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BG Единство в многообразието BG 

29.5.2018 B8-0238/3 

Изменение  3 

Такис Хаджигеоргиу, Палома Лопес Бермехо, Димитриос Пападимулис, Стелиос 

Кулоглу, Анхела Валина, Костадинка Кунева 

от името на групата GUE/NGL 

 

Предложение за резолюция B8-0238/2018 

Сесилия Викстрьом 

от името на комисията по петиции 

относно предоставянето на отговор на петиции относно справянето с несигурността и 

злоупотребата със срочни договори 

Предложение за резолюция 

Съображение Ж 

 

Предложение за резолюция Изменение 

Ж. като има предвид, че съществува 

всеобхватна уредба в законодателството 

на ЕС, която има за цел да ограничи 

риска от несигурност на някои видове 

трудови правоотношения, като 

например Директивата относно 

срочната работа, договорите, 

Директивата относно работата при 

непълно работно време, Директивата 

относно временната заетост, 

Директивата относно работното време, 

Директивата относно равно третиране в 

областта на заетостта и професиите, 

Директивата относно равното третиране 

на лицата и Директивата относно 

равните възможности и равното 

третиране; 

Ж. като има предвид, че съществува 

всеобхватна уредба в законодателството 

на ЕС, която следва да ограничава 

риска от несигурност на някои видове 

трудови правоотношения, като 

например Директивата относно 

срочната работа, договорите, 

Директивата относно работата при 

непълно работно време, Директивата 

относно временната заетост, 

Директивата относно работното време, 

Директивата относно равно третиране в 

областта на заетостта и професиите, 

Директивата относно равното третиране 

на лицата и Директивата относно 

равните възможности и равното 

третиране; 

Or. en 
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29.5.2018 B8-0238/4 

Изменение  4 

Такис Хаджигеоргиу, Палома Лопес Бермехо, Димитриос Пападимулис, Стелиос 

Кулоглу, Анхела Валина, Костадинка Кунева 

от името на групата GUE/NGL 

 

Предложение за резолюция B8-0238/2018 

Сесилия Викстрьом 

от името на комисията по петиции 

относно предоставянето на отговор на петиции относно справянето с несигурността и 

злоупотребата със срочни договори 

Предложение за резолюция 

Параграф 1 

 

Предложение за резолюция Изменение 

1. счита несигурната заетост за 

заетост, която възниква в резултат 

на, наред с другото, злоупотреба при 

използване на временни трудови 

договори в нарушение на 

международните стандарти за 

условия на труд, трудовите права и 

правото на ЕС; подчертава, че 

несигурната заетост води до по-голям 

риск от социално-икономическа 

уязвимост, достатъчно средства за 

достоен живот и неадекватна социална 

закрила; 

1. подчертава, че несигурната 

заетост води до по-голям риск от 

социално-икономическа уязвимост, 

недостатъчно средства за достоен 

живот и неадекватна социална закрила и 

че, наред с другото, злоупотребите 

при използване на срочни трудови 

договори водят до несигурни условия и 

са незаконни съгласно 

международните стандарти за 

условия на труд и трудовите права, 

както и съгласно правото на ЕС; 

Or. en 
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29.5.2018 B8-0238/5 

Изменение  5 

Такис Хаджигеоргиу, Палома Лопес Бермехо, Димитриос Пападимулис, Стелиос 

Кулоглу, Анхела Валина, Костадинка Кунева 

от името на групата GUE/NGL 

 

Предложение за резолюция B8-0238/2018 

Сесилия Викстрьом 

от името на комисията по петиции 

относно предоставянето на отговор на петиции относно справянето с несигурността и 

злоупотребата със срочни договори 

Предложение за резолюция 

Параграф 2 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  2a. взема под внимание доклада на 

Парламента относно условията на 

труд и несигурната заетост и 

получените петиции и подчертава, че 

рискът от несигурност зависи от 

вида на договора, но и от следните 

фактори: 

• ниско равнище на сигурност 

или липса на сигурност на работното 

място вследствие на непостоянния 

характер на работата, като 

например при договори за работа на 

принудително намалено работно 

време и често пъти нископлатени, а в 

някои държави членки  – 

неустановено работно време и 

задължения, променящи се 

вследствие на характера на работата 

на повикване; 

• недостатъчна защита срещу 

уволнение и липса на достатъчна 

социална защита в случай на 

уволнение; 

• заплащане, недостатъчно за 

водене на достоен живот; 

• никакви или ограничени права 

на социална защита или обезщетения 
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и надбавки; 

• никаква или ограничена 

защита срещу каквато и да било 

форма на дискриминация; 

• никакви или ограничени 

възможности за напредък на пазара 

на труда или за професионално 

развитие и обучение; 

• ниско равнище на 

колективните права и ограничено 

колективно представителство на 

работниците; 

• работна среда, която не 

отговаря на минималните стандарти 

за здравословни и безопасни условия на 

труд; 

Or. en 
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29.5.2018 B8-0238/6 

Изменение  6 

Такис Хаджигеоргиу, Палома Лопес Бермехо, Димитриос Пападимулис, Стелиос 

Кулоглу, Анхела Валина, Костадинка Кунева 

от името на групата GUE/NGL 

 

Предложение за резолюция B8-0238/2018 

Сесилия Викстрьом 

от името на комисията по петиции 

относно предоставянето на отговор на петиции относно справянето с несигурността и 

злоупотребата със срочни договори 

Предложение за резолюция 

Параграф 4 

 

Предложение за резолюция Изменение 

4. настоятелно призовава 

Комисията да предприеме незабавни 

действия в своето законодателство с цел 

ефективно преодоляване на 
практиките в областта на заетостта, 

водещи до несигурност; 

4. настоятелно призовава 

Комисията да предприеме незабавни 

действия в своето законодателство с цел 

борба с практиките в областта на 

заетостта, водещи до несигурност; 

Or. en 
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29.5.2018 B8-0238/7 

Изменение  7 

Такис Хаджигеоргиу, Палома Лопес Бермехо, Димитриос Пападимулис, Стелиос 

Кулоглу, Анхела Валина, Костадинка Кунева 

от името на групата GUE/NGL 

 

Предложение за резолюция B8-0238/2018 

Сесилия Викстрьом 

от името на комисията по петиции 

относно предоставянето на отговор на петиции относно справянето с несигурността и 

злоупотребата със срочни договори 

Предложение за резолюция 

Параграф 10 

 

Предложение за резолюция Изменение 

10. подчертава, че трябва да се 

осигури провеждане на проверки, така 

че работниците на временни или 

гъвкави договори да се ползват поне от 

същото ниво на закрила като останалите 

работници; отбелязва, че са необходими 

целенасочени усилия да се използват 

съществуващите инструменти на МОТ в 

специфична кампания срещу 

несигурната заетост и че следва да се 

обърне сериозно внимание на 

необходимостта от нови обвързващи 

инструменти и правни мерки, които да 

ограничат и намалят несигурната 

заетост и да направят несигурните 

трудови договори по-малко 

привлекателни за работодателите; 

10. подчертава, че трябва да се 

осигури провеждане на проверки, така 

че работниците на временни или 

гъвкави договори да се ползват поне от 

същото ниво на закрила като останалите 

работници; отбелязва, че са необходими 

целенасочени усилия да се използват 

съществуващите инструменти на МОТ в 

специфична кампания срещу 

несигурната заетост и че следва да се 

обърне сериозно внимание на 

необходимостта от нови обвързващи 

инструменти и правни мерки, които да 

водят борба с несигурната заетост и да 

направят несигурните трудови договори 

по-малко привлекателни за 

работодателите; 

Or. en 

 

 


