигуряване за мобилните граждани, 
като също така вземат предвид 
системата за доброволно и прехвърлящо 
се социално осигуряване на европейско 
равнище с цел насърчаване на най-
добрите социални практики и
създаване на по-тясно сътрудничество в 
областта на социалната политика;

Or. fr

Изменение 10
Patrick Le Hyaric

Проектостановище
Параграф 1а (нов)

Проектостановище Изменение

1а. отново заявява, че 
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икономическите свободи не могат да 
се тълкуват като елементи, даващи 
право на предприятията да 
заобикалят трудовите и социалните 
закони и практики или да 
злоупотребяват с тях, или да водят 
до нелоялна конкуренция на равнище 
на заплатите и условията на труд;

Or. fr

Изменение 11
Emilie Turunen
от името на групата Verts/ALE

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. настоятелно призовава държавите 
членки да предприемат всички 
необходими мерки за опростяване на 
сложните национални административни 
процедури и да гарантират, че 
необходимата информация за правото 
на социално осигуряване е на 
разположение за хората, които се 
движат в рамките на ЕС;

2. настоятелно призовава държавите 
членки да предприемат всички 
необходими мерки за опростяване на 
сложните национални административни 
процедури и да гарантират, че 
необходимата информация за правото 
на социално осигуряване е на 
разположение за хората, които се 
движат в рамките на ЕС; счита, че 
тези права трябва да са гарантирани 
във всички държави членки и за 
всички граждани при равно 
третиране и без каквато и да е 
дискриминация; освен това счита, че 
трябва да се обърне специално 
внимание на най-уязвимите и 
неравнопоставени групи като 
нискоквалифицираните работници и 
работниците със специални нужди;

Or. en
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Изменение 12
Jutta Steinruck

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. настоятелно призовава държавите 
членки да предприемат всички 
необходими мерки за опростяване на 
сложните национални административни 
процедури и да гарантират, че 
необходимата информация за правото 
на социално осигуряване е на 
разположение за хората, които се 
движат в рамките на ЕС;

2. настоятелно призовава държавите 
членки да предприемат всички 
необходими мерки за опростяване на 
сложните национални административни 
процедури и да гарантират, че 
необходимата информация за правата, 
свързани със заетостта, и по-
конкретно правото на социално 
осигуряване е на разположение за 
работниците, работодателите и 
другите страни в ситуация на 
трансгранична заетост; счита, че 
тази информация трябва да бъде на 
разположение преди, по време и след 
предприемане на действия, свързан с 
мобилността;

Or. en

Изменение 13
Kinga Göncz

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. настоятелно призовава държавите 
членки да предприемат всички 
необходими мерки за опростяване на 
сложните национални административни 
процедури и да гарантират, че 
необходимата информация за правото 
на социално осигуряване е на 
разположение за хората, които се 
движат в рамките на ЕС;

2. настоятелно призовава държавите 
членки да предприемат всички 
необходими мерки за опростяване на 
сложните национални административни 
процедури, да гарантират, че те не се 
прилагат дискриминационно, че
необходимата информация за такива 
права и задължения като правото на 
социално осигуряване и данъчните 
разпоредби е на разположение за 
хората, които се движат в рамките на 
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ЕС, и да улеснят получаването на 
правна защита, когато това е 
необходимо; 

Or. en

Изменение 14
Sylvana Rapti, Louis Grech, Jutta Steinruck

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. настоятелно призовава държавите 
членки да предприемат всички 
необходими мерки за опростяване на 
сложните национални административни 
процедури и да гарантират, че 
необходимата информация за правото 
на социално осигуряване е на 
разположение за хората, които се 
движат в рамките на ЕС; 

2. настоятелно призовава държавите 
членки да предприемат всички 
необходими мерки за опростяване на 
сложните национални административни 
процедури и да гарантират, че 
необходимата информация за правото 
на социално осигуряване е на 
разположение за хората, които се 
движат в рамките на ЕС; в тази връзка 
горещо приветства инициативи като 
тази на Комисията за разработване 
на нова система за електронен обмен 
на данни за социалното осигуряване, и 
призовава за засилено сътрудничество 
между националните системи за 
социално осигуряване;

Or. en

Изменение 15
Philippe Boulland

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. настоятелно призовава държавите 
членки да предприемат всички 
необходими мерки за опростяване на 

2. настоятелно призовава държавите 
членки да предприемат всички 
необходими мерки за опростяване на 
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сложните национални административни 
процедури и да гарантират, че 
необходимата информация за правото 
на социално осигуряване е на 
разположение за хората, които се 
движат в рамките на ЕС;

сложните национални административни 
процедури и да гарантират, че 
необходимата информация за 
социалните права, като социалното
осигуряване, правата при 
безработица, здравеопазването, е на 
разположение за хората, които се 
движат в рамките на ЕС, по-конкретно 
като се осигурява е-достъп до 
обществените услуги;

Or. fr

Изменение 16
Jean-Luc Bennahmias

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. настоятелно призовава държавите 
членки да предприемат всички 
необходими мерки за опростяване на 
сложните национални административни 
процедури и да гарантират, че 
необходимата информация за правото 
на социално осигуряване е на 
разположение за хората, които се 
движат в рамките на ЕС; 

2. настоятелно призовава държавите 
членки да предприемат всички 
необходими мерки за опростяване на 
сложните национални административни 
процедури и да гарантират, че цялата 
необходима информация за правото на 
социално осигуряване е на 
разположение за хората, които се 
движат в рамките на ЕС;

Or. fr

Изменение 17
Jutta Steinruck

Проектостановище
Параграф 2a (нов)

Проектостановище Изменение

2а. настоятелно призовава 
Комисията да създаде 
централизирано координационно 
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звено на равнище ЕС, което да има за 
цел регистриране на въпроси на 
мобилни работници, работодатели и 
други заинтересовани страни, за да 
бъдат намерени решения между 
държавите членки и да се 
предотвратяват проблеми, 
възникващи от отношения на 
мобилна заетост, включително 
командироване на работници;

Or. en

Изменение 18
Kinga Göncz

Проектостановище
Параграф 2a (нов)

Проектостановище Изменение

2а. призовава държавите членки да 
третират като добросъвестни 
клиенти членовете на семействата 
на граждани на ЕС, които не са 
граждани на ЕС, по време на всички 
административни процедури, през 
които трябва да преминат;

Or. en

Изменение 19
Riikka Manner

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. подчертава необходимостта от 
създаване на едно гише за всички 
мобилни хора в ЕС, което да им даде 
възможност да уреждат работните 
си и битови административни 

заличава се
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въпроси на едно място в приемащата 
страна;

Or. en

Изменение 20
Emilie Turunen
от името на групата Verts/ALE

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. подчертава необходимостта от 
създаване на едно гише за всички 
мобилни хора в ЕС, което да им даде 
възможност да уреждат работните си и 
битови административни въпроси на 
едно място в приемащата страна;

3. подчертава необходимостта от 
създаване на едно гише за всички 
мобилни хора в ЕС, което да им даде 
възможност да уреждат работните си и 
битови административни въпроси и да 
бъдат информирани за техните права
на едно място в приемащата страна с 
цел да се подобри ефективното 
упражняване на тези права от 
гражданите, които се движат в 
рамките на ЕС;

Or. en

Изменение 21
Philippe Boulland

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. подчертава необходимостта от 
създаване на едно гише за всички 
мобилни хора в ЕС, което да им даде 
възможност да уреждат работните си и 
битови административни въпроси на 
едно място в приемащата страна;

3. подчертава необходимостта от 
създаване на едно гише за всички 
мобилни хора в ЕС, което да им даде 
възможност да уреждат работните си и 
битови административни въпроси на 
едно място в приемащата страна или 
през Интернет; припомня колко е 
важно да се създадат също така 
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единни и многофункционални гишета 
за обработка на всички въпроси, 
свързани с търсене на работа на 
местно равнище, като транспорта и 
жилищното настаняване;

Or. fr

Изменение 22
Veronica Lope Fontagné

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. подчертава необходимостта от 
създаване на едно гише за всички 
мобилни хора в ЕС, което да им даде 
възможност да уреждат работните си и 
битови административни въпроси на 
едно място в приемащата страна;

3. подчертава необходимостта от 
създаване на едно гише за всички 
мобилни хора в ЕС, което да им даде 
възможност да уреждат работните си и 
битови административни въпроси на 
едно място в приемащата страна; 
призовава да се въведе електронно 
административно обслужване (е-
правителство) на споменатото едно 
гише, за да стане възможно 
уреждането и управлението на 
административни процедури по 
телематичен път;

Or. es

Изменение 23
Ria Oomen-Ruijten

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. подчертава необходимостта от 
създаване на едно гише за всички 
мобилни хора в ЕС, което да им даде 
възможност да уреждат работните си и 

3. подчертава необходимостта от 
създаване на едно гише за всички 
мобилни хора в ЕС, което да им даде 
възможност да уреждат работните си и 
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битови административни въпроси на 
едно място в приемащата страна;

битови административни въпроси на 
едно място в приемащата страна;
изразява становище, че държавите 
членки трябва да открият 
двустранни гишета за лица, които 
ежедневно пътуват, за да отидат до 
работното си място в съседна 
държава, чиято цел, наред с другото, 
да бъде постигане на ефективно 
координиране на семейните 
обезщетения;

Or. nl

Изменение 24
Kinga Göncz

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. подчертава необходимостта от
създаване на едно гише за всички 
мобилни хора в ЕС, което да им даде 
възможност да уреждат работните си и 
битови административни въпроси на 
едно място в приемащата страна;

3. призовава държавите членки за 
създаване на едно гише за всички 
мобилни хора в ЕС, което да им даде 
възможност да уреждат работните си и 
битови административни въпроси на 
едно място в приемащата страна; 

Or. en

Изменение 25
Nadja Hirsch

Проектостановище
Параграф 3a (нов)

Проектостановище Изменение

3а. подчертава необходимостта да се 
намалят административните 
пречки, които не позволяват на 
малките и средни предприятия да 
наемат работници от други държави 
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членки, както и да се създаде 
централен орган; призовава също 
така държавите членки да осигурят 
предоставяне на информация от един 
източник за предприемачи, които 
желаят да инвестират в някоя 
държава членка и да създават там 
работни места; 

Or. de

Изменение 26
Konstantinos Poupakis

Проектостановище
Параграф 3a (нов)

Проектостановище Изменение

3а. подчертава необходимостта от 
подкрепа за системата EURES и 
нейната ефективна взаимовръзка с 
националните системи за трудова 
заетост като един от начините за 
борба с безработицата в ЕС и за 
справяне с явлението на 
невъзможност да се попълнят 
свободни работни места поради липса 
на кандидати с подходяща 
квалификация.

Or. el

Изменение 27
Emilie Turunen
от името на групата Verts/ALE

Проектостановище
Параграф 3a (нов)

Проектостановище Изменение

3а. подчертава все по-сериозния 
проблем с хората, които в търсене на 



AM\894681BG.doc 17/43 PE483.810v01-00

BG

работа пътуват до друга държава 
членка, но не успяват да намерят 
такава и в крайна сметка стават 
бездомници поради липса на 
информация за техните права и липса 
на конкретни действия за решаване 
на този проблем;

Or. en

Изменение 28
Emilie Turunen
от името на групата Verts/ALE

Проектостановище
Параграф 3б (нов)

Проектостановище Изменение

3б. припомня, че свободното 
движение е основно право, което 
работниците трябва да могат да 
упражняват без дискриминация, 
основана на гражданство, сред 
работниците от държавите членки
по отношение на заетостта, 
възнаграждението и другите условия 
на труд и заетост, като гарантира, 
че гражданите мигранти получават 
равно третиране и не са използвани 
като евтина работна ръка; счита, че 
за постигане на такава свобода 
работниците трябва да бъдат 
активно информирани, да се приемат 
подходящи инструменти за правна 
защита и всички държави членки 
стриктно да прилагат съответните 
правила на ЕС;

Or. en

Изменение 29
Nadja Hirsch
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Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. призовава Комисията и държавите 
членки да гарантират, че всички 
мобилни граждани са информирани 
относно правата им по отношение на 
Европейската здравноосигурителна 
карта, когато се намират в чужбина;

4. призовава Комисията и държавите 
членки да гарантират, че всички 
мобилни граждани са информирани 
относно правата им по отношение на 
Европейската здравноосигурителна 
карта, когато се намират в чужбина;
призовава Комисията да осигури 
всички граждани, които имат право 
на ЕЗОК, да получат картата при 
поискване и всяко неправилно 
прилагане на правилата да бъде 
незабавно коригирано; призовава 
държавите членки да предоставят 
информация за всяка допълнителна 
застраховка или друго действие, 
които могат да са необходими на 
мобилните граждани, за да имат 
право на здравно обслужване и в 
чужбина, както имат в страната си; 

Or. en

Изменение 30
Milan Cabrnoch

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. призовава Комисията и държавите 
членки да гарантират, че всички 
мобилни граждани са информирани 
относно правата им по отношение на 
Европейската здравноосигурителна 
карта, когато се намират в чужбина;

4. призовава Комисията и държавите 
членки да гарантират, че всички 
мобилни граждани са информирани 
относно правата им по отношение на 
Европейската здравноосигурителна 
карта, когато се намират в чужбина;
информацията трябва да бъде лесно 
достъпна също и по електронен път, 
като се предлага в необходимия за 
достъп на граждани с увреждания 
формат; Основания: в съответствие 
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с член 7, параграф 5 от Директивата 
за упражняване на правата на 
пациентите при трансгранично 
здравно обслужване;

Or. cs

Изменение 31
Kinga Göncz

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. призовава Комисията и държавите 
членки да гарантират, че всички 
мобилни граждани са информирани 
относно правата им по отношение на 
Европейската здравноосигурителна 
карта, когато се намират в чужбина;

4. призовава Комисията и държавите 
членки да гарантират, че всички 
граждани са напълно информирани 
относно правата им по отношение на 
Европейската здравноосигурителна 
карта, когато се намират в чужбина и 
относно финансовите им 
задължения, когато ползват услуги в 
различни държави членки; 

Or. en

Изменение 32
Patrick Le Hyaric

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. призовава Комисията и държавите 
членки да гарантират, че всички 
мобилни граждани са информирани 
относно правата им по отношение на 
Европейската здравноосигурителна 
карта, когато се намират в чужбина;

4. призовава Комисията и държавите 
членки да гарантират, че всички 
мобилни граждани са информирани 
относно правата им по отношение на 
Европейската здравноосигурителна 
карта, когато се намират в чужбина, 
както и относно тези, които се 
отнасят до правото на труд, 
социалната защита и социалното 
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настаняване, в случай на нужда;

Or. fr

Изменение 33
Veronica Lope Fontagné

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. призовава Комисията и държавите 
членки да гарантират, че всички 
мобилни граждани са информирани 
относно правата им по отношение на 
Европейската здравноосигурителна 
карта, когато се намират в чужбина; 

4. призовава Комисията и държавите 
членки да гарантират, че всички 
граждани са информирани относно 
правата им по отношение на 
Европейската здравноосигурителна 
карта, когато се намират в чужбина; 
призовава тази информация да бъде 
лесно достъпна и разбираема;

Or. es

Изменение 34
Ria Oomen-Ruijten

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. призовава Комисията и държавите 
членки да гарантират, че всички 
мобилни граждани са информирани 
относно правата им по отношение на 
Европейската здравноосигурителна 
карта, когато се намират в чужбина;

4. призовава Комисията и държавите 
членки да гарантират, че всички 
мобилни граждани са информирани 
относно правата им по отношение на 
Европейската здравноосигурителна 
карта, когато се намират в чужбина или 
когато желаят да получат здравни 
грижи в друга държава членка; 

Or. nl

Изменение 35
Jean-Luc Bennahmias
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Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. призовава Комисията и държавите 
членки да гарантират, че всички 
мобилни граждани са информирани 
относно правата им по отношение на 
Европейската здравноосигурителна 
карта, когато се намират в чужбина;

4. призовава Комисията и държавите 
членки да предприемат адаптирани 
мерки, така че всички мобилни 
граждани да бъдат информирани 
относно правата им по отношение на 
Европейската здравноосигурителна 
карта, когато се намират в чужбина, за 
да могат да се възползват от нея по 
възможно най-лесния начин;

Or. fr

Изменение 36
Philippe Boulland

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. призовава Комисията и държавите 
членки да гарантират, че всички 
мобилни граждани са информирани 
относно правата им по отношение на 
Европейската здравноосигурителна 
карта, когато се намират в чужбина;

4. призовава Комисията и държавите 
членки да гарантират, че всички 
граждани са информирани относно 
правата им по отношение на 
Европейската здравноосигурителна 
карта, когато се намират в чужбина;

Or. fr

Изменение 37
Sylvana Rapti, Louis Grech, Jutta Steinruck

Проектостановище
Параграф 4a (нов)

Проектостановище Изменение

4а. приветства предложението на 



PE483.810v01-00 22/43 AM\894681BG.doc

BG

Комисията да улесни по-добрия 
достъп до трансгранично здравно 
обслужване; настоятелно призовава 
Комисията и държавите членки да 
осигурят бързо и ефективно 
прилагане на Директива 2011/24/ЕС на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 9 март 2011 г. за упражняване на 
правата на пациентите при 
трансгранично здравно обслужване, 
като вземат надлежно предвид 
принципите на универсалност, 
достъп до добро здравно обслужване, 
равнопоставеност и солидарност; 
освен това призовава Комисията и 
държавите членки да продължат да 
работят за постигане на целта за 
широко разгръщане до 2020 година на 
телемедицината и на услугите на 
електронното здравеопазване и, освен 
това, подкрепя пилотните проекти, 
насочени към предоставяне на сигурен 
онлайн достъп на гражданите на ЕС 
до техните медицински данни и към 
осигуряване на оперативна 
съвместимост на досиетата на 
пациентите, като по този начин се 
осигурява приемственост на грижите 
за пациентите;

Or. en

Изменение 38
Nadja Hirsch

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. настоятелно призовава държавите 
членки да опростят административните 
процедури за възстановяване на 
разходите за лечение, оказано в 
чужбина;

5. настоятелно призовава държавите 
членки да опростят административните 
процедури за възстановяване на 
разходите за лечение, оказано в 
чужбина и да гарантират, че техните 
системи за социално и здравно 
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осигуряване предприемат всички 
необходими стъпки за предоставяне 
на достатъчна защита за мобилните 
работници;

Or. de

Изменение 39
Kinga Göncz

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. настоятелно призовава държавите 
членки да опростят административните 
процедури за възстановяване на 
разходите за лечение, оказано в 
чужбина;

5. настоятелно призовава държавите 
членки да опростят административните 
процедури за възстановяване на 
разходите за лечение, оказано в 
чужбина и да ускорят колкото е 
възможно повече възстановяването 
на разходите за здравно обслужване, 
направени в друга държава членка;  

Or. en

Изменение 40
Jean-Luc Bennahmias

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. настоятелно призовава държавите 
членки да опростят административните 
процедури за възстановяване на 
разходите за лечение, оказано в 
чужбина; 

5. настоятелно призовава държавите 
членки да опростят административните 
процедури за възстановяване на 
разходите за лечение, оказано в 
чужбина, така че то да се 
осъществява по-бързо;

Or. fr
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Изменение 41
Konstantinos Poupakis

Проектостановище
Параграф 5a (нов)

Проектостановище Изменение

5а. подчертава необходимостта от 
насърчаване на трудовата 
мобилност; също така изтъква 
важността на обучението и 
предприемачеството чрез премахване 
на бюрократичните бариери, 
опростяване на процедурите и 
подкрепата за достъп до информация, 
за да се използват докрай 
предимствата на единния пазар, като 
същевременно се защитава 
европейския социален модел.

Or. el

Изменение 42
Philippe Boulland

Проектостановище
Параграф 5а (нов)

Проектостановище Изменение

5а. настоятелно призовава 
държавите членки да опростят 
процедурите за възлагане на 
обществени поръчки, за да осигурят 
справедлив достъп на всички 
европейски предприятия и да 
насърчат предприятията кандидати 
да предоставят сведения за тяхното 
равнище на социална отговорност;

Or. fr

Изменение 43
Ramona Nicole Mănescu
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Проектостановище
Параграф 5a (нов)

Проектостановище Изменение

5а. препоръчва на Комисията и на 
държавите членки да подобрят 
съществуващите условия за нови 
предприемачи, за да използват по-
добре техния голям потенциал за 
създаване на нови устойчиви работни 
места;

Or. en

Изменение 44
Nadja Hirsch

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. приветства въвеждането на 
европейска професионална карта, 
подкрепена от информационната 
система за вътрешния пазар (ИСВП) с 
цел улесняване на трансграничната 
мобилност в ЕС; смята, че подобен 
инструмент би помогнал за справяне с 
продължаващите несъответствия на 
пазара на труда в ЕС;

6. приветства въвеждането на 
европейска професионална карта, 
подкрепена от информационната 
система за вътрешния пазар (ИСВП), 
при което най-напред трябва да се 
оценят критериите за такава карта,
с цел улесняване на трансграничната 
мобилност в ЕС; смята, че с ИСВП ще 
може по-бързо да се постигне 
координиране между държавата 
членка по произход и приемащата 
държава членка за справяне с 
продължаващите несъответствия на 
пазара на труда в ЕС;

Or. de

Изменение 45
Patrick Le Hyaric

Проектостановище
Параграф 6
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Проектостановище Изменение

6. приветства въвеждането на 
европейска професионална карта, 
подкрепена от информационната 
система за вътрешния пазар (ИСВП) с 
цел улесняване на трансграничната 
мобилност в ЕС; смята, че подобен 
инструмент би помогнал за справяне с 
продължаващите несъответствия на 
пазара на труда в ЕС;

6. приветства въвеждането на 
европейска професионална карта, 
подкрепена от информационната 
система за вътрешния пазар (ИСВП) с 
цел улесняване на трансграничната 
мобилност в ЕС; смята, че подобен 
инструмент, заедно с възходящо 
хармонизиране на социалната 
защита, би помогнал за справяне с
продължаващите несъответствия на 
пазара на труда в ЕС;

Or. fr

Изменение 46
Veronica Lope Fontagné

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. приветства въвеждането на 
европейска професионална карта, 
подкрепена от информационната 
система за вътрешния пазар (ИСВП) с 
цел улесняване на трансграничната 
мобилност в ЕС; смята, че подобен 
инструмент би помогнал за справяне с 
продължаващите несъответствия на 
пазара на труда в ЕС;

6. приветства въвеждането на 
европейска професионална карта, 
подкрепена от информационната 
система за вътрешния пазар (ИСВП) с 
цел улесняване на 
административните процедури и
трансграничната мобилност в ЕС; смята, 
че подобен инструмент би помогнал за 
справяне с продължаващите 
несъответствия на пазара на труда в ЕС;

Or. es

Изменение 47
Jutta Steinruck

Проектостановище
Параграф 6
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Проектостановище Изменение

6. приветства въвеждането на 
европейска професионална карта, 
подкрепена от информационната 
система за вътрешния пазар (ИСВП) с 
цел улесняване на трансграничната
мобилност в ЕС; смята, че подобен 
инструмент би помогнал за справяне с 
продължаващите несъответствия на 
пазара на труда в ЕС;

6. приветства въвеждането на 
европейска професионална карта, 
подкрепена от информационната 
система за вътрешния пазар (ИСВП) с 
цел улесняване на доброволната 
трансгранична мобилност в ЕС; смята, 
че подобен инструмент би помогнал за 
справяне с продължаващите 
несъответствия на пазара на труда в ЕС;

Or. en

Изменение 48
Jean-Luc Bennahmias

Проектостановище
Параграф 7

Проектостановище Изменение

7. отново призовава държавите-членки
да съгласуват по-добре формалното си и 
неформално образование, за да създават 
бъдеща работна сила с равностойни 
квалификации;

7. отново призовава държавите членки
конкретно да съгласуват по-добре
формалното си и неформално 
образование с трудовия свят, за да 
признават уменията, придобити в 
различните държави членки чрез 
обучение, професионален опит или 
доброволчески дейности, с цел да
създават бъдеща работна сила с 
равностойни квалификации и така да 
предлагат по-добро качество на 
интегрирането на всички европейци 
на различните национални пазари на 
труда;

Or. fr

Изменение 49
Veronica Lope Fontagné

Проектостановище
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Параграф 7

Проектостановище Изменение

7. отново призовава държавите членки 
да съгласуват по-добре формалното си и 
неформално образование, за да създават 
бъдеща работна сила с равностойни 
квалификации;

7. отново призовава държавите членки 
да съгласуват по-добре формалното си и 
неформално образование, за да създават 
бъдеща работна сила с равностойни 
квалификации; изтъква 
необходимостта от продължаване на 
усилията за установяване на 
съответствия между националните 
квалификационни системи чрез 
Европейската квалификационна 
рамка;

Or. es

Изменение 50
Jutta Steinruck

Проектостановище
Параграф 7

Проектостановище Изменение

7. отново призовава държавите-членки
да съгласуват по-добре формалното си 
и неформално образование, за да 
създават бъдеща работна сила с 
равностойни квалификации;

7. отново призовава държавите членки
да въведат система за признаване на 
формалното и неформално 
образование и да я съгласуват по-добре, 
за да създават бъдеща работна сила с 
равностойни квалификации; 

Or. en

Изменение 51
Nadja Hirsch

Проектостановище
Параграф 7

Проектостановище Изменение

7. отново призовава държавите-членки 7. отново призовава държавите членки
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да съгласуват по-добре формалното си и 
неформално образование, за да създават 
бъдеща работна сила с равностойни 
квалификации;

да съгласуват по-добре формалното си и 
неформално образование, за да създават 
бъдеща работна сила с равностойни 
квалификации, която може да бъде 
полезна за общия европейски пазар на 
труда и да повиши нивата на 
производителност; 

Or. en

Изменение 52
Philippe Boulland

Проектостановище
Параграф 7

Проектостановище Изменение

7. отново призовава държавите-членки
да съгласуват по-добре формалното си и 
неформално образование, за да създават 
бъдеща работна сила с равностойни 
квалификации;

7. отново призовава държавите членки
да усъвършенстват езиковото 
обучение от най-ранна детска 
възраст и да съгласуват по-добре 
формалното си и неформално 
образование, за да създават бъдеща 
работна сила с равностойни 
квалификации;

Or. fr

Изменение 53
Kinga Göncz

Проектостановище
Параграф 7

Проектостановище Изменение

7. отново призовава държавите-членки
да съгласуват по-добре формалното си и 
неформално образование, за да създават 
бъдеща работна сила с равностойни 
квалификации;

7. отново призовава държавите членки
да съгласуват по-добре формалното си и 
неформално образование, за да създават 
бъдеща работна сила с равностойни и 
лесно признавани квалификации;

Or. en
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Изменение 54
Milan Cabrnoch

Проектостановище
Параграф 7

Проектостановище Изменение

7. отново призовава държавите-членки
да съгласуват по-добре формалното си и 
неформално образование, за да създават 
бъдеща работна сила с равностойни 
квалификации;

7. отново призовава държавите членки
да съгласуват по-добре формалното си и 
неформално образование, включително 
ученето през целия живот, за да 
създават бъдеща работна сила с 
равностойни квалификации;

Or. cs

Изменение 55
Ria Oomen-Ruijten

Проектостановище
Параграф 7а (нов)

Проектостановище Изменение

7а. изразява становище, че 
образователните институции трябва 
да посочват в приложение към 
издадените дипломи как техните 
национални дипломи могат да бъдат 
сравнявани и оценявани спрямо 
дипломите в другите държави членки 
и особено в съседните страни;

Or. nl

Изменение 56
Konstantinos Poupakis

Проектостановище
Параграф 7a (нов)
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Проектостановище Изменение

7а. призовава държавите членки като 
част от стремежа към трудова 
мобилност, да осигурят правилно 
прилагане на европейските директиви 
за борба с дискриминацията по 
отношение на заетостта. 

Or. el

Изменение 57
Veronica Lope Fontagné

Проектостановище
Параграф 7а (нов)

Проектостановище Изменение

7а. изтъква успеха на процедурата за 
автоматично признаване, възприета в 
Директива 2005/36/ЕО относно 
признаването на професионалните 
квалификации, и изисква да се направи 
оценка на възможността обхватът й 
да бъде разширен по отношение на 
други професии;

Or. es

Изменение 58
Ramona Nicole Mănescu

Проектостановище
Параграф 7a (нов)

Проектостановище Изменение

7a. изисква от държавите членки да 
предприемат необходимите 
действия, за да получат достъп до 
структурните фондове и до 
Кохезионния фонд и да използват 
получените средства за програми, 
свързани с професионалното обучение, 
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така че МСП да бъдат допълнително 
укрепени;

Or. en

Изменение 59
Kinga Göncz

Проектостановище
Параграф 8

Проектостановище Изменение

8. призовава Комисията да прилага 
нулева толерантност към всякакви 
дискриминационни правила и практики 
от страна на държавите-членки;

8. призовава Комисията да прилага 
нулева толерантност към всякакви 
дискриминационни правила, практики
като дискриминационен прием на 
чуждестранни студенти, проверки, 
като например прекомерно 
контролиране на предприемачи, 
които внасят стоки или предоставят 
услуги в чужбина, и изисквания, като 
събиране на обемна документация от 
чуждестранен доставчик на услуги, 
който желае да установи бизнеса си в 
някоя страна от ЕС, от страна на 
държавите членки;

Or. en

Изменение 60
Jean-Luc Bennahmias

Проектостановище
Параграф 8

Проектостановище Изменение

8. призовава Комисията да прилага 
нулева толерантност към всякакви 
дискриминационни правила и практики 
от страна на държавите-членки;

8. призовава Комисията да прилага 
нулева толерантност към всякакви 
дискриминационни правила и практики 
спрямо европейските трудещи се от 
страна на държавите членки и 
съответно призовава Комисията да 
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предприеме целесъобразни процедури в 
случай на незачитане на правото на 
Съюза от дадена държава членка;

Or. fr

Изменение 61
Veronica Lope Fontagné

Проектостановище
Параграф 8

Проектостановище Изменение

8. призовава Комисията да прилага 
нулева толерантност към всякакви 
дискриминационни правила и практики 
от страна на държавите членки; 

8. призовава Комисията да прилага 
нулева толерантност към всякакви 
дискриминационни правила и практики 
от страна на държавите членки по 
трудови въпроси, които 
противоречат на правото на 
Европейския съюз;

Or. es

Изменение 62
Jutta Steinruck

Проектостановище
Параграф 8a (нов)

Проектостановище Изменение

8а. счита, че социалното и трудовото 
законодателство, колективните 
трудови договори, системите за 
индустриални отношения, равното 
третиране и принципа на „равно 
заплащане за еднакъв труд“ трябва да 
бъдат спазвани, защитавани и 
насърчавани; счита, освен това, че 
равното заплащане за еднакъв труд на 
едно и също работно място, както е 
определено в членове 18 и 157 от 
Договора за функционирането на 



PE483.810v01-00 34/43 AM\894681BG.doc

BG

Европейския съюз, трябва да бъде 
спазвано и прилагано;

Or. en

Изменение 63
Jutta Steinruck

Проектостановище
Параграф 8б (нов)

Проектостановище Изменение

8б. призовава Комисията внимателно 
да следи както транспонирането, 
така и ефективното прилагане в 
държавите членки на Директива 
2000/78/ЕО и да се намесва в случай на 
установяване на каквито и да било
несъответствия; призовава 
държавите членки и Съвета да 
считат за приоритет спешното 
приемане на предложението за 
директива за прилагане на принципа 
на равно третиране на лицата без 
оглед на религиозна принадлежност 
или убеждения, увреждане, възраст 
или сексуална ориентация;

Or. en

Изменение 64
Nadja Hirsch

Проектостановище
Параграф 8a (нов)

Проектостановище Изменение

8а. подчертава необходимостта от 
подобряване на условията на труд и 
от осигуряване на адекватна защита 
без каквато и да е форма на 
дискриминация спрямо 
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командировани в ЕС работници; 
призовава за подобряване на 
прилагането на Директивата 
относно командироването на 
работници в тясно сътрудничество 
със социалните партньори;

Or. de

Изменение 65
Patrick Le Hyaric

Проектостановище
Параграф 8а (нов)

Проектостановище Изменение

8а. призовава Комисията да дава 
предимство на правата на 
трудещите се пред правилата на 
конкуренцията, а също и на 
основното право пред колективното 
договаряне и колективните действия;

Or. fr

Изменение 66
Emilie Turunen
от името на групата Verts/ALE

Проектостановище
Параграф 9a (нов)

Проектостановище Изменение

9a. подчертава, че трудовата 
мобилност трябва да бъде съчетана с 
гарантиране на правата на 
работниците, равно третиране и 
липса на дискриминация и да не се 
тълкува от някои работодатели като 
възможност за намаляване на 
заплатите, орязване на социалните 
осигуровки или, най-общо, влошаване 
на условията на труд, възползвайки се 
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от усложнените правила; счита, че 
потенциалният социален дъмпинг би 
могъл да засегне също и националните 
пазари на труда, затова трябва да се 
обърне особено внимание на 
прилагането и изпълнението на 
правилата на Съюза;

Or. en

Изменение 67
Jutta Steinruck

Проектостановище
Параграф 9a (нов)

Проектостановище Изменение

9а. подчертава, че предстоящата 
директива трябва да изясни 
правилата и задълженията въз основа 
на които следва да работят 
фирмите, които изпращат 
работници в друга държава членка, за 
да се предотвратят злоупотреби и да 
се защитят работниците; счита, че 
директивата следва да гарантира по-
специално запазването на 
колективното договаряне и 
колективните действия, зачитането 
на публичните органи, ограничението 
за възлагане на подизпълнители и да 
даде определение за основна дейност 
на дружество, която не може да бъде 
изнасяна или възлагана на 
подизпълнител, предотвратяването 
на фирмите „пощенски кутии“, 
правото на информация за 
командированите работници и 
създаването на структури, които да 
предоставят консултации и помощ 
на родния език на командированите 
работници в държавите членки с 
подкрепата на Европейския съюз и с 
участието на профсъюзите; 
подчертава, че регламентът Монти 
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II следва да бъде всеобхватен 
задължителен регламент, който 
изрично да налага икономическите 
свободи да съблюдават основните 
социални права в контекста на 
единния пазар, което включва не само 
правото на стачка, но и 
колективните договори, а в случай на 
конфликт да се дава приоритет на 
основните социални права и да се 
защитава и отстоява правото на 
колективно договаряне, действие и 
стачка;

Or. en

Изменение 68
Jutta Steinruck

Проектостановище
Параграф 9б (нов)

Проектостановище Изменение

9б. призовава за включване към 
Договорите за ЕС на Протокол за 
социален напредък в съответствие с 
основната цел на ЕС за подобряване 
на условията на живот и труд на 
населението; призовава също така 
Комисията да спазва изцяло 
социалната клауза, определена в член 
9 от Договора за ЕС, и да включи 
задължителна социална клауза във 
всеки съответен закон за единния 
пазар с цел да се гарантира, че 
основните права няма да бъдат 
подкопавани от правилата на 
конкуренцията и че те защитават и 
отстояват правото на колективни 
действия и правото на стачка в 
контекста на четирите свободи;

Or. en
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Изменение 69
Jutta Steinruck

Проектостановище
Параграф 10

Проектостановище Изменение

10. отново призовава Комисията да 
направи оценка на различните правила 
за пенсионните фондове и 
необходимостта от подобряване на 
преносимостта на пенсиите при смяна 
на работодателите.

10. отново призовава Комисията да 
направи оценка на различните правила 
за пенсионните фондове и 
необходимостта от подобряване на 
преносимостта на пенсиите при смяна 
на работодателите; призовава 
Комисията да засили разпоредбите 
относно прозрачността на 
пенсионните схеми, техните 
инвестиционни стратегии и 
платежоспособност, като още в 
начален етап включи в този процес 
социалните партньори;

Or. en

Изменение 70
Jean-Luc Bennahmias

Проектостановище
Параграф 10

Проектостановище Изменение

10. отново призовава Комисията да 
направи оценка на различните правила 
за пенсионните фондове и 
необходимостта от подобряване на
преносимостта на пенсиите при смяна 
на работодателите.

10. отново призовава Комисията да 
направи оценка на различните правила 
за пенсионните фондове и 
необходимостта от подобряване на 
преносимостта на пенсиите при смяна 
на работодателите, а също и когато 
същите са установени в различни 
страни.

Or. fr
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Изменение 71
Philippe Boulland

Проектостановище
Параграф 10

Проектостановище Изменение

10. отново призовава Комисията да 
направи оценка на различните правила 
за пенсионните фондове и 
необходимостта от подобряване на 
преносимостта на пенсиите при смяна 
на работодателите.

10. отново призовава Комисията да 
направи оценка на различните правила 
за пенсионните фондове и 
необходимостта от подобряване на 
преносимостта на пенсиите при смяна 
на работодателите и когато същите са 
установени в различни държави 
членки.

Or. fr

Изменение 72
Nadja Hirsch

Проектостановище
Параграф 10

Проектостановище Изменение

10. отново призовава Комисията да 
направи оценка на различните правила 
за пенсионните фондове и 
необходимостта от подобряване на 
преносимостта на пенсиите при смяна 
на работодателите.

10. отново призовава Комисията да 
направи оценка на различните правила 
за пенсионните фондове и 
необходимостта от подобряване на 
преносимостта на пенсиите, особено на 
професионалните пенсии, при смяна 
на работодателите.

Or. de

Изменение 73
Kinga Göncz

Проектостановище
Параграф 10a (нов)
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Проектостановище Изменение

10а. приветства ангажимента на 
Комисията периодично да проучва 
мненията и тревогите на 
гражданите относно 
функционирането на единния пазар; 
все пак призовава Комисията да 
провежда подробни проучвания по 
конкретни проблеми, с които са се 
сблъскали мобилни граждани на ЕС 
във всяка държава членка, и да излиза 
с конкретни предложения относно 
действия, които да бъдат 
предприети на равнище ЕС или 
държави членки; 

Or. en

Изменение 74
Ramona Nicole Mănescu

Проектостановище
Параграф 10a (нов)

Проектостановище Изменение

10а. изисква от държавите членки да 
изпълнят всички необходими 
действия за подобряване в правно 
отношение и на практика на 
преносимостта на пенсиите, за да се 
подкрепи мобилността на 
служителите и ефективния достъп 
до единния европейски пазар;

Or. en

Изменение 75
Jutta Steinruck

Проектостановище
Параграф 10a (нов)
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Проектостановище Изменение

10а. отбелязва, че обществените 
поръчки са ключов пазарен 
инструмент, който играе важна роля 
за насърчаването на устойчива 
заетост и условия на труд; призовава 
за спазване на социалните норми и 
колективните договори, както и 
плащането на задължителни 
минимални заплати и надници по 
време на изпълнение на договора и по 
веригата на доставки да стане 
задължителен критерий за 
възлагането на договори с цел да се 
наложи принципът на равно 
заплащане за еднакъв труд на едно и 
също работно място; 

Or. en

Изменение 76
Jutta Steinruck

Проектостановище
Параграф 10б (нов)

Проектостановище Изменение

10б. призовава Комисията да въведе 
ясно формулирано законодателство, 
което да определя социални услуги от 
общ интерес (СУОИ) въз основа по-
скоро на основните права, отколкото 
на икономически перспективи, да 
засили принципите на субсидиарност 
и местно самоуправление и да 
изключи СУОИ от действието на 
пазарните правила;

Or. en
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Изменение 77
Jutta Steinruck

Проектостановище
Параграф 10в (нов)

Проектостановище Изменение

10в. е на мнение, че някои части от 
бъдещото законодателство, 
предвидени да освободят или 
определят по-лек режим за МСП, 
засягат основно социалната 
политика и че освобождаването или 
по-леките режими по отношение на 
социални въпроси са неуместни и 
опасни от гледна точка на здравето и 
безопасността на работниците и 
припомня, че всяко преразглеждане на 
законодателството относно 
заетостта и социалната политика 
трябва да включва социалните 
партньори, както е предвидено от 
Договора за ЕС; счита, че 
освобождаването на малки фирми, 
осъществяващи нискорискови 
дейности, от изготвянето на 
писмена оценка на риска, ще засили 
излагането на работниците на 
рискове на работното място и че 
цената на изключването на 
микропредприятията трябва да се 
пресмята с отчитане на повишения 
риск от нараняване и други проблеми 
за здравето и безопасността; 
възразява срещу предложението на 
Комисията за малките фирми да има 
по-лек режим или освобождаване от 
предстоящата директива за 
прилагането на Директивата 
относно командироването на 
работници и на Директивата 
относно условията за влизане и 
пребиваване на граждани на трети 
държави за целите на сезонната 
заетост, при условие че 
освобождаването на 
микропредприятията от тези два 
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нови законодателни инструмента би 
направило невъзможно 
гарантирането на равно третиране 
на командированите работници и 
работниците мигранти и 
допълнително би подкопало целта за 
защита на техните права с 
Директивата относно 
командироването на работници;

Or. en


