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КРАТКА ОБОСНОВКА

Разглежданото предложение за директива се отнася до условията за влизане и 
пребиваване на граждани на трети държави за целите на сезонната заетост и 
представлява важен елемент от опита да се изгради обща глобална политика на 
Европейския съюз в областта на миграционните политики. То е част от пакета относно 
законната имиграция, обявен от Комисията в края на 2005 г., който предвижда 
приемането на пет различни законодателни мерки с цел последователното завършване 
и разработване на общностната миграционна политика.  Първата мярка, а именно 
Директивата Синя карта (Директива 2009/50/ЕО) беше приета на 25 май 2009 г. От 
друга страна, предложението за директива за единно разрешение беше одобрено на
първо четене в Парламента на 24 март 2011 г. и в момента е предмет на обсъждане 
между Съвета и Парламента. Настоящето предложение за директива беше представено 
в контекста на предложението за Директива ИКТ (COM(2010)0378).
Настоящата директива следва да отчита действащото общностно законодателство в 
областта на миграцията и да бъде съобразена с него.
Основните цели на настоящата директива са:
- установяване на обща рамка, съдържаща ясни, коректни и прозрачни правила за 
гражданите на трети държави, които влизат и пребивават в Европа за целите на 
сезонната заетост (наричани по-нататък „сезонни работници“);  
- предвиждане на стимули и мерки, чрез които да се избегне незаконното оставане на 
сезонните работници в рамките на Европейския съюз след изтичането на срока на 
разрешението им; 
- закрила на сезонните работници, като се избегне евентуалното им поставяне в 
положение на експлоатация и недостойни условия на труд и живот.
В качеството си на докладчик подчертавам, че настоящият доклад се отнася единствено 
до частите, които са обхванати от изключителната компетентност на комисията по 
заетост и социални въпроси (Съображения 20, 21 и 2, и член 3, буква е) и член 16, както 
и по отношение на изключенията, свързани с пазара на труда и социалната сигурност, 
съображение 9 и член 2, параграф 2) или свързаните с тях (Съображения 7, 10, 12, 13, 
14, 19 и 23, и член 3, параграф б), член 3, параграф в), член 4, параграф 2, член 5, 
параграф 1, буква a), член 5, параграф 1, буква г), член 6, параграф 2), член 14 и член 
17). 

Основният проблем, който следва да се засегне в рамките на настоящата директива и 
доколкото позволяват правомощията на нашата комисия, е въпросът с положението на 
експлоатация и недостойни условия, при които много сезонни работници днес са 
принудени да живеят и работят.  

От тази гледна точка ни се струва необходимо преди всичко да подчертаем, че 
сезонните работници, които най-лесно попадат в положение на експлоатация са 
работниците, които пребивават незаконно в рамките на Европейския съюз.  
Задължителен инструмент в борбата срещу незаконната миграция е Директивата за  
санкциите срещу работодатели на незаконно пребиваващи граждани на трета държава 
(Директива 2009/52/EО), но обсъжданата директива може да окаже полезен принос, 
като се има предвид, че е насочена към установяването на ясна, обща и прозрачна  
нормативна уредба за пристигането и пребиваването в дадена държава-членка на 
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имигранти за целите на сезонната работа и чрез нея да улесни използването на законни 
канали за миграция.  

За да защити правата на сезонните работници докладчикът счита, че трябва изцяло да 
се следва заявеното от Европейския парламент в резолюцията му от 26 септември 2007 
година относно Плана за действие относно законната имиграция, от който настоящето 
предложение за директива е част: „припомня необходимостта да се избягват двойни 
стандарти за правата за различните категории работници и да се гарантират по-
специално правата на сезонните работници и стажантите, които получават 
възнаграждение, за които съществува по-голям риск от злоупотреба“; 
Постигането на посочената цел е важно не само от съображения за равнопоставеност и 
социална справедливост, и за зачитането на достойнството на засегнатите сезонни 
работници, но и за да се признае техния принос, чрез работата им, данъците и вноските 
за социално осигуряване, които те заплащат, за социалното и икономическо развитие на 
държавите-членки и на Европейския съюз.  Европейският съюз по демографски 
причини и поради особеностите на работната му ръка, има нужда от тези работници, 
както в по-общ план има нужда от работници мигранти и на тях следва да се гарантират 
справедливи и достойни условия на труд и живот. 

За да се защитят правата на сезонните работници е необходимо да се гарантира 
цялостното спазване във всички области, но най-вече по отношение на условията на 
труд, на принципа на равното третиране на сезонните работници, граждани на трети 
държави в сравнение с гражданите на приемащата държава-членка.   Цялостното 
прилагане на този принцип е освен всичко друго задължително условие, за да се 
избегнат ситуации на социален дъмпинг и нелоялна конкуренция. 

Освен това, основен момент, за да се гарантира, че на сезонните работници са 
осигурени достойни условия на живот е осигуряването на жилище:  трябва да се 
гарантира, че те живеят в „подходящи жилища“, като се уточни по-добре значението на 
това определение. Необходимо е също така да се избягва попадането на сезонните 
работници в положени на експлоатация, ако им се налага да заделят прекалено голяма 
част от нетното си възнаграждение за наем. 

Важен елемент представляват също така проверките.  Необходимо е да се въведат 
ефикасни и задълбочени механизми за инспекции и мониторинг, както и да се 
разработи ефикасна система за улесняване на внасянето на жалби, като следва да се 
предоставят на компетентните да осигурят контрола по спазването на въведените чрез 
настоящата директива мерки, всички необходими ресурси за възможно най-доброто 
осъществяване на тяхната задача.  

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по заетост и социални въпроси приканва водещата комисия по граждански 
свободи, правосъдие и вътрешни работи да включи в доклада си следните изменения:
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Изменение 1

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 услуги , се 
прилагат към работници, 
командировани от предприятие, 
установено в държава-членка, с цел 
предоставянето на услуги на 
територията на друга държава-
членка.

заличава се

Or. it

Изменение 2

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.

Or. en
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Обосновка

Секторът на растениевъдството зависи също от смяната на сезоните и в някои 
държави-членки не попада в смисъла на определението „селско стопанство“. Следва 
да се изясни, че то попада в обхвата на настоящата директива.

Изменение 3

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 не засяга
неблагоприятно правата на граждани 
на трети държави, вече законно 
пребиваващи в държава-членка с цел 
работа.

Or. en

Обосновка

Това е техническо изменение, насочено към изрично уточняване на факта, че 
настоящата директива не следва да повлияе отрицателно върху правата на 
граждани на трети държави, които вече пребивават законно в държава-членка с цел 
работа.

Изменение 4

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 основните елементи 
на трудовия договор или трудовото 
правоотношение.



PA\867737BG.doc 7/26 PE464.974v01-00

BG

Or. en

Обосновка

Това би следвало да позволи на компетентните органи да гарантират, че всички 
елементи от трудовия договор или трудовото правоотношение, според 
определението на законодателството на ЕС, ще са в съгласие с разпоредбите, 
залегнали в настоящата директива, по-специално тези, които се отнасят до 
равнопоставеното третиране с гражданите на приемащата държава-членка, както 
е дефинирано в член 16.

Изменение 5

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 на равното третиране в 
сравнение с гражданите на 
приемащата държава-членка.

Or. it

Изменение 6

Предложение за директива
Съображение 20 a (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

20а) Държавите-членки следва да 
ратифицират възможно най-бързо  
Международната конвенция за 
защита на правата на мигриращите 
работници и членовете на техните 
семейства, приета от Общото 
събрание на ООН на 18 декември 1990 
г.

Or. it

Изменение 7

Предложение за директива
Съображение 20 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

20б) Настоящата директива се 
прилага, без да се засягат 
съдържащите се в Европейската 
социална харта от 18 октомври 1961 
г. права и принципи.  

Or. it

Изменение 8

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 

(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, 
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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.

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. it

Изменение 9

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 

(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. Това не 
накърнява недискриминационното 
прилагане от страна на държавите-
членки на националното им 
законодателство, предвиждащо 
минимални правила за вноски за 
пенсионните системи.
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минимални правила за вноски за 
пенсионните системи.

Or. it

Изменение 10

Предложение за директива
Съображение 22 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

22a) Законодателството на Съюза не 
ограничава правомощието на  
държавите-членки да организират 
собствените си системите си за 
социална сигурност. При липса на 
хармонизация на равнището на 
Съюза, всяка държава-членка следва 
да определи в собственото си 
законодателство, условията за 
предоставяне на произтичащи от 
социалната сигурност обезщетения, 
както и вноската за посочените 
обезщетения и периодът, за който се 
отпускат. При все това при 
упражняването на това правомощие 
държавите-членки следва да спазват 
законодателството на Съюза.

Or. it

Изменение 11

Предложение за директива
Съображение 22 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

22б) Държавите-членки следва да 
осигурят равно третиране за 
гражданите на трети държави, 
които са трудово заети или които 
след минимален период на заетост са 
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регистрирани като безработни на 
територията на Съюза.

Or. it

Изменение 12

Предложение за директива
Съображение 22 в (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22в) С цел гарантиране на 
правилното прилагане на 
настоящата директива, и в частност 
на разпоредбите относно правата, 
условията на труд и настаняване, 
държавите-членки следва да 
гарантират въвеждането на 
подходящи механизми за наблюдение 
и провеждането на ефективни и 
адекватни проверки на територията 
си. С оглед повишаване 
ефективността на инспекциите за 
целите на прилагане на настоящата 
директива, държавите-членки следва 
да гарантират, че съгласно 
националното законодателство 
компетентните органи разполагат с 
подходящи правомощия 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.

Or. en

Обосновка

Необходима е ефективна система за наблюдение и проверки с цел да се гарантира, че 
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правата на сезонните работници и разпоредбите на настоящата директива ще 
бъдат изцяло зачитани пред целия период на престой.

Изменение 13

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 на 
настоящата директива, следва да са 
налице ефективни механизми, чрез 
които сезонните работници да могат 
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.
Необходимо е също да бъде налице 
подходяща съдебна защита срещу 
преследване на сезонните работници 
в резултат от подадената жалба.

Or. en

Обосновка

Предвид уязвимостта на сезонните работници по отношение на експлоатацията, от 
съществено значение е наличието на ефективни механизми, чрез които самите 
сезонни работници да подават жалби или това да се извършва чрез трети страни. 
Защитата срещу преследване за сезонни работници, които подадат жалба е от 
жизнено значение, за да се превърне механизмът за подаване на жалби в реалистична 
възможност и за да се предостави закрила на сезонните работници в уязвимо 
положение.

Изменение 14

Предложение за директива
Член 2 –  параграф 2



PA\867737BG.doc 13/26 PE464.974v01-00

BG

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. it

Обосновка

При положение, че все още не е ясно определено дали и по какъв начин Директивата 
относно командироването се прилага и спрямо граждани на трети държави, не е 
целесъобразно да се изключват от обхвата на настоящата директива работниците, 
които са граждани на трети държави и са командировани от дружество, 
установено в друга държава-членка за целите на  предоставянето на услуги по 
симсъла на Директива 96/71/ЕО.  

Изменение 15

Предложение за директива
Член 2 – параграф 2 а (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 
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са съгласни за това.

Or. en

Обосновка

Някои дейности в секторите на селското стопанство, растениевъдството и туризма 
са сезонни поради природните особености и са обвързани с пиковете в търсенето на 
работна ръка, в зависимост от смяната на сезоните (вж. примерите в съображение 
10). С оглед голямото разнообразие на нуждите на държавите-членки, някои 
допълнителни дейности извън тези сектори могат да попаднат в приложното поле на 
настоящата директива, но това следва да се осъществява само със съгласието на 
социалните партньори.

Изменение 16

Предложение за директива
Член 3 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) 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, установен в държава-
членка.

б) б) „сезонен работник“ означава 
гражданин на трета държава, който 
пребивава временно на територията на 
държава-членка с цел заетост в сектор 
на дейност, зависещ от смяната на 
сезоните и попадащ в приложното 
поле на член 2, параграф 1в, въз основа 
на един или повече срочни договора за 
работа, сключени пряко между 
гражданина на третата държава и 
работодателя, установен в държава-
членка.

Or. en

Обосновка

Това е техническо изменение, чиято цел е да съгласува текста с други промени 
относно определенията и обхвата.

Изменение 17

Предложение за директива
Член 3 – буква в)
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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) 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, при които 
необходимостта от работна ръка
редовно и предвидимо е значително по-
голяма отколкото при обикновени 
текущи дейности;

Or. en

Обосновка

За да се счита една дейност сезонна, тя следва да е строго свързана с определен 
период от годината, когато необходимостта от работна ръка предвидимо и редовно 
е по-висока от обикновено.

Изменение 18

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) „колективни трудови споразумения и
договори“, означава всички 
колективни трудови споразумения и
договори, сключени на всяко равнище в 
съответствие с правото и 
обичайната практика на 
приемащата държава, от най-
представителните организации на 
работодатели, които са приложими по 
отношение на работниците 
граждани на трети държави.
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работодатели и на социални партньори 
на национално равнище, които се 
прилагат на цялата територия на 
държавата.

Or. it

Обосновка

Определението, съдържащо се в предложението на Комисията не би позволило да се 
вземат предвид всички колективни трудови споразумения, сключени на всяко равнище 
и би оказало негативно въздействие върху системата на отношения между 
работодателите;  освен това не би гарантирало спазването на принципа за равно 
третиране в сравнение с гражданите на приемащата държава и не би избегнал риска 
от социален дъмпинг, нелоялна конкуренция и експлоатация.

Изменение 19

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 гражданите на трети 
държави, за които тя се прилага 
съгласно членове 13 и 17 от настоящата 
директива.

Or. en

Обосновка

Това е техническа промяна, чиято цел е да изясни, че каквито и да било по-
благоприятни разпоредби следва да се прилагат специално по отношение на 
гражданите на трети държави (кандидати за сезонни работници по смисъла на член 
13 и сезонни работници по членове 14-17).

Изменение 20

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 – буква а)
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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 определят основните елементи на 
трудовия договор или трудовото 
правоотношение, както е предвидено 
в член 2 от Директива 91/553/ЕО на
Съвета относно задължението на 
работодателя да информира 
работниците или служителите за 
условията на трудовия договор или 
трудовото правоотношение1, 
съгласно разпоредбите, залегнали в 
член 16 от настоящата директива;

_____________
1 OВ L 228, 18.10.1991 г., стp. 32.

Or. en

Обосновка

Това би следвало да позволи на компетентните органи да гарантират, че всички 
елементи от трудовия договор или трудовото правоотношение, според 
определението на законодателството на ЕС, ще са в съгласие с разпоредбите,
залегнали в настоящата директива, по-специално тези, които се отнасят до 
равнопоставеното третиране с гражданите на приемащата държава-членка, както 
е дефинирано в член 16.

Изменение 21

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) доказателство за настаняване, както 
е посочено в член 14.

г) г) доказателство за настаняване,
съгласно разпоредбите, залегнали в 
член 14.

Or. en
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Обосновка

Това ще позволи на съответните компетентни органи да гарантират, че сезонните 
работници ще могат да получат адекватно жилищно настаняване, каквито са 
изискванията на член 14.

Изменение 22

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
техни 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 могат да 
проверяват дали съответната свободна 
длъжност не може да бъде заета от
гражданин на съответната държава-
членка, от други 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.

Or. en

Обосновка

Това е техническо/езиково изменение, което изяснява значението на тази разпоредба.

Изменение 23

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, 

1. 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 
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разходите за него не трябва да са 
прекомерни по отношение на 
тяхното възнаграждение.

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

Обосновка

Настаняването е адекватно и съответства на изискванията на националното 
законодателство и практика, както и на някои минимални разпоредби. Тези 
минимални разпоредби са в съответствие с показателите, които дават определение 
за адекватно настаняване, установено от Комитета на ООН за икономически, 
социални и културни права.

Изменение 24

Предложение за директива
Член 14 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Ако от сезонните работници се 
изисква да плащат наем за това 
настаняване, 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.

Or. en
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Обосновка

Налагането на висок наем в сравнение с нетното заплащане на сезонните работници 
или с качеството на настаняването е средство, посредством което те могат да 
бъдат експлоатирани. По тази причина това следва да се предотврати.

Изменение 25

Предложение за директива
Член 14 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 14а 
Разноски

Държавите-членки изискват от 
работодателите на сезонни 
работници да заплатят:
a) 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);

Or. en

Обосновка

Някои разноски, които са пряко свързани със сезонната заетост, следва да се поемат 
от работодателите. Поемането на пътните разноски от страна на работодателя 
улеснява връщането на сезонните работници в мястото на произход след изтичане на 
срока на разрешението им.

Изменение 26

Предложение за директива
Член 16
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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:

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.  При отсъствието на 
система за деклариране на 
колективните трудови договори за 
такива с общо приложение, 
държавите-членки могат, ако решат 
да се основат на колективните 
трудови договори, които обикновено 
са приложими за всички подобни 
предприятия в съответния 
географски район и съответната 
професия или отрасъл, и/или на 
колективни трудови договори,
сключени от най-представителните 
организации на работодатели и 
работници на национално равнище, 
които се прилагат на цялата 
територия на държавата;

1. условия на труд, включително по 
отношение на заплащането и 
уволнението, работното време и 
въпроси, свързани с трудовата
дисциплина, 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;

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

(a) свободата на сдружаване, 
принадлежност и членство в 
организация на работници или 
работодатели или във всяка друга 
организация, чиито членове упражняват 
определена професия, включително 
предимствата, които тези организации 
предлагат, без да се засягат 
националните разпоредби в областта на 

2. 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, сред които 
правото да се водят преговори и да се 
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обществения ред и обществената 
сигурност;

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 
зачитане на правото на Съюза,  без да 
се засягат националните разпоредби в 
областта на обществения ред и 
обществената сигурност;

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;

3. клоновете на социалната сигурност,
определени в Регламент (ЕО) №
883/2004;

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
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.

4. достъпа до стоки и услуги и 
доставянето на стоки и услуги, 
предоставени за обществено ползване,
включително процедури за жилищно 
настаняване и помощ, както и 
услугите за предоставяне на 
информация и консултация, 
предлагани от службите по заетостта, 
както предвижда националното 
законодателство. Настоящият 
параграф не засяга свободата на 
договаряне по смисъла на 
националното право и правото на 
Съюза.

Or. it

Изменение 27

Предложение за директива
Член 16 – точка 4 a (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

4а. образованието и професионалното 
обучение, в широк смисъл, 
включително стипендии за  обучение; 

Or. it

Изменение 28

Предложение за директива
Член 16 – точка 4 б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4б. признаването на дипломи, 
удостоверения и други професионални 
квалификации в съответствие с 
приложимите национални процедури;

Or. it

Изменение 29

Предложение за директива
Член 16 – точка 4 в (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4в. данъчните облекчения.

Or. it

Изменение 30

Предложение за директива
Член 16 - алинея 1 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Работниците от трети държави, 
които се придвижват в трета 
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държава, или преживелите съпрузи на 
такива работници, които пребивават 
в трета държава, 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, когато те се 
преместват в трета държава.

Or. it

Обосновка
Come dichiarato dal Parlamento europeo nella sua risoluzione del 26 Settembre 2007 sul 
piano d'azione sull'immigrazione legale (2006/2251(INI)), è di fondamentale importanza 
"evitare una gerarchia dei diritti tra le diverse categorie di lavoratori e di proteggere in 
particolare il diritto dei lavoratori stagionali e dei tirocinanti retribuiti, che sono 
maggiormente soggetti ad abusi", quindi è necessario assicurare per i lavoratori stagionali la 
parità di trattamento in alcuni settori fondamentali, tra cui certamente le condizioni di 
lavoro, ed il godimento di alcuni diritti socio-economici fondamentali, che permettano loro di 
portare avanti uno standard di vita decente, per evitare lo sfruttamento, il dumping sociale e 
la concorrenza sleale.

Изменение 31

Предложение за директива
Член 16 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 16а
Наблюдение и проверки

Държавите-членки гарантират 
въвеждането на подходящи и 
ефективни механизми за наблюдение, 
както и провеждането на подходящи 
проверки на територията си с цел да 
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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 
съответната държава-членка.

Or. en

Обосновка

Необходима е ефективна система за наблюдение и проверки с цел да се гарантира, че 
правата на сезонните работници и разпоредбите на настоящата директива ще 
бъдат изцяло зачитани.

Изменение 32

Предложение за директива
Член 17 – алинея -1 (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки гарантират, че са 
налице ефективни механизми, чрез 
които сезонните работници могат да 
подават жалби срещу своите 
работодатели, пряко или чрез трети 
страни, които в съответствие с 
предвидените в тяхното национално 
право критерии имат законен 
интерес от гарантиране спазването 
на настоящата директива, или чрез 
компетентен орган на държавата-
членка, когато това е предвидено в 
националното законодателство.

Or. en

Обосновка
Предвид уязвимостта на сезонните работници по отношение на експлоатацията, от 
съществено значение е наличието на ефективни механизми, чрез които самите 
сезонни работници да подават жалби или това да се извършва чрез трети страни.
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Изменение 33

Предложение за директива
Член 17 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки приемат такива 
мерки, каквито са необходими, за да 
защитят сезонните работници срещу 
уволнение или друго неблагоприятно 
третиране от работодателя като 
реакция срещу подаване на жалба 
пред предприятието, или срещу други 
законови производства, целящи 
привеждането в съответствие с 
настоящата директива.

Or. en

Обосновка

 Защитата срещу преследване за сезонни работници, които подадат жалба е от 
жизнено значение, за да се превърне механизмът за подаване на жалби в реалистична 
възможност и за да се предостави закрила на сезонните работници в уязвимо 
положение.


