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КРАТКА ОБОСНОВКА

Комисията по рибно стопанство:

- приветства предложението на Комисията за директива, внесено на 19 ноември 
2013 г., чиято цел е да се подобрят правата на морските лица чрез изменяне на пет 
директиви, свързани с правата на работниците и служителите, с цел морските 
лица да попадат в приложното им поле; 

- приветства този опит за създаване на истински равнопоставени условия за лицата, 
засегнати от действащите дерогации, и отбелязва също така, че освен пълното 
прилагане на съответните директиви към морските лица, на тези лица следва да се 
предоставят същите права като на работниците на сушата по отношение на 
равното заплащане за еднакъв труд, независимо от националност, място на 
пребиваване, раса, пол, сексуална ориентация, увреждане или възраст;

- призовава Комисията, предвид това, че се е заела да направи условията на труд в 
този сектор по-привлекателни в съответствие с новата програма за работни места 
и растеж, да насърчава младите хода и да им предоставя стимули да придобиват 
професии в морския сектор и в сектора на рибарството, за да се обърне 
настоящата тенденция на спад в броя на младите граждани на Съюза, които 
започват да упражняват някои морски професии, и да се задържат квалифицирани 
работници;

- подчертава, че трудовото право следва да се прилага за всяко лице, независимо от 
мястото му на работа; призовава Комисията и държавите членки да гарантират 
достойни трудови възнаграждения и пенсии за всички морски лица, независимо 
от тяхната националност или местопребиваване;

- призовава всички разпоредби за създаване на по-добри условия на труд и 
социална закрила да бъдат придружени от инвестиции в обучение, научни 
изследвания, образование, подкрепа на здравеопазването и безопасността, 
предприемачеството и иновациите с цел преодоляване на недостига на морски 
работници в Съюза;

- призовава Комисията да насърчи всички държави членки да ратифицират 
Морската трудова конвенция на МОТ1 по отношение на техните европейски и 
неевропейски територии;

- подчертава значението и потенциала на морските клъстери и настоятелно 
призовава Комисията да изследва и да оползотвори потенциала им чрез 
осигуряване на заетост, стимулиране на сектора и подмладяване на общностите в 
селските райони;

- подчертава необходимостта от прозрачно и систематично събиране на данни в 
морския сектор и в сектора на рибарството и насърчава Комисията да представи 

                                               
1 Морска трудова конвенция на Международната организация на труда (МОТ), 2006 г.
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осъществим, но амбициозен график за проучванията, посочени в нейната оценка 
на въздействието; отбелязва необходимостта от създаване на официална база 
данни, за да се гарантира събирането на подходящи и надеждни данни на 
равнището на Съюза;

- призовава Комисията да гарантира правна сигурност по отношение на договорите 
и договорните отношения и я призовава да следи за социален дъмпинг в сектора 
на рибарството и в морския сектор;

- приветства прогресивните работни отношения между социалните партньори 
Европейска федерация на транспортните работници (ETF) и Асоциация на 
корабособствениците от Европейската общност и призовава Комисията да вземе 
предвид позициите на пряко участващите в сектора на рибарството и в морския 
сектор лица;

- подчертава, че е възможно да има опасения, свързани с универсалния подход; 
приветства изключването на микропредприятията и приканва Комисията да 
докладва по всички нерешени въпроси след успешното прилагане на измененията 
на петте директиви, свързани с правата на работниците и служителите, които са 
предмет на изменение;

- отбелязва, че е възможно малките и семейните предприятия да се нуждаят от 
допълнителна подкрепа, за да се приспособят към променящата се правна уредба, 
и призовава Комисията да улесни този преход;

- отбелязва, че въпреки огромния напредък, постигнат по отношение на 
технологиите на борда на корабите, някои по-малки предприятия може да се 
нуждаят от модернизиране, за да могат да изпълняват новите насоки; призовава 
Комисията да улесни провеждането на това модернизиране;

- подчертава значението на подмладяването на сектора на рибарството и на 
морския сектор, и, като приветства тези важни промени в областта на трудовото 
право, подчертава, че трябва да се направи много повече, за да се гарантира 
бъдещето на този сектор в Съюза.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по рибно стопанство приканва водещата комисия по заетост и социални 
въпроси да вземе предвид следните изменени:

Изменение 1

Предложение за директива
Съображение 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Съгласно член 153 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз 
(ДФЕС) Европейският парламент и 
Съветът в съответствие с обикновената 
законодателна процедура могат да 
приемат посредством директиви 
минимални изисквания, които следва да 
бъдат приложени постепенно, с цел 
подобряване на условията на труд, 
закрила на работниците при 
прекратяване на трудовия договор, по-
добро информиране и консултиране на 
работниците, както и подобряване на 
работната среда, за да се защитят 
здравето и безопасността на 
работниците. Тези директиви трябва да 
избягват налагането на 
административни, финансови и правни 
ограничения по начин, който би 
попречил на създаването и развитието 
на малки и средни предприятия.

(1) Съгласно член 153 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз 
(ДФЕС) Европейският парламент и 
Съветът в съответствие с обикновената 
законодателна процедура могат да 
приемат посредством директиви 
минимални изисквания, които следва да 
бъдат приложени постепенно, с цел 
подобряване на условията на труд, 
закрила на работниците при 
прекратяване на трудовия договор, по-
добро информиране и консултиране на 
работниците, както и подобряване на 
работната среда, за да се защитят 
здравето и безопасността на 
работниците. Тези директиви трябва да 
избягват налагането на 
административни, финансови и правни 
ограничения по начин, който би 
попречил на създаването и развитието 
на малки и средни предприятия, които 
са основните създатели на работни 
места в Съюза.

Изменение 2

Предложение за директива
Съображение 2 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2a) В Зелената книга на Комисията 
от 2006 г., озаглавена „Към бъдеща 
морска политика на Съюза“, вече 
беше подчертано значението на 
създаването на интегрирана 
нормативна уредба с цел секторът да 
стане по-конкурентоспособен.

Изменение 3



PE544.404v02-00 6/13 AD\1051281BG.doc

BG

Предложение за директива
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Доколкото съществуването и/или 
възможността за въвеждане на 
изключвания не са обосновани от 
обективни причини, те следва да бъдат 
премахнати.

(3) Доколкото съществуването и/или 
възможността за въвеждане на 
изключвания не са обосновани от 
обективни причини, те следва да бъдат 
премахнати, с цел да се гарантират 
еднакви права за всички работници и 
да се избегнат ситуации на нелоялна 
конкуренция и социален дъмпинг.

Изменение 4

Предложение за директива
Съображение 3 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3a) Изключването на морските лица 
от директивите, регламентиращи 
правата на работниците, може да 
доведе до неравностойно третиране и 
нелоялна конкуренция между 
държавите членки.

Изменение 5

Предложение за директива
Съображение 3 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3б) Същите права като тези на 
работниците на сушата следва да 
бъдат гарантирани за морските лица, 
които следва да получават равно 
заплащане за еднакъв труд, без да се 
прави никакво разграничение. 
Морските клъстери следва също да 
бъдат подкрепяни, като 
същевременно се насърчава 
интегрирането на млади хора в 
морския сектор и в сектора на 
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рибарството. 

Изменение 6

Предложение за директива
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Сегашната правна ситуация води до 
неравностойно третиране на една и 
съща категория работници в различни 
държави членки в зависимост от това 
дали последните прилагат или не 
освобождаванията и дерогациите, които 
действащото законодателство допуска. 
Значителен брой държави членки са 
използвали изключванията в ограничена 
степен.

(5) Сегашната правна ситуация води до 
неравностойно третиране на една и 
съща категория работници в различни 
държави членки в зависимост от това 
дали последните прилагат или не 
освобождаванията и дерогациите, които 
действащото законодателство допуска. 
Значителен брой държави членки са 
използвали изключванията в ограничена 
степен, докато едва осем държави 
членки не са използвали нито едно от 
тях, което води до неравенство 
между морските лица в Съюза.

Изменение 7

Предложение за директива
Съображение 5 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5a) Подобряването на условията на 
труд на морските лица изисква да се 
вземат предвид особеностите на 
всеки сектор, като например 
крайбрежен риболов и непромишлен 
риболов, където са необходими 
многосекторни действия.

Изменение 8

Предложение за директива
Съображение 5 б (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(5б) Като се вземат предвид 
особеностите на всеки сектор, като 
например крайбрежния риболов и 
непромишления риболов, следва да се 
насърчава обучението във всички 
сектори, с по-гъвкави мерки, когато 
опитът и практиката могат да 
предоставят основата за признаване 
на курса, като се поощряват ученето 
и придобиването на умения, насочени 
към всеки от секторите. 

Изменение 9

Предложение за директива
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) На 10 октомври 2007 г. Комисията 
представи своето виждане за 
интегрирана морска политика за 
Европейския съюз, т.нар. „Синя 
книга“27.  Това нейно виждане се 
основава на разбирането, че всички 
въпроси, имащи отношение към 
океаните и моретата на Европа, са 
взаимосвързани и че морските политики 
трябва да бъдат развивани с общи 
усилия, ако искаме да доведат до 
желаните резултати.

(6) Настоящата директива е в 
съответствие със стратегията 
„Европа 2020“.  Освен това, на 
10 октомври 2007 г. Комисията 
представи своето виждане за 
интегрирана морска политика за 
Европейския съюз, т.нар. „Синя 
книга“27. Това нейно виждане се 
основава на разбирането, че всички 
въпроси, имащи отношение към 
океаните и моретата на Европа, са 
взаимосвързани и че морските политики 
трябва да бъдат развивани с общи 
усилия, ако искаме да доведат до 
желаните резултати.

__________________ __________________
27 COM(2007) 575 окончателен от 10 
октомври 2007 г.

27 COM(2007) 575 окончателен от 10 
октомври 2007 г.

Изменение 10
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Предложение за директива
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) В „Синята книга“28 се подчертава, че 
е необходимо да се увеличи броят и 
повиши качеството на свързаните с 
мореплаването работни места за 
европейските граждани и че е важно да 
се подобрят условията на труд на 
корабите.

(7) В „Синята книга“28 се подчертава, че 
е необходимо да се увеличи броят и 
повиши качеството на свързаните с 
мореплаването работни места за 
европейските граждани и че е важно да 
се подобрят условията на труд на 
корабите, наред с другото и чрез 
инвестиции в научни изследвания, 
образование, обучение, здравеопазване 
и безопасност. Настоящата 
директива разглежда и двата въпроса.

__________________ __________________
28 COM(2007) 575 окончателен от 10 
октомври 2007 г.

28 COM(2007) 575 окончателен от 10 
октомври 2007 г.

Изменение 11

Предложение за директива
Съображение 7 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7a) Настоящата директива е 
съвместима със стратегията 
„Европа 2020“ и с програмата на 
Комисията за нови умения и работни 
места:  европейският принос за 
постигане на пълна заетост. Следва 
обаче да се има предвид, че работата 
в моретата не е атрактивно 
предложение за младите хора. 
Следователно Комисията следва да 
изготви програма, определяща 
стимули, които ще ги насърчат да се 
присъединят към сектора.

Изменение 12

Предложение за директива
Съображение 10a (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(10a) Въпреки че разширяването на 
прилагането на тези директиви с цел 
да включва и морските лица 
представлява положителен напредък, 
това е първа стъпка, тъй като ще 
бъде необходимо в 
законодателството на Съюза да 
бъдат транспонирани 
Международната конвенция за 
вахтената служба, нормите за 
подготовка и освидетелстване на 
персонала от риболовните кораби 
(STCW-F) и Конвенция № 188 на МОТ 
относно условията на труд в сектора 
на риболова, както вече беше 
направено за работещите в сектора 
на морския транспорт.

Изменение 13

Предложение за директива
Съображение 10 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10б) Прилагането на настоящата 
директива следва да не води до 
увеличаване на бюрократичната 
тежест за МСП и 
микропредприятията в сектора.

Изменение 14

Предложение за директива
Съображение 12 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12a) Комисията следва спешно да се 
върне към предложението за 
директива относно условията на 
труд на морските лица, оттеглено 
през 2004 г., за да се обърне специално 
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внимание на положението в този 
сектор. Различните закони на 
знамето водят до социален дъмпинг и 
конкуренция между работниците, 
която не може да бъде уредена по 
законоустановен начин от 
Директивата относно 
командироването на работници,

Изменение 15

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – алинея 1 а (нова)
Директива 2009/38/ЕО
Член 6 – параграф 2 – буква г a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

В член 6, параграф 2 се вмъква 
следната буква:

„гa) По отношение на морските лица, 
които са членове на европейски 
работнически съвети или специални 
договарящи органи, в споразумението 
се вземат предвид ограниченията, 
възникващи от честите им 
отсъствия в морето или на 
пристанищата в държава, различна 
от държавата, в която е установено 
предприятието им.“

Изменение 16

Предложение за директива
Член 3 – параграф 1 – алинея 1 а (нова)
Директива 2002/14/ЕО
Член 4 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

В член 4 се добавя следният параграф:

„4а. Държавите членки гарантират, 
че е възможно на членовете на 
екипажа да се предоставя 
информация или те да бъдат 
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консултирани от разстояние чрез 
електронни средства за 
комуникация.“

Изменение 17

Предложение за директива
Член 4 – параграф 1 – точка 3 а (нова)
Директива 98/59/ЕО
Член 4 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3a) В член 4 се добавя следният 
параграф:

„4а. Действащите разпоредби в 
националното законодателство или в 
колективните трудови договори във 
връзка с колективни уволнения на 
членове на екипажи не се засягат от 
настоящата директива, при условие 
че те гарантират най-малко същото 
равнище на защита като 
настоящата директива.“

Изменение 18

Предложение за директива
Член 8 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки въвеждат в сила 
законовите, подзаконовите и 
административните разпоредби, 
необходими, за да се съобразят с 
настоящата директива, не по-късно от
5 години от датата на влизане в сила на 
настоящата директива. Държавите 
членки незабавно съобщават на 
Комисията текстовете на тези 
разпоредби.

1. Държавите членки въвеждат в сила 
законовите, подзаконовите и 
административните разпоредби, 
необходими, за да се съобразят с 
настоящата директива, не по-късно от
две години от датата на влизане в сила 
на настоящата директива. Държавите 
членки незабавно съобщават на 
Комисията текстовете на тези 
разпоредби.
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