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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по заетост и социални въпроси приканва водещата комисия по вътрешния 
пазар и защита на потребителите да включи в предложението за резолюция, което ще 
приеме, следните предложения:

А. като има предвид, че в член 3 от Договора за Европейския съюз се посочва, че 
„Съюзът насърчава социалната справедливост и закрила“; като има предвид, че 
свободното движение на работниците е основен принцип на Европейския съюз; 
като има предвид, че член 9 от Договора за функционирането на Европейския 
съюз (ДФЕС) гласи, че „при определянето и осъществяването на своите политики 
и дейности Съюзът взема предвид изискванията, свързани с насърчаването на 
висока степен на заетост, с осигуряването на адекватна социална закрила, с 
борбата срещу социалното изключване, както и с постигане на високо равнище на 
образование, обучение и опазване на човешкото здраве“; като има предвид, че 
принципът на равно третиране е заложен в член 45, параграф 2 от ДФЕС, в който 
се забранява „всякаква дискриминация, основаваща се на гражданство, между 
работниците от държавите членки, що се отнася до заетост, възнаграждение и 
други условия на труд“;

Б. като има предвид, че операциите по командироване за предоставяне на услуги в 
други държави членки са над 2,3 милиона; като има предвид, че свободното 
предоставяне на услуги е от жизненоважно значение за единния пазар и следва да 
е в услуга на благосъстоянието на всички; като има предвид, че свободното 
движение на услуги и работници в рамките на единния пазар следва да бъде 
разрешено, като същевременно се гарантират правата на работниците и не се 
предоставя на предприятията правото да заобикалят социалното и трудовото 
законодателство и практики; като има предвид, че екологичните и социалните 
съображения трябва надлежно да се вземат предвид, за да се проправи пътят за 
устойчив пазар на услугите, в който няма екологичен и социален дъмпинг;

В. като има предвид, че за справяне с изменението на климата е необходим по-
интегриран и взаимосвързан пазар на услугите; като има предвид, че 
икономическите, екологичните и социалните съображения трябва да имат еднаква 
тежест, за да се проправи пътят за устойчив пазар на услугите, в който няма 
екологичен и социален дъмпинг, в съответствие със справедливия преход;

Г. като има предвид, че свободното движение на услуги позволява на дружествата да 
наемат персонал, като избират сред по-голям потенциал от таланти и сред всички 
групи, и по-специално млади хора, мигранти и дългосрочно безработни; като има 
предвид, че единният пазар може да бъде устойчив и да увеличава просперитета, 
само ако се основава на справедливи и общи правила; като има предвид, че 
защитата и насърчаването на справедливи възнаграждения, равенство между 
половете и достойни условия на труд и заетост играят ключова роля за създаване 
на добре функциониращ, справедлив и устойчив единен пазар за качествени 
услуги; като има предвид, че законодателството на Съюза относно свободното и 
справедливо движение на хора, работници, стоки и услуги трябва да бъде 
прилагано ефективно и последователно и че трябва да има мониторинг в тази 



PE647.038v02-00 4/12 AD\1213055BG.docx

BG

връзка; като има предвид, че основната роля на Европейския орган по труда 
(ЕОТ) е да наблюдава спазването на правото на Съюза в областта на мобилността 
на работниците;

Д. като има предвид, че 27% от добавената стойност на произведените стоки в ЕС се 
генерира от услуги и че 14 милиона работни места в сектора на услугите 
подпомагат производството1;

Е. като има предвид, че свободното движение на услуги не следва да води до 
влошаване на условията на труд, включително здравето и безопасността на 
работниците; като има предвид, че настоящата криза хвърли светлина върху 
съществуващите недостатъци в защитата на мобилните и трансграничните 
работници; като има предвид, че насоките на Комисията относно възстановяване 
на свободата на движение са съсредоточени по-скоро върху предоставянето на 
безопасни услуги за гражданите и пребиваващите, отколкото върху гарантирането 
на безопасни условия за работниците; като има предвид, че масивното избухване 
на COVID-19 илюстрира потенциалното въздействие на лошите условия на труд 
върху мобилните работници;

Ж. като има предвид, че мнозинството от работниците в Европейския съюз са наети 
от малки и средни предприятия (МСП); като има предвид, че все още се 
извършват нарушения на законодателството на Съюза, уреждащо предоставянето 
на услуги; като има предвид, че МСП са най-уязвими на подобни нарушения; като 
има предвид, че инициативите, насочени към МСП и стартиращите предприятия, 
следва да помагат на предприятията да спазват действащите правила; като има 
предвид, че нелоялната конкуренция е основен източник на трудности за МСП;

З. като има предвид, че социалните последици от свободното движение на услуги 
могат да засегнат регионите на произход и регионите, които приемат мобилни 
работници, както по положителен, така и/или по отрицателен начин; като има 
предвид, че успехът на промишленото възстановяване е сериозно засегнат от 
демографските предизвикателства в ЕС; като има предвид, че вследствие на това 
ЕС се нуждае от стабилна политика на сближаване и справедлива и географски 
балансирана промишлена политика, която да допринася за създаването на работни 
места и за социалното сближаване във възходяща посока; като има предвид, че 
ефективното регулиране и колективните трудови договори са от жизненоважно 
значение за гарантиране на достойна заетост и достойни условия на труд, 
качествени услуги и лоялна конкуренция;

И. като има предвид, че целта на европейската директива за достъпността е да 
допринесе за доброто функциониране на вътрешния пазар, като сближи 
законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите членки 
по отношение на изискванията за достъпност за определени услуги, по-специално 
като се премахнат и предотвратят пречките пред свободното движение на 
определени достъпни продукти и услуги, породени от различаващите се 
изисквания по отношение на достъпността в държавите членки; като има предвид, 
че търсенето на достъпни услуги е голямо и че се предвижда броят на хората с 

1 Rytter Synesen, E., Hvidt Thelle, E., Making EU Trade in Services Work for All (Търговията на ЕС с услуги в 
полза на всички), Copenhagen Economics, Копенхаген, 2018 г.
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увреждания да се увеличи значително;

Й. като има предвид, че свободното движение на услуги следва да спазва 
принципите на Европейския стълб на социалните права и да не засяга бъдещото 
прилагане на този стълб; като има предвид, че е от съществено значение да се 
запази правото на публичните органи и на държавите членки да регулират сектора 
на услугите, ако това е от общ обществен интерес; като има предвид, че 
Директивата за услугите изцяло или отчасти изключва социалните, здравните и 
други обществени услуги с оглед на специалните регулаторни рамки, необходими 
за функционирането на тези услуги в общ интерес в съответствие с Протокол 26 и 
член 14 от ДФЕС;

К. като има предвид, че не се извършва системно събиране на данни в целия ЕС, 
целящо да се осигурят подходящи данни относно мобилните работници или да им 
се даде възможност да установят своя статус на социално осигуряване и да се 
ползват от различните придобити права; като има предвид, че достъпът до 
информация относно приложимите правила, както и ефективното спазване, 
мониторинг и прилагане са необходими предварителни условия за справедлива 
мобилност и за борба срещу злоупотребите със системата; като има предвид, че 
цифровите технологии, които могат да улеснят надзора и прилагането на 
законодателството за защита на правата на мобилните работници, следва да бъдат 
насърчавани и използвани в съответствие с правилата за защита на данните;

1. припомня, че свободното движение на услуги допринася за икономическия 
растеж в ЕС и създава възможности за работа; отбелязва, че разпоредбата относно 
държавата на местоназначение е ръководен принцип на Директивата за услугите, 
и счита, че тази разпоредба не следва да се променя; подчертава, че свободното 
движение на услуги трябва да се осъществява, без да се подкопават правата на 
работниците и социалните права; припомня, че принципите на равно третиране и 
свободно движение не се прилагат единствено спрямо доставчиците на услуги, но 
се прилагат също така и спрямо работниците; счита, че свободното движение на 
услуги върви успоредно със свободната и справедлива мобилност на работниците, 
които предоставят тези услуги, и че когато се запазват правилата относно 
условията на труд и се защитава здравето и безопасността на мобилните 
работници, това е от полза за вътрешния пазар; подчертава, че прилагането на 
Европейския стълб на социалните права като минимален стандарт би могло да 
допринесе за укрепване на правата и защитата на европейските работници;

2. подчертава, че законодателството на Съюза, свързано със свободното движение 
на услуги, не трябва по никакъв начин да засяга упражняването на основните 
права, признати в държавите членки и на равнището на Съюза, в това число 
правото на стачка или предприемане на други действия, обхванати от 
специфичните системи за колективни трудови правоотношения на държавите 
членки, в съответствие с националното право и/или практика, нито да засяга 
правото на договаряне, сключване и изпълняване на колективни трудови договори 
или на предприемане на колективни действия в съответствие с националното 
право и/или практика; подчертава, че качественото законодателство и неговото 
ефективно прилагане са дългосрочна инвестиция;
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3. призовава за по-ефективна координация на равнището на ЕС и за засилен 
ангажимент за мерки за преодоляване на ключовите социални предизвикателства, 
като същевременно се запазва многообразието на националните системи и се 
зачитат компетентността на държавите членки и принципите на 
пропорционалност и субсидиарност; припомня основното право на държавите 
членки да надхвърлят минималните равнища, установени от директивите на 
Европейския съюз, без да създават ненужни и непропорционални пречки; 
подчертава необходимостта от добро сътрудничество между държавите членки 
относно събирането на данни за мобилните работници с цел преодоляване на 
пропуските в националните практики, подобряване на достъпа до наличната 
информация и създаване на предвидим и достъпен вътрешен пазар на труда;

4. призовава държавите членки да публикуват цялата информация относно 
условията за командироване, по-специално по отношение на местните и 
регионалните колективни трудови договори и общоприложимите такива, на 
стандартизирани уебсайтове в съответствие със законодателството на Съюза; 
подчертава, че достъпът до информация е от жизненоважно значение, тъй като тя 
осигурява правна яснота за работодателите и позволява по-добра защита на 
правата на работниците; призовава държавите членки да осигурят правилно и 
своевременно изпълнение и мониторинг на преразгледаната Директива относно 
командироването на работници, за да се защитават командированите работници 
по време на командироването им във връзка със свободното предоставяне на 
услуги, като включат задължителни разпоредби относно условията на труд и 
защитата на здравето и безопасността на работниците; призовава Комисията да 
гарантира защитата на правата на работниците по отношение на свободното 
движение на услуги; призовава Комисията да продължава мониторинга на 
резултатите на държавите членки при транспонирането и прилагането на 
законодателството и да разработи заедно с държавите членки, социалните 
партньори и заинтересованите лица прозрачни и основани на участието оценки, 
които следва да почиват не само на количествени, но и на качествени критерии;

5. подчертава, че амбицията на Европейския зелен пакт и необходимостта от 
справедлив преход трябва да бъдат отразени и в подхода към вътрешния пазар на 
услуги, като се насърчава високо равнище на социални и екологични стандарти 
като предварително условие за повишаване на производителността; подчертава 
ролята, която обществените поръчки следва да играят за постигане на тези цели; 
настоятелно призовава държавите членки да повишат осведомеността и да се 
възползват в по-голяма степен от съществуващите схеми2 за насърчаване на 
екологичните услуги при обществените поръчки3, за да се постигне кръгова 
икономика; подчертава значението на услугите, които улесняват измеримото 
намаляване на отпечатъка върху околната среда (екологични услуги)4; призовава 

2 напр.: 
https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/190927_EU_GPP_criteria_for_food_and_catering_services_SWD_(20
19)_366_final.pdf
3  Тематичен отдел на Европейския парламент, Европейският сектор на услугите и екологичният преход, 
Европейски съюз, 2020 г.; документът е наличен на следния адрес: 
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/648768/IPOL_BRI(2020)648768_EN.pdf
4  Тематичен отдел на Европейския парламент, Европейският сектор на услугите и екологичният преход, 
Европейски съюз, 2020 г.; документът е наличен на следния адрес: 

https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/190927_EU_GPP_criteria_for_food_and_catering_services_SWD_(2019)_366_final.pdf
https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/190927_EU_GPP_criteria_for_food_and_catering_services_SWD_(2019)_366_final.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/648768/IPOL_BRI(2020)648768_EN.pdf
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Комисията да започне работа по общо определение за екологични услуги;

6. подчертава, че целите на Европейския стълб на социалните права, целите на ООН 
за устойчиво развитие, Европейският зелен пакт и Стратегията за равенство 
между половете трябва също да бъдат отразени в подхода към единния пазар на 
услуги, като се насърчават високи социални и екологични стандарти като 
предварително условие за повишаване на производителността; подчертава 
важността на обществените поръчки за постигане на тези цели;

7. призовава Комисията, държавите членки и местните органи да работят заедно със 
социалните партньори и ЕОТ, за да формулират специфични секторни стратегии с 
цел гарантиране и улесняване на доброволната мобилност на работниците, чрез 
прилагане на съответните публични политики и предоставяне на възможности за 
висококачествени работни места и достойно заплащане, отговарящи на 
квалификациите на работниците; поради това призовава държавите членки да 
осигурят спазването на правилата, за да гарантират справедливи и еднакви 
условия за мобилните работници, да допринасят за социалното сближаване във 
възходяща посока и да засилят административното сътрудничество между 
националните и местните администрации; подчертава необходимостта от добре 
функциониращ пазар на услугите с цел борба с младежката безработица и 
стимулиране на заетостта;

8. настоятелно призовава публичните органи да избягват необосновани и 
непропорционални пречки пред мобилността на работниците и предприятията, 
които биха лишили гражданите от работни места, социални обезщетения и 
социални придобивки, а предприемачите – от възможности да съживят 
европейския сектор на услугите и да допринасят за сближаване във възходяща 
посока и за социално сближаване; отбелязва обаче, че държавите членки имат 
възможността да използват съображения от обществен интерес, за да ограничат 
или стеснят обхвата на разпоредбите относно трансграничните услуги, както е 
постановено от Съда; призовава държавите членки да увеличат усилията си за 
справяне със сивата икономика и недекларирания труд, тъй като тези явления 
оказват отрицателно въздействие върху защитата на работниците и нарушават 
конкуренцията; същевременно призовава за подпомагане на работодателите, като 
им се предоставят предвидими и недискриминационни условия за извършване на 
дейност, така че да могат да продължат да генерират растеж и да осигуряват 
работни места; счита, че националните разпоредби, практики и нормативни 
актове относно достъпа до и упражняването на конкретни професии и услуги за 
защита на обществения интерес и на работниците и/или потребителите не 
представляват пречка за по-задълбоченото развитие на единния пазар;

9. подчертава, че силното икономическо въздействие на пандемията от COVID-19 
подкопава свободното движение на услуги и работници; приветства бързото 
публикуване от страна на Комисията на нейните насоки относно сезонните 
работници от 16 юли 2020 г., засягащи упражняването на свободното движение на 
пограничните, командированите и сезонните работници в ЕС в контекста на 
пандемията от коронавирус; призовава държавите членки, с оглед на тази 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/648768/IPOL_BRI(2020)648768_EN.pdf

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/648768/IPOL_BRI(2020)648768_EN.pdf
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извънредна ситуация, бързо да установят специфични процедури, за да 
гарантират, че пограничните работници и сезонните работници могат да 
преминават границите, като същевременно гарантират безопасни условия на труд; 
счита, че след като премине пандемията от Covid-19, всички относими политики 
на ЕС, в това число тези, които са насочени към укрепване на вътрешния пазар, 
трябва да включат мерки за възстановяване на възможностите за качествена 
заетост и предоставяне на услуги на цялата територия на Съюза, с цел да се 
подкрепи еднаквото и устойчиво развитие на всички региони в ЕС; счита, че 
създаването на стабилни и дългосрочни политики стимулира създаването на 
качествени работни места;

10. отбелязва, че предвид застаряването на европейските общества недостигът на 
квалифицирани работници се превръща във все по-голям проблем и че 
следователно определящ фактор за настоящото и бъдещото оцеляване на 
промишлеността е развиването на ориентирана към търсенето система за 
обучения, в която системите за висше образование и обучения трябва да 
изпълняват ключова роля и която в допълнение към насърчаването на принципа 
за смяната на поколенията ще стимулира цифровизацията;

11. призовава Комисията да разгледа пропуските в областта на защитата и 
необходимостта от преразглеждане на Директива 2008/104/ЕО относно работа 
чрез агенции за временна заетост, за да гарантира достойни условия на труд и 
заетост за наетите чрез агенции за временна заетост работници; припомня 
значението на участието на социалните партньори в разработването и прилагането 
на разпоредби относно предоставянето на услуги и упражняването на професии; 
подчертава в тази връзка необходимостта да се даде централно място на защитата 
на работниците и участието на социалните партньори, за да се гарантира 
демократично функциониране, икономически растеж и високи социални и 
екологични стандарти; призовава Комисията да насърчава, а държавите членки да 
гарантират достъп на синдикалните организации до работните места в 
съответствие с националните практики; призовава Комисията и държавите членки 
да предприемат действия за укрепване и стимулиране на социалния диалог и 
независимостта на социалните партньори и за насърчаване на работниците да се 
организират като ключов инструмент за постигане на високи стандарти за заетост;

12. призовава Комисията да увеличи усилията си в тази област и без ненужно 
забавяне да осигури оперативното функциониране на ЕОТ с цел подобряване на 
прилагането и изпълнението на правото на Съюза, свързано с трудовата 
мобилност и координацията в областта на социалната сигурност;

13. настоятелно призовава държавите членки да се ангажират изцяло с 
цифровизацията на обществените услуги и да прилагат всички компоненти на 
системата за електронен обмен на информация за социалната сигурност, за да се 
засили сътрудничеството между държавите членки и институциите за социално 
осигуряване и да се улесни свободната и справедлива мобилност на европейските 
работници; призовава държавите членки да подобрят сътрудничеството и обмена 
на информация във връзка със системите за социална сигурност;

14. призовава Комисията и държавите членки да насърчават използването на цифрови 
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инструменти и призовава държавите членки да осигурят на инспекциите по труда 
достатъчни ресурси, за да се борят с всички форми на злоупотреба; призовава 
Комисията да предложи инициатива за европейски социалноосигурителен номер, 
който ще предоставя правна сигурност на работниците и предприятията и 
същевременно ще спомага за ефективния контрол на практиките на възлагане на 
подизпълнители и за борбата с измамите в областта на социалната сигурност, като 
например фиктивна самостоятелна заетост, фиктивно командироване и дружества 
от типа „пощенска кутия“; освен това призовава държавите членки да гарантират, 
че извършваните проверки са пропорционални, обосновани и 
недискриминационни; настоятелно призовава Комисията възможно най-скоро да 
осигури пълноценното оперативно функциониране на ЕОТ, за да се гарантира по-
добра координация между националните инспекции по труда и да се работи за 
преодоляване на трансграничния социален дъмпинг;

15. подчертава необходимостта от създаване на допълнителни начини за привличане 
на таланти и работници със силно необходими квалификации; призовава 
Комисията, държавите членки и местните органи да работят със социалните 
партньори в подкрепа на повишаването на квалификацията и преквалификацията 
на работниците, така че те да могат да се възползват в пълна степен от 
възможностите за качествени работни места, по-специално като придобиват 
цифрови умения; призовава за по-добро взаимно признаване на съвместимостта 
на уменията и квалификациите, основаващо се на съществуващите механизми за 
признаване, като например портала за професионална мобилност EURES, онлайн 
платформата Европас и системата за класификация ESCO;

16. припомня, че предложението на Комисията за преразгледана процедура за 
нотификация би ограничило неоправдано капацитета за намеса на държавите 
членки и местните органи и би подкопало тяхната законодателна компетентност в 
областта на услугите; поради тази причина призовава Комисията да оттегли това 
предложение;

17. припомня, че на 21 октомври 2019 г. Парламентът призова Комисията да оттегли 
предложението си за европейска електронна карта за услуги; във връзка с това 
отново призовава Комисията да оттегли предложението;

18. подчертава, че работниците с увреждания продължават да са изправени пред 
множество препятствия, поради което за тях е трудно или дори невъзможно да се 
възползват пълноценно от свободното движение на услуги; призовава държавите 
членки да приложат без забавяне Европейския акт за достъпността, за да 
премахнат ефективно пречките пред работниците с увреждания и да гарантират 
наличието на достъпни услуги, както и пригодността на условията, при които се 
предоставят услугите; подчертава първостепенната важност на постигането на 
напълно достъпен единен пазар, който гарантира равно третиране и икономическа 
и социална интеграция на работниците с увреждания;

19. призовава за предприемане на спешни мерки за транспониране на Директива (ЕС) 
2019/882 за изискванията за достъпност на продукти и услуги;

20. призовава Комисията да включи аспектите, свързани с здравословните и 
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безопасни условия на труд, като основен елемент за укрепване на единния пазар 
по социален и устойчив начин и създаване на лоялна конкуренция на единния 
пазар; счита, че Комисията следва да приеме нова амбициозна стратегическа 
рамка на ЕС относно здравословните и безопасни условия на труд, която да 
включва визия за нулев процент смъртни случаи, свързани с работата; призовава 
Комисията да продължи да определя задължителни гранични стойности на 
професионална експозиция на канцерогенни вещества на работното място;

21. призовава Комисията и държавите членки да подобрят разпоредбите на ЕС и 
координацията между националните органи, за да улеснят откриването на случаи 
на данъчни измами; насърчава Комисията и държавите членки да предложат 
задължителен план за действие за борба с данъчните измами.
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