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Предложение за резолюция

Изменение, внесено от Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio и Gabriele Zimmer

Изменение 1
Позоваване 3 a (ново)

- като взе предвид заключенията на неофициалната среща на министрите
на заетостта и социалните въпроси на ЕС в Берлин относно “добрата 
работа” и европейския социален модел, от 18 до 20 януари 2007 година,

Or. en

Изменение, внесено от Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio и Gabriele Zimmer

Изменение 2
Позоваване 5

- като взе предвид Зелената книга на Комисията относно „Модернизиране на 
трудовото законодателство за посрещане на предизвикателствата на ХХІ век
(COM(2006)0708) и Резолюцията на Парламента към нея от 11 юли 2007 
година1,

  
1 Приети текстове, P6_TA(2007)0339.
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Or. en

Изменение, внесено от Stephen Hughes от името на групата PSE

Изменение 3
Позоваване 5

- като взе предвид Зелената книга на Комисията относно „Модернизиране на 
трудовото законодателство за посрещане на предизвикателствата на ХХІ век
(COM(2006)0708) и Резолюцията на Парламента към нея от 11 юли 2007 
година2,

Or. en

Изменение, внесено от Elisabeth Schroedter от името на групата Verts/ALE

Изменение 4
Позоваване 5 a (ново)

- като взе предвид своята резолюция от 11 юли 2007 г. относно
осъвременяване на трудовото законодателство с цел посрещане на 
предизвикателствата на 21-ви век (2007/2023(INI)),

Or. de

Изменение, внесено от Elisabeth Schroedter от името на групата Verts/ALE

Изменение 5
Позоваване 5 б (ново)

- като взе предвид препоръката на Съвета 92/442/ЕИО от 27 юли 1992 г. 
относно уеднаквяване на целите и политиките за социална закрила  и 
препоръката на Съвета 92/441/ЕИО от 24 юни 1992 г. за общите критерии 
относно достатъчните средства и социалното подпомагане в системите 
за социална закрила, 

Or. de

  
2 Приети текстове, P6_TA(2007)0339.
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Изменение, внесено от Elizabeth Lynne

Изменение 6
Позоваване 8

- като взе предвид Конвенция C87 на МОТ относно свободата на сдружаване и
защита на правото на организиране (1948 г.), Конвенция C98 на МОТ относно 
правото на организиране и колективно договаряне (1949 г.) (заличаване),

Or. en

Изменение, внесено от Elisabeth Schroedter от името на групата Verts/ALE

Изменение 7
Позоваване 9 a (ново)

- като взе предвид член 2 от Договора за създаване на Европейската общност,

Or. de

Изменение, внесено от Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio и Gabriele Zimmer

Изменение 8
Позоваване 10

заличава се

Or. en

Изменение, внесено от Philip Bushill-Matthews

Изменение 9
Позоваване 14 a (ново)

- като взе предвид Хартата за МСП,

Or. en
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Изменение, внесено от Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio и Gabriele Zimmer

Изменение 10
Позоваване 15

заличава се

Or. en

Изменение, внесено от Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio и Gabriele Zimmer

Изменение 11
Позоваване 18

заличава се

Or. en

Изменение, внесено от Elisabeth Schroedter от името на групата Verts/ALE

Изменение 12
Позоваване 23 a (ново)

- като взе предвид Директива 2003/88/ЕО на Европейския парламент и на 
Съвета от 4 ноември 2003 година относно някои аспекти на организацията 
на работното време, 

Or. de

Изменение, внесено от Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Изменение 13
Позоваване 28 a (ново)

- като взе предвид гласуването от 23 май 2007 г. (A6-0068/2007) относно 
доклада за насърчаване на осигуряването на достойни условия на труд за 
всички,

Or. el
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Изменение, внесено от Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Изменение 14
Позоваване 28 б (ново)

- като взе предвид Директива 2006/54/ЕО на Европейския парламент и на
Съвета от 5 юли 2006 година за прилагането на принципа на равните 
възможности и равното третиране на мъжете и жените в областта на
заетостта и професиите (преработена),

Or. el

Изменение, внесено от Elisabeth Schroedter от името на групата Verts/ALE

Изменение 15
Позоваване 29

- като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „Насърчаване на
достойни условия на труд за всички: Приносът на ЕС за осъществяване на 
програмите за достойни условия на труд в целия свят“ (СOM(2006)0249), и 
резолюцията на Европейския парламент от 23 май 2007 г. относно
насърчаване на осигуряването на достойни условия на труд за всички 
(2006/2240(INI)),

Or. de

Изменение, внесено от Philip Bushill-Matthews

Изменение 16
Позоваване 38 a (ново)

- като взе предвид доклада на Европейската експертна група по
гъвкавосигурност относно пътищата към гъвкавосигурност: превръщане на 
препятствията в мостове, от м. юни 2007 година,

Or. en

Изменение, внесено от Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio и Gabriele Zimmer

Изменение 17
Съображение A

А. като има предвид, че ЕС е (заличаване) общност със споделени ценности,
поради което всяка реформа на трудовото законодателство и пазара на труда
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следва да отразява тези ценности, и като има предвид, че продължават да са в 
сила основните принципи на трудовото право, разработени в Европа; като има 
предвид, че трудовото законодателство предоставя правна сигурност и защита за
работниците и работодателите чрез законодателни мерки, колективни договори
или съчетание от двете, и като има предвид, че то възстановява равновесието на 
силите между работника и работодателя, и като има предвид, че успехът на 
всяка промяна в трудовото законодателство ще бъде по-голям, ако работниците 
се чувстват по-сигурни; като има предвид, че тази сигурност зависи и от едно 
високо равнище на закрила на работните места и законодателство за
закрила на трудовата заетост,

Or. en

Изменение, внесено от José Albino Silva Peneda

Изменение 18
Съображение A

A. като има предвид, че ЕС е пространство за свободна търговия и общност със 
споделени ценности, поради което всяка реформа на трудовото законодателство 
и пазара на труда следва да отразява тези ценности, и като има предвид, че 
продължават да са в сила основните принципи на трудовото право, разработени 
в Европа; като има предвид, че в идеалния случай трудовото право следва да 
бъде резултат от диалог между всички социални партньори и да отразява 
един добър баланс между интересите на работодателите и работниците,
от една страна, и гъвкавост и сигурност, от друга страна; като има предвид, 
че трудовото законодателство предоставя правна сигурност и защита за 
работниците и работодателите чрез законодателни мерки, колективни договори 
или съчетание от двете; (заличаване) и като има предвид, че успехът на всяка 
промяна в трудовото законодателство ще бъде по-голям, ако работниците се 
чувстват по-сигурни; като има предвид, че тази сигурност зависи и от степента 
на трудност на намиране на нова работа,

Or. en

Изменение, внесено от Ria Oomen-Ruijten

Изменение 19
Съображение A

A. като има предвид, че ЕС е не само икономическо и политическо обединение, 
но и общност със споделени ценности, поради което всяка реформа на
трудовото законодателство и пазара на труда следва да отразява тези ценности, 
и като има предвид, че продължават да са в сила основните принципи на
трудовото право, разработени в Европа; като има предвид, че трудовото
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законодателство предоставя правна сигурност и защита за работниците и
работодателите чрез законодателни мерки, колективни договори или съчетание
от двете, и като има предвид, че то възстановява равновесието на силите между
работника и работодателя, и като има предвид, че успехът на всяка промяна в
трудовото законодателство ще бъде по-голям, ако работниците се чувстват в по-
голяма степен осигурени срещу съществена загуба на доходи; като има 
предвид, че тази сигурност зависи и от степента на трудност на намиране на 
нова работа,

Or. de

Изменение, внесено от Elisabeth Schroedter от името на групата Verts/ALE

Изменение 20
Съображение A

A. като има предвид, че ЕС е (заличаване) общност със споделени ценности,
която се стреми към изграждане на общ пазар и икономически и валутен 
съюз и си е поставила за задача да изгради последователност и солидарност 
в отношенията между държавите-членки и между техните народи, поради 
което всяка реформа на трудовото законодателство и пазара на труда следва да 
отразява тези ценности, и като има предвид, че продължават да са в сила 
основните принципи на трудовото право, разработени в Европа; като има 
предвид, че трудовото законодателство предоставя правна сигурност и защита за 
работниците и работодателите чрез законодателни мерки, колективни договори 
или съчетание от двете, и като има предвид, че то възстановява равновесието на 
силите между работника и работодателя, и като има предвид, че успехът на 
всяка промяна в трудовото законодателство ще бъде по-голям, ако работниците 
се чувстват по-сигурни; като има предвид, че тази сигурност зависи и от 
разстоянието, на което е възможно да се намери нова работа без риск от 
бедност и да се живее от достоен труд,

Or. de

Изменение, внесено от Stephen Hughes от името на групата PSE

Изменение 21
Съображение A

A. като има предвид, че ЕС е пространство за свободна търговия и общност със 
споделени ценности, поради което всяка реформа на трудовото законодателство 
и пазара на труда следва да отразява тези ценности, и като има предвид, че 
продължават да са в сила основните принципи на трудовото право, разработени 
в Европа, които представляват ключов източник на трудовото право на 
държавите-членки на ЕС; като има предвид, че трудовото законодателство 
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предоставя правна сигурност и защита за работниците и работодателите чрез 
законодателни мерки, колективни договори или съчетание от двете; като има 
предвид, че целта на трудовото право е създаването на равновесие на 
силите между работника и работодателя, за да бъде защитена по-слабата 
страна в това взаимоотношение; като има предвид, че е необходимо да се 
увеличи равнището на сигурност както за работниците, така и за 
предприятията, особено в случая на МСП; като има предвид, че тази
сигурност зависи и от степента на трудност на намиране на нова работа, като 
има предвид световната конкуренция и бързото развитие на технологиите, 
които принуждават предприятията да се адаптират все по-бързо,

Or. xm

Изменение, внесено от Elisabeth Schroedter от името на групата Verts/ALE

Изменение 22
Съображение A a (ново)

Aa. като има предвид, че през 1992 г. Европейският съвет постави на всички 
държави-членки задължението да осигурят достатъчно средства за 
достоен живот за всеки,

Or. de

Изменение, внесено от Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio и Gabriele Zimmer

Изменение 23
Съображение Б

Б. като има предвид, че адекватната защита срещу несправедливо уволнение е
необходимо право на работниците и като има предвид, че високото
равнище на защита на работните места допринася за намаляване на 
времето на безработица, тъй като предизвестието функционира като 
система за ранно предупреждение и предоставя на работниците и
дружествата възможността да избегнат съкращения поради иновации, 
промени в производтвото или организацията на труда, или да започнат
програми за професионална преквалификация на работниците на един ранен 
етап,

Or. en
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Изменение, внесено от José Albino Silva Peneda и Philip Bushill-Matthews

Изменение 24
Съображение Б

Б. като има предвид, че следователно гъвкавосигурността трябва да се разглежда 
като компонент на европейските социални модели, подпомагащи
конкурентноспособните и приспособими стопански организации и работна сила,

Or. en

Изменение, внесено от Stephen Hughes от името на групата PSE

Изменение 25
Съображение Б

Б. като има предвид, че следователно гъвкавосигурността трябва да се разглежда
като необходимост от адаптация и създаване на основа за изграждане на 
силен европейски социален модел, подпомагащ конкурентноспособните и 
приспособими стопански организации и работна сила; като има предвид, че 
терминът „гъвкавосигурност” поражда сериозни тревоги сред 
европейските работници, които се опасяват от повишаване на 
несигурността на работното място, и че следователно този термин и 
ясните принципи, които включва, трябва да бъдат дефинирани много 
точно,

Or. fr

Изменение, внесено от Elisabeth Schroedter от името на групата Verts/ALE

Изменение 26
Съображение Б a (ново)

Бa. като има предвид, че 16 % от европейците остават подложени на риск от 
бедност, а 10 % живеят в безработни семейства, и че следователно е от 
съществено значение всяка реформа на базата на гъвкавосигурност да се 
основава на подробна оценка на въздействието, що се отнася до групи в 
уязвимо положение, и че всяка такава реформа следва да бъде насочена към 
укрепване на социалната интеграция, при което да не се излагат на риск
нови групи,

Or. en
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Изменение, внесено от Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio и Gabriele Zimmer

Изменение 27
Съображение В

В. като има предвид, че безработицата в ЕС не е следствие от законодателството за 
защита на заетостта, а по-скоро от липсата на създаване на работни места; като 
има предвид, следователно, че е нужна промяна в макроикономическите
политики, която подкрепя инвестирането в устойчиво развитие, 
устойчиви инфраструктури, научноизследователска и развойна дейност и 
обучение през целия живот, които биха създали динамичен пазар на труда,
придвижващ се към пълна трудова заетост, включително правото на 
работа и социални права с високо качество,

Or. en

Изменение, внесено от José Albino Silva Peneda

Изменение 28
Съображение В

В. като има предвид, че безработицата в ЕС няма пряко отношение към 
трудовото законодателство, а по-скоро към ограниченото създаване на 
работни места, което, наред с други фактори, зависи от динамичните, 
новаторски и конкурентоспособни дружества и от инвестиране в 
научноизследователска и развойна дейност и обучение през целия живот, които
също така могат да допринесат за динамичен пазар на труда,

Or. en

Изменение, внесено от Philip Bushill-Matthews

Изменение 29
Съображение В

В. като има предвид, че, макар твърде рестриктивното трудово 
законодателство да не може да бъде пряка причина за безработицата в ЕС,
то може да ограничи създаването на работни места, което, наред с други
фактори, зависи от динамичните, новаторски и конкурентоспособни
дружества и от инвестиране в научноизследователска и развойна дейност и 
обучение през целия живот (заличаване),

Or. en
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Изменение, внесено от Anja Weisgerber

Изменение 30
Съображение В

заличава се

Or. de

Изменение, внесено от Thomas Mann

Изменение 31
Съображение В

В. като има предвид, че безработицата в ЕС е предизвикана от два фактора: на 
първо място, от рестриктивното законодателство за защита на заетостта и
на второ място, от липсата на създаване на работни места чрез инвестиране в 
научноизследователска и развойна дейност и обучение през целия живот, които 
биха създали динамичен пазар на труда,

Or. de

Изменение, внесено от Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio и Gabriele Zimmer

Изменение 32
Съображение Г

Г. като има предвид, че последните изследвания на ОИСР и други организации 
показват, че високото равнище на защита на работните места и 
трудовата заетост не оказва негативно въздействие по отношение на 
ръста на трудовата заетост и че гъвкавостта или „втвърдяването” на
пазарите на труда не може да обясни успехите или неуспехите за 
намаляване на масовата безработица,

Or. en

Изменение, внесено от Elisabeth Schroedter от името на групата Verts/ALE

Изменение 33
Съображение Г a (ново)

Гa. като има предвид, че моделът за гъвкавосигурност на скандинавските 
държави ясно показва, че високото равнище на защита на работните 
места и стандартни условия на труд е напълно съвместимо с висок ръст на 
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заетостта и че съгласно последните проучвания на ОИСР и други 
проучвания не съществуват доказателства за твърдението, че 
премахването на защитата на работните места и влошаването на 
стандартните условия на труд улесняват ръста на заетостта,

Or. de

Изменение, внесено от Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio и Gabriele Zimmer

Изменение 34
Съображение Г a (ново)

Гa. като има предвид, например, че  реформите в Германия за увеличаване на
гъвкавостта на пазара на труда през 1994 – 2004 година се съпътстват от 
нарастване на безработицата, и като се има предвид, че, в сравнение с това
развитие, през същия период в Испания безработицата бележи значителен 
спад без някакво осезаемо дерегулиране на нейния стриктно регламентиран
пазар на труда; като се има предвид, следователно, че увеличаването на
гъвкавостта на пазара на труда не може да се разглежда като формула за 
създаване на по-висока трудова заетост,

Or. en

Изменение, внесено от Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio и Gabriele Zimmer

Изменение 35
Съображение Д

Д. като има предвид, че последните изследвания показват, че нарасналата
гъвкавост води до общо влошаване на статуса на служителите, които по-
често са заети не на постоянен , а на срочен трудов договор, не на пълен, а 
на непълен работен ден, и по-често прибягват до принудителна 
самостоятелна заетост; като се има предвид, че нови изследвания, 
базиращи се на данни на ОИСР, показват, че, колкото по-гъвкава е 
трудовата заетост, толкова по-несигурна е тя, и че гъвкавостта на
трудовата заетост има най-силен негативен ефект по отношение на
‘годността за работа’ (подобряване на уменията и квалификацията на
служителите),

Or. en
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Изменение, внесено от Stephen Hughes от името на групата PSE

Изменение 36
Съображение Д

Д. като има предвид, че целта на гъвкавосигурността е да позволи на отделните
личности и дружествата да се справят с промяната и да се увеличи
мобилността на европейския пазар на труда, и че тя трябва да се съчетае с 
политика на постигане на стабилна и устойчива заетост и доходи,

Or. en

Изменение, внесено от Csaba Őry

Изменение 37
Съображение E

E. като има предвид, че целта на гъвкавосигурността е да разшири настоящото 
предлагане на работни места на пазара на труда и същевременно да позволи
на отделните личности да се справят с промяната и да се увеличи мобилността
на европейския пазар на труда, като заедно с това се гарантират устойчиви
(заличаване) доходи,

Or. fr

Изменение, внесено от Thomas Mann

Изменение 38
Съображение Д

Д. като има предвид, че целта на гъвкавосигурността е да позволи на отделните 
личности, като запазват съответната сигурност, да се справят с промяната и 
да се увеличи мобилността на европейския пазар на труда, в резултат на което се 
постигат устойчива заетост и доходи,

Or. de
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Изменение, внесено от José Albino Silva Peneda

Изменение 39
Съображение Д

Д. като има предвид, че една от целите на гъвкавосигурността е да позволи на 
отделните личности да се справят с промяната и да се увеличи мобилността на 
европейския пазар на труда, в резултат на което се постигат устойчива заетост и 
доходи,

Or. en

Изменение, внесено от Ria Oomen-Ruijten

Изменение 40
Съображение Д

Д. като има предвид, че целта на концепцията за гъвкавосигурносттаследва да се 
състои в предоставянето на възможност на всички хора да отговорят на 
предизвикателствата на индустриалните промени,

Or. de

Изменение, внесено от Elisabeth Schroedter от името на групата Verts/ALE

Изменение 41
Съображение Д a (ново)

Дa. като има предвид, че мобилните работници все още са подложени на риска 
от загуба на социално-осигурителни обезщетения,

Or. de

Изменение, внесено от José Albino Silva Peneda и Philip Bushill-Matthews

Изменение 42
Съображение Е

Е. като има предвид, че, за да се конкурират при равни условия на вътрешния 
пазар, държавите-членки се нуждаят от насърчаване на сближаването на
трудовото им законодателство (заличаване) в области от компетентността на 
ЕС,

Or. en
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Изменение, внесено от Anja Weisgerber

Изменение 43
Съображение Е

заличава се

Or. de

Изменение, внесено от Gabriele Stauner

Изменение 44
Съображение Е

Е. като има предвид, че, за да се конкурират при равни условия на вътрешния 
пазар, държавите-членки се нуждаят от хармонизация за постигане на 
минимален стандарт на трудовото им законодателство, като при това следва
да се взема предвид, че държавите-членки притежават основната 
компетентност в тази област, а Общността може да предприема 
действия само в рамките на предоставените й от Договора правомощия,

Or. de

Изменение, внесено от Stephen Hughes от името на групата PSE

Изменение 45
Съображение Е

Е. като има предвид, че, за да се избегне нелоялна конкуренция на вътрешния
пазар, държавите-членки се нуждаят от гаранции, че се спазва едно определено 
общо равнище на стандарти в трудовото им законодателство, като
същевременно се уверят, че това не възпрепятства държавите-членки да 
въведат или запазят по-високи стандарти, ако пожелаят да направят 
това,

Or. en
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Изменение, внесено от Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio и Gabriele Zimmer

Изменение 46
Съображение Е

Е. като има предвид, че нарастването на нетипичните форми на трудова
заетост, предизвикано от увеличената гъвкавост, лишава все по-голям брой
служители от социални обезщетения, тъй като правото на получаване на 
социални обезщетения зависи от статуса на трудова заетост на 
служителя; като се има предвид, че по този начин увеличената гъвкавост
също така застрашава финансовата устойчивост на системите за
социално осигуряване,

Or. en

Изменение, внесено от Thomas Mann

Изменение 47
Съображение Е

заличава се

Or. de

Изменение, внесено от Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Изменение 48
Съображение Е

Е. като има предвид, че, за да се конкурират при равни условия на вътрешния 
пазар, държавите-членки следва да се договорят относно минимална обща 
основа на трудовото им законодателство, особено в области от компетентността 
на ЕС,

Or. el

Изменение, внесено от Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio и Gabriele Zimmer

Изменение 49
Съображение Е a (ново)

Еa. като има предвид, че многобройните прегледи на условията на труд от
страна на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и 
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труд в Дъблин показват, че схемите за гъвкаво работно време се 
съпътстват от увеличаване на нередовното и непредсказуемо работно 
време, което води до продължителни класически здравословни проблеми на 
работното място в съчетание с нови проблеми, свързани с повишения стрес 
по време на работа, произтичащ от една нова организация на труда, 
предназначена да се справи с краткосрочните колебания на пазара; като
има предвид, че последните изследвания също така посочват, че повечето 
действащи схеми за гъвкаво работно време в Европа не помагат на
служителите да съчетаят по-добре професионалния и личния си живот,

Or. en

Изменение, внесено от Elisabeth Schroedter от името на групата Verts/ALE

Изменение 50
Съображение Е a (ново)

Еa. като има предвид, че за един устойчив подход към гъвкавосигурността, 
правата следва да се схващат в по-широк контекст в дългосрочен план и че 
са необходими някои реформи на националните пазари на труда и системи 
за трудова заетост и социална защита; като има предвид, че е важно да се 
разгледат всички права на социална защита, като се включат не само 
схемите от първи стълб, но също така и тези от втори стълб, а именно
професионалните схеми,

Or. en

Изменение, внесено от Elisabeth Schroedter от името на групата Verts/ALE

Изменение 51
Съображение Е б (ново)

Еб. като има предвид, че хората в най-уязвимо положение се нуждаят от 
специално внимание, за да не изпаднат в бедност при трудова заетост, и че 
създаването на възможности за работниците за справяне с промените е 
жизненоважен елемент за превръщането на гъвкавосигурността в 
работеща идея,

Or. en
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Изменение, внесено от Elizabeth Lynne

Изменение 52
Съображение Ж

Ж. като има предвид, че гъвкавосигурността предполага баланс между права и 
отговорности на работодателите, работниците, търсещите работа и публичните 
органи, и че тя изисква климат на доверие и диалог между публичните органи и 
социалните партньори, като всички страни са подготвени да поемат отговорност 
за промяната и да изготвят предложения за балансирана политика, най-вече по 
отношение на групите в неравностойно положение, включващи жени, мигранти, 
по-млади и по-възрастни работници и (заличаване) хора с увреждания,

Or. en

Изменение, внесено от Stephen Hughes от името на групата PSE

Изменение 53
Съображение Ж

Ж. като има предвид, че гъвкавосигурността предполага баланс между права и 
отговорности на работодателите, работниците, търсещите работа и публичните 
органи, и че тя изисква климат на доверие и диалог между публичните органи и 
социалните партньори, като всички страни са подготвени да поемат отговорност 
за промяната и да изготвят предложения за балансирана политика, с оглед 
подпомагане на процеса на създаване на повече и по-добри работни места за 
всички, при гарантиране на равнопоставеност на половете и борба с 
дискриминационните практики по отношение на групи работници в 
уязвимо положение като мигранти, по-млади и по-възрастни работници и 
лица с увреждания,

Or. en

Изменение, внесено от Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio и Gabriele Zimmer

Изменение 54
Съображение Ж

Ж. като има предвид, че жените са поставени в неблагоприятно положение на
пазара на труда и са непропорционално представени в работата на непълен 
работен ден и в новите, често несигурни, форми на работа, като се 
сблъскват с пречки при получаването на достъп до пълни социални права, 
социална защита и обезщетения,

Or. en
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Изменение, внесено от Elisabeth Schroedter от името на групата Verts/ALE

Изменение 55
Съображение Ж

Ж. като има предвид, че гъвкавосигурността предполага баланс между права и 
отговорности на работодателите, служителите, търсещите работа и публичните 
органи, и че тя изисква климат на доверие, прозрачност и диалог между 
отделните лица, гражданското общество, публичните органи и социалните 
партньори, като всички страни са подготвени да поемат отговорност за 
промяната и да изготвят балансирани и трайни политически предложения, 
най-вече по отношение на групите в неравностойно положение, включващи 
жени, мигранти, по-млади и по-възрастни работници и лица с увреждания,

Or. de

Изменение, внесено от José Albino Silva Peneda и Philip Bushill-Matthews

Изменение 56
Съображение Ж а (ново)

Жa. като има предвид, че в този контекст трябва да се отчетат конкретните
предизвикателства за МСП и работeщите в МСП,

Or. en

Изменение, внесено от Bernard Lehideux

Изменение 57
Съображение Ж а (ново)

Жа. като има предвид, че работата на свободна практика е една от основните 
характеристики на организацията на предприятията в Европа, че тя е 
източник на икономическа динамика и предприемчивост и че може в 
абсолютна степен да допринесе за „пътищата към гъвкавосигурност”, 
набелязани от Комисията,

Or. fr
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Изменение, внесено от Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio и Gabriele Zimmer

Изменение 58
Съображение З

З. като има предвид, че високата безработица и сегментацията на пазара на труда 
трябва да се преодолеят чрез предоставяне на равни права за всички работници, 
премахване на всички форми на несигурна трудова заетост и инвестиране в 
създаване на работни места и в обучение през целия живот,

Or. en

Изменение, внесено от José Albino Silva Peneda и Philip Bushill-Matthews

Изменение 59
Съображение З

З. като има предвид, че високата безработица и сегментацията на пазара на труда 
трябва да се преодолеят чрез насърчаване на създаването на работни места и 
предоставяне на за всички работници на ядро от права и достъп до обучение
през целия живот,

Or. en

Изменение, внесено от Anja Weisgerber

Изменение 60
Съображение З

З. като има предвид, че високата безработица и сегментацията на пазара на труда 
трябва да се преодолеят чрез (заличаване) инвестиране в създаване на работни 
места и в обучение през целия живот,

Or. de

Изменение, внесено от Csaba Őry

Изменение 61
Съображение З

З. като има предвид, че високата безработица и сегментацията на пазара на труда 
трябва да се преодолеят чрез премахване на очевидната неравнопоставеност, 
засягаща определени групи работници (заличаване) и инвестиране в създаване 
на работни места и в обучение през целия живот,
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Or. fr

Изменение, внесено от Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Изменение 62
Съображение З

З. като има предвид, че високата безработица и сегментацията на пазара на труда 
трябва да се преодолеят чрез закрила на правата на работниците и 
инвестиране в създаване на работни места и в обучение през целия живот,

Or. el

Изменение, внесено от Thomas Mann

Изменение 63
Съображение З

З. като има предвид, че високата безработица и сегментацията на пазара на труда 
трябва да се преодолеят чрез опростено, прозрачно и надеждно трудово 
законодателство, както в рамките на ЕС, така и извън него, ефективна и 
ефикасна политика в рамките на пазара на труда, социално-осигурителни 
системи с възможност за устойчиво финансиране, както и чрез модерни 
форми на обучение през целия живот,

Or. de

Изменение, внесено от Elisabeth Schroedter от името на групата Verts/ALE

Изменение 64
Съображение З a (ново)

Зa. като има предвид, че работата на непълнен работен ден, по-ниското 
възнаграждение и срочните трудовоправни отношения – основните рискови 
фактори за бедност при трудова заетост - са характерни предимно за 
труда, полаган от жени,

Or. de
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Изменение, внесено от Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio и Gabriele Zimmer

Изменение 65
Съображение И

И. като има предвид, че съобщението на Комисията, озаглавено „Към общи 
принципи на гъвкавата сигурност: повече и по-добри работни места 
посредством гъвкавост и сигурност“ (COM(2007)0359), не предвижда никакви 
подходящи предложения за укрепване на преразглеждането през 2008 г. на 
Европейската стратегия по заетостта (ЕСЗ) и Интегрираните правила за 
работни места и растеж, и като има предвид, че програмата за “добра 
работа”, насърчена от неофициалната среща на министрите на
заетостта и социалните въпроси би могла да предостави една по-
подходяща отправна точка за реформиране на Лисабонската стратегия,

Or. en

Изменение, внесено от Stephen Hughes от името на групата на ПЕС

Изменение 66
Съображение И

И. като има предвид, че съобщението на Комисията, озаглавено „Към общи 
принципи на гъвкавата сигурност: повече и по-добри работни места
посредством гъвкавост и сигурност“ (COM(2007)0359), се нуждае от 
подобряване и трябва да се използва за поставяне на началото на по-
балансиран диалог относно гъвкавосигурността,

Or. en

Изменение, внесено от Elisabeth Schroedter от името на групата Verts/ALE

Изменение 67
Съображение И

И. като има предвид, че съобщението на Комисията, озаглавено „Към общи 
принципи на гъвкавата сигурност:повече и по-добри работни места посредством 
гъвкавост и сигурност“ (COM(2007)0359), е важна стъпка към по-балансиран 
диалог относно гъвкавосигурността, изключва важни теми, като например
борбата с бедността, и представя само един възможен подход -
гъвкавосигурността - като нова панацея, вместо да взема предвид други 
подходи, които могат да послужат за подобряване на условията на живот 
и труд,

Or. de



AM\685022BG.doc 23/87 PE394.075v01-00

BG

Изменение, внесено от Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio и Gabriele Zimmer

Изменение 68
Съображение И a (ново)

Иa. като има предвид, че понятието за „добра работа“ според министрите на
заетостта и социалните въпроси акцентира върху насърчаването на 
качеството на трудова заетост, като обясняват, че „Добра работа 
означава права и участие на служителите, справедливи заплати, защита на 
безопасността и здравето на работното място, както и благоприятна за 
семейството организация на труда. Добрите и справедливи условия на труд, 
както и подходяща социална закрила, са необходими за приемането на
Европейския съюз от неговите граждани“,

Or. en

Изменение, внесено от Stephen Hughes от името на групата на ПЕС

Изменение 69
Съображение И a (ново)

Иa. като има предвид, че Европейският социален фонд играе жизненоважна 
роля за насърчаване на социалния диалог и активните политики на пазара 
на труда, за да се гарантира един по-силен европейски социален модел с
повече и по-добри работни места;

Or. en

Изменение, внесено от Elisabeth Schroedter от името на групата Verts/ALE

Изменение 70
Съображение И a (ново)

Иa. като има предвид, че съобщението на Комисията, озаглавено „Към общи 
принципи на гъвкавата сигурност:повече и по-добри работни места 
посредством гъвкавост и сигурност“ (COM(2007)0359) възприема 
безкритично определението на ОИСР за гъвкавосигурност, която вече не 
отговаря на сегашните условия; като има предвид, че съществуват по-
пълни определения,

Or. de
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Изменение, внесено от Stephen Hughes от името на групата PSE

Изменение 71
Съображение И б (ново)

Иб. като има предвид, че наскоро ОИСР заяви, че законодателството за закрила
на трудовата заетост няма съществено въздействие върху общото 
равнище на трудова заетост и че високите равнища на възстановяване на 
обезщетенията при безработица имат положително действие върху
производителността; като има предвид, че освен това, МОТ е доказала, че е 
налице положителна връзка между продължителността на заемане на 
даден пост и производителността,

Or. en

Изменение, внесено от Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio и Gabriele Zimmer

Изменение 72
Параграф 1

1. Отхвърля подхода за гъвкавосигурност на Комисията като напълно 
небалансиран, тъй като гъвкавостта дори не се изравнява от увеличено
социално осигуряване; изтъква, че Комисията просто насърчава
дерегулирането на защитата на работните места и повече трудови 
договори за гъвкава трудова заетост като централни акценти и не предлага 
никакви ефективни мерки за борба с несигурната трудова заетост, докато 
подкрепя политиките, които намаляват социалното осигуряване и правата 
на работниците и безработните (по-малко „щедри“ обезщетения при 
безработица и социални обезщетения за „активизиране на безработните“, 
„баланс на права и задължения“, намаляване на права и засилване на
задължения);

Or. en

Изменение, внесено от Elisabeth Schroedter от името на групата Verts/ALE

Изменение 73
Параграф 1

1. Признава, че за да постигне успехи през ХХІ век, Европа се нуждае от хора, на 
които се дава шанс да се възползват от възможностите, откриващи се в един 
динамичен свят;

Or. de
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Изменение, внесено от Stephen Hughes от името на групата PSE

Изменение 74
Параграф 1

1. Признава, че за да постигне успехи през ХХІ век, Европа се нуждае от добре
образована работна сила и дружества, които могат бързо да се възползват 
от възможностите, откриващи се в едни динамичен свят, за увеличаване на
производителността и насърчаване на новаторството;

Or. en

Изменение, внесено от Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio и Gabriele Zimmer

Изменение 75
Параграф 1 a (нов)

1a. Изтъква, че позицията на Комисията относно гъвкавосигурността
поставя акцента върху прекратяване на преразпределителната 
солидарност и върху икономически, вместо социални цели; подчертава, че 
подходът на Комисията предполага промяна на концепцията за
сигурността от закрила срещу опасност на капацитет за „адаптиране 
спрямо промените“; изтъква, че в замяна на приемането на повече
гъвкавост, Комисията предлага просто обещание за по-голям достъп до
образование, професионална подготовка или обучение през целия живот за
работниците, без дори да се предлага някакво задължение за
работодателите да финансират съответните мерки или да създават 
съответни права за служителите и безработните; изтъква, че
прибягването до„обучение“ и професионална подготовка само по себе си не 
открива перспективи за преодоляване на безработицата и този подход 
също така не предвижда никакви действащи гаранции за трудова заетост 
или сигурност на доходите за работниците;

Or. en

Изменение, внесено от José Albino Silva Peneda и Philip Bushill-Matthews

Изменение 76
Параграф 1 a (нов)

1a. Силно подкрепя заключението, че гъвкавостта може да бъде в интерес
както на служителя, така и на работодателя, и че това може да се 
постигне чрез по-голямо разнообразие на трудови договори и/или повече
гъвкавост при постоянните трудови договори;
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Or. en

Изменение, внесено от Georgios Toussas

Изменение 77
Параграф 1 a (нов)

1a. Смята, че основният тласък на съобщението на Комисията, озаглавено
„Към общи принципи на гъвкавата сигурност:повече и по-добри работни 
места посредством гъвкавост и сигурност“ (COM(2007)0359) е да се 
консолидират и стандартизират неблагоприятните за работниците 
промени, които са въведени в ЕС и държавите-членки през последните 
години, насочени към обезценяване на работната сила и соцалните права и 
към увеличаване на печалбите на монополистичните групи предприятия; 
съобщението на Комисията премахва ограниченията по отношение на 
уволненията на работници, подронва колективните договори относно 
постоянна работа на пълен работен ден и колективното договаряне, 
разширява гъвкавите форми на трудови договори, разрушава социалното 
осигуряване и влошава условията относно осигуровките и пенсиите на 
работниците; Парламентът, следователно, отхвърля подхода, насоките и 
целите, които съобщението на Комисията като цяло иска да утвърди;

Or. el

Изменение, внесено от Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio и Gabriele Zimmer

Изменение 78
Параграф 2

2. Подчертава, че политическият подход за „адекватно заплащане на труда“, 
въплътен в настоящата ЕСЗ и стратегията за работни места и растеж
противоречи на понятието за „гъвкавосигурност“, тъй като той обхваща 
намаляване на социално-осигурителните обезщетения, които трябва да се 
подобрят в съответствие с „гъвкавосигурността“; в това отношение 
изтъква, че според Комисията от друга страна изглежда, че
„гъвкавосигурността“ постепенно замества малкото оставащи качествени 
цели на ЕСЗ и е насочена към стесняване на европейската политика на
трудова заетост;

Or. en
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Изменение, внесено от Elisabeth Schroedter от името на групата Verts/ALE

Изменение 79
Параграф 2

2. Подчертава (заличаване), че по целесъобразност и чрез внимателно
обмисляне на последствията гъвкавосигурността може, наред с другото, да 
представлява и стратегия за реформа на пазара на труда и като такава трябва да 
е изчерпателна, като включва всички съществуващи аспекти на трудовата и 
социалната политика на национално (заличаване) и регионално равнище и на 
равнище ЕС; подчертава, че гъвкавосигурността е метод, и само може да 
допълва правните инструменти; подчертава, че гъвкавосигурността се 
нуждае от социална рамка, която да дава на хората необходимата
сигурност да се ангажират с гъвкавосигурността;

Or. de

Изменение, внесено от José Albino Silva Peneda и Philip Bushill-Matthews

Изменение 80
Параграф 2

2. Подчертава обаче, че гъвкавосигурността е понятие, което може да бъде 
важен елемент за политическата и икономическата стратегия за реформа на 
пазара на труда и като такава трябва да бъде изчерпателна, като включва всички 
същестуващи аспекти на трудовата и социалната политика на национално 
равнище, както и на равнище ЕС;

Or. en

Изменение, внесено от Stephen Hughes от името на групата PSE

Изменение 81
Параграф 2

2. Подчертава обаче, че гъвкавосигурността представлява политическа стратегия за
реформа на пазара на труда (заличаване);

Or. en
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Изменение, внесено от Csaba Őry

Изменение 82
Параграф 2

2. Подчертава обаче, че гъвкавосигурността представлява стратегическа визия на 
перспективите за развитие на пазара на труда в Европейския съюз, чиято 
основната характеристика се състои в това да се предложи на гражданите 
по-високо равнище на сигурност и по-добри възможности за намиране на 
работа чрез разширяване на предлагането и модернизиране на трудовото 
право;

Or. fr

Изменение, внесено от José Albino Silva Peneda и Philip Bushill-Matthews

Изменение 83
Параграф 2 a (нов)

2a. Признава, че подробното развитие и прилагане на понятието на ЕС за
гъвкавосигурност ще варира на национално равнище, в зависимост от 
състоянието на националния пазар на труда в държавата-членка и от 
културните условия и предпочитания;

Or. en

Изменение, внесено от Ria Oomen-Ruijten

Изменение 84
Параграф 2 a (нов)

2a. Осъзнава, че с оглед на промените в националните социално-осигурителни 
системи и на трудовото право, както и на произтичащите от това 
разходии, понятието за гъвкавосигурност може да се реализира само в 
дългосрочен план;

Or. de

Изменение, внесено от José Albino Silva Peneda и Philip Bushill-Matthews

Изменение 85
Параграф 2 б (нов)

2б. Въпреки това счита, че е възможно и желателно това понятие да се изрази 
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като набор от ръководни принципи на равнище ЕС;

Or. en

Изменение, внесено от Ria Oomen-Ruijten

Изменение 86
Параграф 2 б (нов)

2б. Поради това смята вариантите на Комисията за гъвкавосигурност за 
твърде едностранчиво тълкувани, тъй като те не вземат под внимание 
разходите, които включват тези мерки; затова призовава Комисията 
извърши анализ на разходите и ползите във връзка с тези варианти;

Or. de

Изменение, внесено от Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio и Gabriele Zimmer

Изменение 87
Параграф 3

3. Подчертава, че европейската стратегия за гъвкавосигурност следва да разглежда 
по-обстойно емпиричните доказателства относно резултатите от
реформите за гъвкавосигурност в държавите-членки до момента; изтъква, 
че реформите за „гъвкавосигурност“ се основават на схващането, че
намаляването на равнището на закрила на „стандартните” работници в 
замяна на някои скромни подобрения в закрилата на "нетипичните"
работници би довело до положение, при което и двете страни са 
печеливши, като се намалява несигурната трудова заетост, която към 
момента не се е материализирала дори и в образцовите държави Дания и 
Нидерландия; изтъква, че относително малък брой гъвкаво заети хора са 
спечелили много малко от значителната загуба на закрила в сравнение с по-
многобройните „нормално“ трудово заети лица;

Or. en

Изменение, внесено от Bernard Lehideux

Изменение 88
Параграф 3 а (нов)

3а. Изтъква изключително голямата чувствителност на перспективите за 
наемане в малките и занаятчийските предприятия към промените в 
нормативната и данъчна уредба; подчертава също така спецификата на 
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трудовото правоотношение в тези предприятия, основаваща се на пряката 
връзка между работодател и служител, идентификацията с проекта на 
предприятието чрез прехвърлянето на знания и техни собствени методи на 
социален диалог; следователно призовава заефективно отчитане на 
спецификата на тези предприятия в европейската и националната 
стратегия за гъвкавосигурност;

Or. fr

Изменение, внесено от Elisabeth Schroedter от името на Зелените/ЕСА

Изменение 89
Параграф 3 a (нов)

3a. Изтъква факта, че системите за социална закрила имат важна роля при
справяне с рисковете на един по-гъвкав трудов пазар; счита за важно, 
следователно, държавите-членки да адаптират своите системи за
социална закрила за управление на рисковете за отделните работници, да се 
адаптират към новите рискове и да придобият по-голяма способност за 
включване;

Or. en

Изменение, внесено от Elisabeth Schroedter от името на групата Verts/ALE

Изменение 90
Параграф 3 б (нов)

3б. Отбелязва с дълбока загриженост, че съобщението на Комисията 
действително се отнася до насърчаването на равнопоставеност на
половете, но то напълно пренебрегва задълженията и отговорностите, 
посочени всъобщението на Комисията "Пътна карта за равенство между 
жените и мъжете" (СOM(2006)0092); критикува факта, че 
съществуващото законодателство на ЕС, което насърчава 
равнопоставеност на половете, досега не е постигнало целите си и 
разликата в заплащането на основа на пола и липсата на разпоредби за 
съчетаване на професионалния и семейния живот, както и липсата на 
обществени заведения за грижи за деца, продължават да бъдат основни 
проблеми за европейските работници;

Or. de
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Изменение, внесено от Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio и Gabriele Zimmer

Изменение 91
Параграф 4

4. Счита, следователно, че стратегиите за гъвкавосигурност не са подходящо 
средство за борба с несигурната трудова заетост и за намаляване на
безработицата; подчертава, че високите равнища на закрила на трудовата
заетост и за защита на работните места се базират на основното право 
на работниците на закрила срещу необосновано уволнение; подчертава, че 
защитата на работните места и закрилата на трудовата заетост също 
така трябва да се запазят като полезни инструменти за цялостна
политика на очакване на промени и насърчаване на стабилност и 
продължителност на трудовата заетост; изтъква, че мерки като 
предизвестиетопозволяват съчетаване на определена закрила на наличната 
работа с подготовката на работниците за смяна на работата; счита, че 
това е един много по-добър подход, отколкото да се допуска хората да 
останат без работа и после да бъдат „активизирани“ след определен период 
на безработица;

Or. en

Изменение, внесено от Thomas Mann

Изменение 92
Параграф 4

4. Счита, че стратегиите за гъвкавосигурност трябва да обърнат най-голямо 
внимание на областите с най-сериозни проблеми в рамките на балансиран пакет 
от мерки, по отношение на който се извършва тясна консултация със социалните 
партньори (заличаване);

Or. de

Изменение, внесено от Elizabeth Lynne

Изменение 93
Параграф 4

4. Счита, че стратегиите за гъвкавосигурност трябва да обърнат най-голямо 
внимание на областите с най-сериозни проблеми в рамките на балансиран пакет 
от мерки, по отношение на който се извършва тясна консултация с всички 
заинтересовани страни, но всеки опит да се увеличи гъвкавостта, ако това не 
е поискано от служителя и без да се договори компромис със социалните 
партньори или да се предложи някакво недвусмислено обезщетение за 
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увеличаването на гъвкавостта, може да създаде още по-голяма несигурност;

Or. en

Изменение, внесено от Csaba Őry

Изменение 94
Параграф 4

4. Счита, че стратегиите за гъвкавосигурност трябва да обърнат най-голямо 
внимание на областите с най-сериозни проблеми в рамките на балансиран пакет 
от мерки, по отношение на който се извършва тясна консултация със социалните 
партньори, но всеки опит да се увеличи гъвкавостта без консултация със 
социалните партньори и без широк консенсус в обществото, придружен от 
икономически подем, който да е в състояние да доведе до създаването на 
голям брой нови работни места, е предварително обречен на неуспех;

Or. fr

Изменение, внесено от José Albino Silva Peneda и Philip Bushill-Matthews

Изменение 95
Параграф 4

4. Счита, че стратегиите за гъвкавосигурност трябва да обърнат най-голямо 
внимание на областите с най-сериозни проблеми; подчертава, че в държавите-
членки, в които високите равнища на закрила на трудовата заетост са 
пречка за наемането на работа или спъват бързото реагиране на 
променените икономически обстоятелства, стратегиите за 
гъвкавосигурност следва да решат тези проблеми въз основа на прозрачен
диалог с всички социални партньори, в съответствие с националнана 
традиция и практика, при който гъвкавостта и сигурността следва 
взаимно да се подсилват, но всеки опит да се увеличи гъвкавостта без да се 
договори компромис със социалните партньори или да се предложи някакво 
недвусмислено обезщетение за увеличаването на гъвкавостта може да създаде 
още по-голяма несигурност;

Or. en
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Изменение, внесено от Ana Mato Adrover

Изменение 96
Параграф 4

4. Счита, че стратегиите за гъвкавосигурност трябва да обърнат най-голямо
внимание на областите с най-сериозни проблеми в рамките на балансиран пакет
от мерки, по отношение на който се извършва тясна консултация със социалните
партньори, но всеки опит да се увеличи гъвкавостта без да се договори
компромис със социалните партньори или да се оцени въздействието и 
последиците от новите мерки, които следва да се приложат, може да
създаде още по-голяма несигурност;

Or. es

Изменение, внесено от Anja Weisgerber

Изменение 97
Параграф 4

4. Счита, че стратегиите за гъвкавосигурност трябва да обърнат най-голямо 
внимание на областите с най-сериозни проблеми в рамките на балансиран пакет 
от мерки, по отношение на който се извършва тясна консултация със социалните 
партньори (заличаване);

Or. de

Изменение, внесено от Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio и Gabriele Zimmer

Изменение 98
Параграф 4 a (нов)

4a. Застава срещу създаването на нов показател относно "строгостта на
законодателствота за закрила на трудовата заетост", предложен от
Комисията, което е безсмислено с оглед постигането на една 
жизнеспособна Европейска стратегия за трудова заетост; вместо това 
настоява Комисията да представи предложение за ограничен набор от 
синтезирани количествени показатели относно качеството на трудовата
заетост в допълнение към тези, които вече са договорени в рамките на 
реформата на насоките за трудова заетост от Лакен през 2001 г.;

Or. en
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Изменение, внесено от Elisabeth Schroedter от името на Зелените/ЕСА

Изменение 99
Параграф 4 a (нов)

4a. Твърдо вярва, че всяка форма на трудова заетост трябва да съдържа ядро 
от права, независимо от конкретния трудов статус;

Or. en

Изменение, внесено от Anja Weisgerber

Изменение 100
Параграф 5

5. Въпреки това счита, че най-големите проблеми в ЕС се отнасят до снабдяването 
с квалифицирани и адаптивни работници и че това е въпрос, който следва да се 
постави в центъра на европейските стратегии за гъвкавосигурност; подчертава, 
че следва да се даде предимство на създаването на гъвкав пазар на труда чрез 
повишаване на образователните нива и разширяване на програмите за обучение 
и преквалификация; чрез премахване на бариерите пред интегрирането на пазара 
на труда на жени, мигранти, по-възрастни или по-млади работници и други 
групи в неравностойно положение; чрез преодоляване на пречките пред 
трудовата и географска мобилност и чрез активни политики за пазара на труда, 
които ускоряват прехода от едно работно място към друго; подчертава 
решителната роля на новите технологии в образованието и обучението и 
припомня новите форми на гъвкавост, предложени в споразумението със 
социалните партньори относно работата от разстояние, работата на непълен 
работен ден и на срочен договор (заличаване);

Or. de

Изменение, внесено от Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio и Gabriele Zimmer

Изменение 101
Параграф 5

5. Въпреки това счита, че най-големите проблеми в ЕС се отнасят до
продължаващото високо равнище на безработица, нарастването на
несигурните форми на трудова заетост, подкопаването на правата и
социалната закрила на работниците и снабдяването с квалифицирани и
способни работници и че това са въпроси, които следва да се поставят в
центъра на прегледа през 2008 г. на европейскта стратегия за трудова 
заетост; подчертава, че следва да се даде предимство на създаването на
благоприятстващ интегрирането пазар на труда чрез насърчаване на 
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качеството на трудовата заетост и програмата за "добра работа", чрез 
повишаване на образователните нива и разширяване на програмите за
обучение и преквалификация; чрез подобряване на равнопоставеността на
половете и интеграцията на жени, мигранти, по-възрастни или млади
работници и други групи в неравностойно положение на пазара на труда; 
чрез преодоляване на пречките пред свободно избраната трудова и географска
мобилност; и чрез активни политики за пазара на труда, които ускоряват
прехода от едно работно място към друго; подчертава решителната роля на
новите технологии в образованието и обучението и в тази връзка припомня
(заличаване) споразумението със социалните партньори относно работата от
разстояние, работата на непълен работен ден и на срочен договор; изразява
несъгласие с разграничаването от страна на Комисията на вътрешни и външни
служители;

Or. en

Изменение, внесено от Elisabeth Schroedter от името на Зелените/ЕСА

Изменение 102
Paragaph 5

5. Въпреки това счита, че най-големите проблеми в ЕС се отнасят до снабдяването 
с квалифицирани и адаптивни работници и че това е въпрос, който следва да се 
постави в центъра на европейските стратегии за гъвкавосигурност; подчертава, 
че следва да се даде предимство на създаването на гъвкав пазар на труда чрез 
повишаване на образователните нива и разширяване на програмите за обучение 
и преквалификация; чрез премахване на бариерите пред интегрирането на пазара 
на труда на жени, мигранти, по-възрастни или по-млади работници и други 
групи в неравностойно положение; чрез преодоляване на пречките пред 
трудовата и географска мобилност и чрез насърчаване на сигурния преход от 
едно работно място към друго; подчертава решителната роля на новите 
технологии в образованието и обучението и припомня новите форми на 
гъвкавост, предложени в споразумението със социалните партньори относно 
работата от разстояние, работата на непълен работен ден и на срочен договор; 
изразява несъгласие с разграничаването от страна на Комисията на вътрешни и 
външни служители;

Or. de

Изменение, внесено от Stephen Hughes от името на групата PSE

Изменение 103
Параграф 5

5. Въпреки това счита, че най-големите проблеми в ЕС се отнасят до снабдяването 



PE394.075v01-00 36/87 AM\685022BG.doc

BG

с квалифицирани и адаптивни работници и че това е въпрос, който следва да се 
постави в центъра на европейските стратегии за гъвкавосигурност; подчертава, 
че следва да се даде предимство на създаването на гъвкав пазар на труда чрез 
повишаване на образователните нива и разширяване на възможностите за 
стаж, програмите за обучение и преквалификация; чрез прилагане на 
ефективни политики срещу дискриминацията и чрез премахване на 
бариерите пред интегрирането на пазара на труда на жени, мигранти, по-
възрастни или по-млади работници и други дискриминирани групи; чрез 
преодоляване на пречките пред трудовата и географска мобилност и чрез 
активни политики за пазара на труда, които ускоряват прехода от едно работно 
място към друго; подчертава решителната роля на новите технологии в 
образованието и обучението и припомня новите форми на гъвкавост, 
предложени в споразумението със социалните партньори относно работата от 
разстояние, работата на непълен работен ден и на срочен договор; изразява 
несъгласие с разграничаването от страна на Комисията на вътрешни и външни 
служители и със становището, че законодателството за закрила на
трудовата заетост неизбежно води до сегментацията на пазара на труда; 
напротив, счита, че силната закрила на работните места е предварително 
условие за сигурността на трудовата заетост;

Or. en

Изменение, внесено от José Albino Silva Peneda и Philip Bushill-Matthews

Изменение 104
Параграф 5

5. Въпреки това счита, че един от основните въпроси относно икономическото 
и социалното развитие на ЕС се отнася до конкурентноспособността и
новаторството в дружествата и че това следва да се постави в центъра на 
европейските стратегии за гъвкавосигурност; подчертава, че следва да се даде 
предимство на създаването на гъвкав пазар на труда чрез насърчаване на
гъвкави и надеждни договорни споразумения в контекста на съвременната
организация на труда и чрез повишаване на образователните нива и 
разширяване на програмите за обучение и преквалификация; чрез премахване на 
бариерите пред интегрирането на пазара на труда на жени, мигранти, по-
възрастни или по-млади работници и други групи в неравностойно положение; 
чрез преодоляване на пречките пред трудовата и географска мобилност и чрез 
активни политики за пазара на труда, които ускоряват прехода от едно работно 
място към друго; подчертава решителната роля на новите технологии в 
образованието и обучението и припомня новите форми на гъвкавост, 
предложени в споразумението със социалните партньори относно работата от 
разстояние, работата на непълен работен ден и на срочен договор (заличаване);

Or. en
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Изменение, внесено от Csaba Őry

Изменение 105
Параграф 5

5. Въпреки това счита, че най-големите проблеми в ЕС се отнасят до снабдяването
с квалифицирани и адаптивни работници и че това е въпрос, който следва да се
постави в центъра на европейските стратегии за гъвкавосигурност; подчертава, 
че следва да се даде предимство на премахването на пречките за
професионалната и географска мобилност и на създаването на гъвкав пазар
на труда чрез повишаване на образователните нива; чрез разширяване на
програмите за обучение и преквалификация; чрез премахване на бариерите пред
интегрирането на пазара на труда на жени, мигранти, по-възрастни или по-млади
работници и други групи в неравностойно положение; (заличаване) и чрез
активни политики за пазара на труда, които ускоряват прехода от едно работно
място към друго; подчертава решителната роля на новите технологии в
образованието и обучението и припомня новите форми на гъвкавост, 
предложени в споразумението със социалните партньори относно работата от
разстояние, работата на непълен работен ден и на срочен договор; (заличаване)

Or. fr

Изменение, внесено от Elizabeth Lynne

Изменение 106
Параграф 5

5. Въпреки това счита, че най-големите проблеми в ЕС се отнасят до снабдяването
с квалифицирани и адаптивни работници и че това е въпрос, който следва да се
постави в центъра на европейските стратегии за гъвкавосигурност; подчертава, 
че следва да се даде предимство на създаването на гъвкав пазар на труда чрез
повишаване на образователните нива и разширяване на програмите за обучение
и преквалификация; чрез премахване на бариерите пред интегрирането на пазара
на труда на жени, мигранти, по-възрастни или по-млади работници и други
групи в неравностойно положение; чрез преодоляване на пречките пред
трудовата и географска мобилност и чрез активни политики за пазара на труда, 
които ускоряват прехода от едно работно място към друго; подчертава
решителната роля на новите технологии в образованието и обучението и
припомня новите форми на гъвкавост, предложени в споразумението със
социалните партньори относно работата от разстояние, работата на непълен
работен ден и на срочен договор; (заличаване)

Or. en
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Изменение, внесено от Ana Mato Adrover

Изменение 107
Параграф 5

5. Въпреки това счита, че най-големите проблеми в ЕС се отнасят до снабдяването
с квалифицирани и адаптивни работници и че това е въпрос, който следва да се
постави в центъра на европейските стратегии за гъвкавосигурност; подчертава, 
че следва да се даде предимство на създаването на гъвкав пазар на труда чрез
повишаване на образователните нива и разширяване на програмите за обучение
и преквалификация; чрез премахване на бариерите пред интегрирането на пазара
на труда на жени, мигранти, по-възрастни или по-млади работници и други
групи в неравностойно положение; чрез преодоляване на пречките пред
трудовата и географска мобилност и чрез активни политики за пазара на труда, 
които ускоряват прехода от едно работно място към друго; подчертава
решителната роля на новите технологии в образованието и обучението итази на
новите форми на гъвкавост, предложени  в споразумението  със социалните
партньори относно работата от разстояние, работата на непълен работен ден и
на срочен договор, при интеграция на пазара на труда на групите в 
неравностойно положение, споменати по-горе, и дългосрочно безработните 
лица; 

Or. es

Изменение, внесено от Thomas Mann

Изменение 108
Параграф 5

5. Въпреки това счита, че (заличаване) следва да се даде предимство на
създаването на гъвкав пазар на труда  чрез намаляване на бюрокрацията, на 
прекаленото регулиране и сложността в трудовото законодателство и 
създаването на прозрачна, ориентирана към работниците трудовоправна
система с надеждни правила при установяването и прекратяването на 
трудовоправни отношения, ориентирани към деловата практика; чрез
повишаване на образователните нива и разширяване на програмите за обучение
и преквалификация; чрез премахване на бариерите пред интегрирането на пазара
на труда на жени, мигранти, по-възрастни или по-млади работници и други
групи в неравностойно положение; чрез преодоляване на пречките пред
трудовата и географска мобилност и чрез активни политики за пазара на труда, 
които ускоряват прехода от едно работно място към друго; подчертава 
решителната роля на квалифицираната и адаптивна работна ръка, както и на 
новите технологии в образованието и обучението и припомня новите форми на
гъвкавост, предложени в споразумението със социалните партньори относно
работата от разстояние, работата на непълен работен ден и на срочен договор
(заличаване);

Or. de



AM\685022BG.doc 39/87 PE394.075v01-00

BG

Изменение, внесено от Csaba Őry

Изменение 109
Параграф 5 а (нов)

5а. Следователно, предлага през м. декември 2007 г. Съветът да разгледа
възможността за изтегляне на датата за отмяна на преходните мерки, 
които възпрепятстват свободното движение на работници от осем нови
държави-членки до 1 януари 2009 г.; подчертава, че премахването на
пречките за мобилност в края на 2008 г. би било важно политическо
послание, потвърдаващо ангажимента на Европейския съюз да направи
всичко възможно, за да подобри географската и професионална мобилност
на работниците;

Or. fr

Изменение, внесено от Stephen Hughes от името на групата на ПЕС

Изменение 110
Параграф 5 a (нов)

5a. Счита , че Комисията, в допълнение към такива показатели, като индекса
EPL, разработен от ОИСР, също така трябва да се опира на показатели
относно качеството на работа, на инвестирането в уменията на хората, 
на равнището на риск и несигурност на работните места и трудовите
договори и на преминаването от нестандартни към постоянни трудови
договори, с цел  наблюдение на ефективността на политиките на
гъвкавосигурност;

Or. en

Изменение, внесено от Elisabeth Schroedter от името на Зелените/ЕСА

Изменение 111
Параграф 6

6. Следователно предлага Европейският съвет през м. декември 2007 г. да приеме
по-балансиран набор от правила за гъвкавосигурност, основаващи се на
създаването на качествена заетост и укрепването на европейския социален
модел; подчертава, че тези принципи следва да включват:
• Основни права за всички de facto работници, независимо от техния  
специфичен статус на трудова заетост
• Последователно санкциониране и преследване на правонарушения или
неправилно прилагане
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• Еднакво заплащане за еднакъв труд на едно и също място
• Необходимост от квалифицирана и адаптивна работна сила
• Действия, насочени срещу несигурната  работа и неправомерните трудови 
практики
• Премахване на сегментацията на пазара на труда и преминаване от сигурност 
на работните места към сигурност на заетостта
• Партньорство в управлението на промяната 
• Равнопоставеност на половете и равни възможности за всички
• Създаване на национални пътища за консултация със социалните партньори
• Макроикономическа рамка за растеж и повече и по-добри работни места
• Укрепване на ролята на социалния диалог и социалните партньорства, за 
моделиране, договаряне и изпълнение на гъвкавосигурността и свързаните
политики
• Програма за предоставяне на ‘добри’ условия на труд и ‘качествени’ 
работни места
• Трудовоправните институции да насърчават и укрепват защита на 
трудовата заетост и програма за  повишена сигурност на трудовата
заетост;

Or. xm

Изменение, внесено от Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio и Gabriele Zimmer

Изменение 112
Параграф 6

6. Следователно предлага Европейският съвет през м. декември 2007 г. да приеме 
по-балансиран набор от (заличаване) принципи за следващия 3-годишен цикъл 
на насоки за трудовата заетост, основаващ се  на насърчаването на "добра 
работа", създаването на качествена заетост и укрепването на европейския 
социален модел; подчертава, че тези принципи следва да включват:

• Необходимост от квалифицирана и адаптивна работна сила , която е 
свързана с насърчаване на качеството, здравето и безопасността, както 
и благополучието на работното място, и укрепване на постоянните
трудови договори, заетост на пълно работно време и високото равнище 
на социална закрила и права на работниците като обща европейска 
отправна точка,

• Действия, насочени срещу несигурната работа и неправомерните трудови 
практики,

• Премахване на сегментацията на пазара на труда и насърчаване на  
включващ пазар на труда с високо равнище на закрила на работното 
място и на трудовата заетост,

• Насърчаване на съчетаването на професионалния и личния живот
чрез нов европейски стандарт за работното време, базиран на заетост 
на по-кратко  общо  пълно работно времеПартньорство на работодатели, 
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представители на служителите и на синдикатите при управление на 
промяната,

• Равнопоставеност на половете и равни възможности за всички,
• Създаване на национални пътища чрез укрепване на ролята и обхвата на 

колективните договори и социалния диалог при консултиране на 
социалните партньори,

• Насърчаване на нови социални права и социална закрила, подкрепящи
критичните преходи в хода на човешкия живот с цел предотвратяване 
на риск за доходите и други житейски рискове и за да се допусне 
поддържането и придобиването на право на пенсия, на здравно 
осигуряване и т.н. по време на такива преходи, и

• Макроикономическа рамка за устойчиво развитие, балансиран растеж и
повече и по-добри работни места;

Or. en

Изменение, внесено от Agnes Schierhuber

Изменение 113
Параграф 66. Следователно предлага Европейският съвет през м. декември 2007 г. да 

приеме по-балансиран набор от правила за гъвкавосигурност, основаващи се на 
създаването на качествена заетост и укрепването на европейския социален 
модел; подчертава, че тези принципи следва да включват:
• Необходимост от квалифицирана и адаптивна работна сила
• Действия, насочени  срещу (заличаване) неправомерни трудови практики
• Премахване на сегментацията на пазара на труда и преминаване от сигурност 
на работните места към сигурност на заетостта
• Партньорство в управлението на промяната
• Равнопоставеност на половете и равни възможности за всички
• Създаване на национални пътища за консултация със социалните партньори
• Макроикономическа рамка за растеж и заетост;

Or. de

Изменение, внесено от Thomas Mann

Изменение 114
Параграф 6

6. Следователно предлага Европейският съвет през м. декември 2007 г. да приеме
по-балансиран набор от правила за гъвкавосигурност, основаващи се на
създаването на качествена заетост и укрепването на европейския социален
модел; подчертава, че тези принципи следва да включват:
• Необходимост от квалифицирана и адаптивна работна сила
• Действия, насочени срещу (заличаване) неправомерни трудови практики
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• Премахване на сегментацията на пазара на труда
•Основна равнопоставеност между сигурност на работните места и 
сигурност на заетостта
• Партньорство в управлението на промяната
• Равнопоставеност на половете и равни възможности за всички
• Създаване на национални пътища за консултация със социалните партньори
• Макроикономическа рамка за растеж и заетост;

Or. de

Изменение, внесено от José Albino Silva Peneda и Philip Bushill-Matthews

Изменение 115
Параграф 6

6. Следователно предлага Европейският съвет през м. декември 2007 г. да приеме 
по-балансиран набор от правила за гъвкавосигурност, основаващи се на 
създаването на качествена заетост и укрепването на ценностите на 
европейския социален модел; подчертава, че тези принципи следва да 
включват:
• Необходимост от квалифицирана и адаптивна работна сила
• Действия, насочени срещу несигурната работа и неправомерните трудови 

практики
• Премахване на сегментацията на пазара на труда и преминаване от сигурност

на работните мяста към сигурност на заетостта
• Партньорство в управлението на промяната
• Равнопоставеност на половете и равни възможности за всички
• Създаване на национални пътища за консултация със социалните партньори в 

съответствие с националния обичай и практика
• Макроикономическа рамка за растеж и заетост;

Or. en

Изменение, внесено от Stephen Hughes от името на групата на ПЕС

Изменение 116
Параграф 6

6. Следователно предлага Европейският съвет през м. декември 2007 г. да приеме 
общи принципи за гъвкавосигурност, основаващи се на създаването на 
качествена заетост и укрепването на европейския социален модел; подчертава, 
че тези принципи следва да включват:
• Макроикономическа рамка за растеж и повече и по-добри работни места
• Необходимост от квалифицирана и адаптивна работна сила
• Действия, насочени срещу несигурната работа и неправомерните трудови 
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практики 
• Премахване на сегментацията на пазара на труда чрез насърчаване на 
сигурността на работните места и подобряване на сигурността на 
трудовата заетост 
• Необходимост от наличие на високо равнище на социална защита, 
включително щедри обезщетения при безработица с покритие за всички 
засегнати работници, в съчетание с активни политики на пазара на труда 
и обучение през целия живот
• Партньорство в управлението на промяната, включително на регионално и 
социално равнище
• Равнопоставеност на половете и равни възможности за всички
• Създаване на национални пътища за консултация със социалните партньори
• Ролята на социалния диалог и социалните партньорства за оформяне и 
изпълнение на политиката на гъвкавосигурност и свързаните политики,  
като правителствата изцяло съблюдават автономността на социалните
партньори;

Or. en

Изменение, внесено от Elizabeth Lynne

Изменение 117
Параграф 66. Следователно предлага Европейският съвет през м. декември 2007 г. да 

приеме по-балансиран набор от правила за гъвкавосигурност, основаващи се на 
създаването на качествена заетост и укрепването на европейския социален 
модел; подчертава, че тези принципи следва да включват:
• Необходимост от квалифицирана и адаптивна работна сила
• Действия, насочени срещу несигурната работа и неправомерните трудови 
практики
• Премахване на сегментацията на пазара на труда и преминаване от сигурност
на работните  места към сигурност на заетостта
• Партньорство в управлението на промяната
• Равнопоставеност на половете и равни възможности за всички
•Инвестиции в обучение през целия живот
• Насърчаване на равни възможности за всички без оглед на възрастта
(борба с безработицата при младежите и по-възрастните работници)
• Създаване на национални пътища за консултация със социалните партньори и 
гражданското общество, представляващо изключените групи
• Макроикономическа рамка за растеж и заетост;

Or. en

Изменение, внесено от Ria Oomen-Ruijten
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Изменение 118
Параграф 6

6. Следователно предлага Европейският съвет през м. декември 2007 г. да приеме 
по-балансиран набор от правила за гъвкавосигурност, основаващи се на 
създаването на качествена заетост и укрепването на европейския социален 
модел; подчертава, че тези принципи следва да включват:

• Необходимост от квалифицирана и адаптивна работна сила 
• Действия за гъвкави и сигурни трудови договори,
• Премахване на сегментацията на пазара на труда и преминаване от 

сигурност на работните места към сигурност на заетостта
• Партньорство в управлението на промяната
• Равнопоставеност на половете и равни възможности за всички
• Създаване на национални пътища за консултация със социалните 

партньори
• Макроикономическа рамка за растеж и заетост;

Or. nl

Изменение, внесено от Anja Weisgerber

Изменение 119
Параграф 6

6. Следователно предлага Европейският съвет през м. декември 2007 г. да приеме 
предложения от Европейската комисия балансиран набор от правила за 
гъвкавосигурност и да го допълни със следните точки:

• Необходимост от квалифицирана и адаптивна работна сила
• Действия, насочени срещу (заличаване) неправомерни трудови практики
• Премахване на сегментацията на пазара на труда и преминаване от 

сигурност на работните места към сигурност на заетостта
• Партньорство в управлението на промяната
• Равнопоставеност на половете и равни възможности за всички
• (заличава се)
• Макроикономическа рамка за растеж и заетост;

Or. de



AM\685022BG.doc 45/87 PE394.075v01-00

BG

Изменение, внесено от Georgios Toussas

Изменение 120
Параграф 6 a (нов)

6a. Призовава за премахване на несигурна, на непълен работен ден или временна 
трудова заетост, за насърчаване на стабилна, на пълен работен ден и
постоянна работа, намаляване на работното време до седемчасов работен 
ден, петдневна и 35-часова работна седмица с увеличени заплати, закрила 
на работниците от уволнение, по-силно обществено и универсално 
социално осигуряване и благосъстояние; ·

Or. el

Изменение, внесено от Georgios Toussas

Изменение 121
Параграф 6 б (нов)

6б. Призовава за гарантиране, укрепване и подобряване на програмите за 
закрила при безработица чрез увеличаване на обезщетенията до размер от 
поне 80% от основната заплата за целия период на безработица, за това 
периодите на безработица да се зачитат при пенсиониране, за 
допълнителна държавна помощ за семейства с деца на родителска 
издръжка, свободен достъп до държавни детски ясли и градини, центрове за 
грижи за деца на безработни и специални мерки за закрила на безработни 
жени, младежи и хора със специфични потребности;·

Or. el

Изменение, внесено от José Albino Silva Peneda и Philip Bushill-Matthews

Изменение 122
Параграф 7

7. Припомня, че, където ЕС има определени компетенции в областта на заетостта
и социалната политика и напомня на държавите-членки и на Комисията за 
тяхната отговорност при гарантиране на някои права на равнище ЕС; припомня,
че европейското законодателство допълва националните правила относно пазара
на труда и представлява  важен елемент по отношение на укрепването на
правата на работниците;

Or. en
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Изменение, внесено от Thomas Mann

Изменение 123
Параграф 7

заличава се

Or. de

Изменение, внесено от Csaba Őry

Изменение 124
Параграф 7

7. Припомня компетенциите на ЕС в областта на заетостта и социалната политика 
и напомня на държавите-членки и на Комисията за тяхната отговорност при 
гарантиране на права на равнище ЕС(заличаване);

Or. fr

Изменение, внесено от Anja Weisgerber

Изменение 125
Параграф 7

7. Припомня компетенциите на държавите-членки в областта на заетостта и 
социалната политика, както и принципите на субсидиарност и 
пропорционалност; припомня, че европейското законодателство допълва 
националните правила относно пазара на труда (заличаване); 

Or. de

Изменение, внесено от Gabriele Stauner

Изменение 126
Параграф 7

7. Припомня основните компетенциите на държавите-членки в областта на 
заетостта и социалната политика (заличаване); припомня, че европейското 
законодателство само допълва националните правила относно пазара на труда 
(заличаване);

Or. de
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Изменение, внесено от Csaba Őry

Изменение 127
Параграф 7 а (нов)

7а. Призовава Комисията и държавите-членки да обърнат особено внимание на 
правното положение на самостоятелно заетите лица, дребните 
предприемачи и малките и средни предприятия, което се характеризира със 
силна икономическа зависимост  от техните клиенти, и да разгледат 
заедно най-подходящите законодателни средства за подобряване на нивото 
на социалната им закрила успоредно с мерки, целящи по-голяма гъвкавост 
на трудовото право;

Or. fr

Изменение, внесено от Thomas Mann

Изменение 128
Параграф 7 а (нов)

7а. Изтъква значението на принципа на субсидиарност; подчертава, че 
държавите-членки се нуждаят от свободно пространство, за да 
балансират  необходимостта от закрила и необходимостта от гъвкавост 
на пазара на труда съгласно съответните национални изходни условия и 
традиции;

Or. de

Изменение, внесено от Anja Weisgerber

Изменение 129
Параграф 8

заличава се 

Or. de
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Изменение, внесено от Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio и Gabriele Zimmer

Изменение 130
Параграф 8

8. В тази връзка призовава за приемане на директива относно временната заетост ,
основаваща се на принципа за равно третиране и еднакво заплащане, и за 
подобряване на директивата относно Европейския работнически съвет, както и 
за по-добро прилагане на директивата относно командироването на работници;

Or. en

Изменение, внесено от Philip Bushill-Matthews

Изменение 131
Параграф 8

заличава се 

Or. en

Изменение, внесено от Elizabeth Lynne

Изменение 132
Параграф 8

8. В тази връзка призовава за по-ефективно прилагане на цялото трудово 
законодателство;

Or. en

Изменение, внесено от Csaba Őry

Изменение 133
Параграф 8

заличава се 

Or. fr
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Изменение, внесено от Ria Oomen-Ruijten

Изменение 134
Параграф 8

заличава се 

Or. de

Изменение, внесено от Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio и Gabriele Zimmer

Изменение 135
Параграф 8 a (нов)

8a. Призовава изменената Директива относно работното време да бъде 
съобразена с целите за съчетаване на професионалния и личния живот, 
което, наред с другото, налага потребността от:
- ясно ограничение на максималната работна седмица на равнище ЕС ( като 
първа стъпка намаляване на сегашната норма от 48 часа седмично на 40 
часа, като се премахнат  всички настоящи изключения и вратички в
действащата директива), което ще предостави на държавите-членки
стимул за намаляване на работното време на национално равнище;
- установяване на норми за трудова заетост на непълно работно време, 
така че само доказана и социално защитена работа на непълен работен ден
(15 до 25 часа седмично) ще се предлага на тези лица, които желаят да 
работят на непълен работен ден;
- поставяне на трудовата заетост на пълен и на непълен работен ден на 
еднаква основа, що се касае до почасовото възнаграждение, правото на
образование и обучение през целия живот, възможностите за кариерно 
развитие и социалната защита;
- премахване на всички възможности за „въздържане от участие” в 
директивата и гарантиране на цялостното изпълнение на съдебните 
решения на Съда на Европейските общности (например, времето "на 
повикване", прекарано на работното място, трябва да се разглежда като
работно време, трябва да се предостави компенсационна почивка 
непосредствено след времето, прекарано на работа);

Or. en

Изменение, внесено от José Albino Silva Peneda и Philip Bushill-Matthews

Изменение 136
Параграф 9

9. Призовава също така  и за възобновяване на борбата срещу недекларирания труд 
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и черната икономика, които въпреки различната им степен  в държавите-членки
носят вреди на икономиката, оставят работниците без закрила, вредят на 
потребителите, намаляват данъчните приходи и водят до нелоялна конкуренция 
между предприятията; призовава Комисията да се бори срещу недекларирания 
труд именно чрез по-ефективна координация на националните трудови 
инспекторати (заличаване), и призовава за интензивна координация на 
национално равнище между съответните публични и частни организации и 
призовава държавите-членки да използват новаторски методи, основаващи се на 
показатели и ориентири, характерни за различните стопански отрасли с цел 
борба срещу фискалното подкопаване;

Or. en

Изменение, внесено от Thomas Mann

Изменение 137
Параграф 9

9. Призовава също така и за възобновяване на борбата срещу недекларирания труд 
и черната икономика, които въпреки различната им степен в държавите-членки 
носят вредина икономиката, оставят работниците без закрила, вредят на 
потребителите, намаляват данъчните приходи и водят до нелоялна конкуренция 
между предприятията; призовава държавите-членки да се борят срещу 
недекларирания труд чрез създаването на европейска платформа за координация
на националните трудови инспекторатии/или синдикати, както и за 
административното им сътрудничество; решително подчертава 
контролните правомощия на нацоналните органи, които нееднократно 
бяха поставяни под въпрос от Комисията , но на 18 юли 2007 г. бяха изрично 
потвърдени от Съда на Европейските общности (C-490/04) и призовава 
Комисията да осигури интензивна координация на национално равнище между 
съответните публични и частни организации; призовава държавите-членки да 
използват новаторски методи, основаващи се на показатели и ориентири, 
характерни за различните стопански отрасли с цел борба срещу фискалното 
подкопаване; 

Or. de

Изменение, внесено от Agnes Schierhuber

Изменение 138
Параграф 9

9. Призовава също така и за възобновяване на борбата срещу недекларирания труд 
и черната икономика, които въпреки различната им степен в държавите-членки 
носят вреди на икономиката, оставят работниците без закрила, вредят на 
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потребителите, намаляват данъчните приходи и водят до нелоялна конкуренция 
между предприятията; призовава Комисията да се бори срещу недекларирания 
труд чрез създаването на европейска платформа за координация на 
националните трудови инспекторати и/или социалните партньорипризовава за 
интензивна координация на национално равнище между съответните публични 
и частни организации и призовава държавите-членки да използват новаторски 
методи, основаващи се на показатели и ориентири, характерни за различните 
стопански отрасли с цел борба срещу фискалното подкопаване; 

Or. de

Изменение, внесено от Ria Oomen-Ruijten

Изменение 139
Параграф 9

9. Призовава също така и за възобновяване на борбата срещу недекларирания труд 
и черната икономика, които въпреки различната им степен в държавите-членки 
носят вреди на икономиката, оставят работниците без закрила, вредят на 
потребителите, намаляват данъчните приходи и водят до нелоялна конкуренция 
между предприятията; (заличаване);

Or. de

Изменение, внесено от Gabriele Stauner

Изменение 140
Параграф 9

9. Призовава също така и за възобновяване на борбата срещу недекларирания труд
и черната икономика, които въпреки различната им степен в държавите-членки
носят вреди на икономиката, оставят работниците без закрила, вредят на
потребителите, намаляват данъчните приходи и водят до нелоялна конкуренция
между предприятията; (заличаване) призовава за интензивна координация на
национално равнище между съответните публични и частни организации и
призовава държавите-членки да използват новаторски методи, основаващи се на
показатели и ориентири, характерни за различните стопански отрасли с цел
борба срещу фискалното подкопаване; 

Or. de
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Изменение, внесено от Anja Weisgerber

Изменение 141
Параграф 9

9. Призовава също така и за възобновяване на борбата срещу недекларирания труд 
и черната икономика, които въпреки различната им степен в държавите-членки 
носят вреди на икономиката, оставят работниците без закрила, вредят на 
потребителите, намаляват данъчните приходи и водят до нелоялна конкуренция 
между предприятията; призовава Комисията да подкрепи обмена на най-добри 
практики и сътрудничеството между държавите-членки в борбата срещу 
недекларирания труд;

Or. de

Изменение, внесено от Ona Juknevičienė

Изменение 142
Параграф 9

9. Призовава държавите-членки, чрез укрепване на действащото 
законодателство, да се борят срещу недекларирания труд и черната
икономика, които въпреки различната им степен в държавите-членки носят 
вреди на икономиката, оставят работниците без закрила, вредят на 
потребителите, намаляват данъчните приходи и водят до нелоялна конкуренция 
между предприятията; (заличаване)

Or. en

Изменение, внесено от Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio и Gabriele Zimmer

Изменение 143
Параграф 10

10. Изразява убеденост, че може да се създаде климат на доверие и диалог
единствено чрез участие на социалните партньори в адаптиране на
националните политики и насърчаване на силни синдикати и колективно
договаряне в рамките на ангажираща система за заетост, в която съществува
висока степен на доверие и в резултат на това се гарантират правата на
работниците; подчертава необходимостта от преодоляване на недостатъците в
обхвата на колективното договаряне и насърчава разширяването на
колективното договаряне и социалния диалог, включително трансграничния и
секторния диалог, за да могат да обхванат обучението, организацията на труда и
въпросите, очакващи промени, свързани с преструктурирането и
преместването; настоятелно призовава Комисията да предостави техническо и
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финансово подпомагане на социалните партньори;

Or. en

Изменение, внесено от Elizabeth Lynne

Изменение 144
Параграф 10

10. Изразява убеденост, че може да се създаде климат на доверие и диалог
единствено чрез участие на всички засегнати страни в адаптиране на
националните политики и насърчаване на силни синдикати и колективно
договаряне , където е налице такава практика, в рамките на ангажираща
система за заетост, в която съществува висока степен на доверие и в резултат на
това се гарантира установяването на равновесие; подчертава необходимостта от
преодоляване на недостатъците в обхвата на колективното договаряне и
насърчава разширяването на колективното договаряне и социалния диалог, 
включително трансграничния и секторния диалог, за да могат да обхванат
обучението, организацията на труда и въпросите, свързани с преструктурирането
и преместването; настоятелно призовава Комисията да предостави техническо и
финансово подпомагане на социалните партньори;

Or. en

Изменение, внесено от Stephen Hughes от името на групата на ПЕС

Изменение 145
Параграф 10

10. Изразява убеденост, че може да се създаде климат на доверие и диалог 
единствено чрез участие на социалните партньори в адаптиране на 
националните политики и насърчаване на силни синдикати и колективно 
договаряне в рамките на ангажираща система за заетост, в която съществува 
висока степен на доверие и в резултат на това се гарантира установяването на 
равновесие на европейско, национално, регионално, местно  и дружествено 
равнище; подчертава необходимостта от преодоляване на недостатъците в 
обхвата на колективното договаряне и необходимостта от гарантиране на
правата на сдружаване и ефективни синдикални дейности; насърчава 
разширяването на колективното договаряне и социалния диалог, включително 
трансграничния и секторния диалог, за да могат да обхванат обучението, 
организацията на труда и въпросите, свързани с преструктурирането и 
преместването; настоятелно призовава Комисията да предостави техническо и 
финансово подпомагане на социалните партньори;

Or. en
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Изменение, внесено от  Thomas Mann

Изменение 146
Параграф 10

10. Изразява убеденост, че може да се създаде климат на доверие и диалог 
единствено чрез участие на социалните партньори в адаптиране на 
националните политики и насърчаване на силни синдикати, сдружения на 
работодатели и колективно договаряне в рамките на ангажираща система за 
заетост, в която съществува висока степен на доверие и в резултат на това се 
гарантира установяването на равновесие; подчертава енергично принципа, че 
работниците и работодателите следва да решават самостоятелно кои 
теми да разискват в рамките на социалния диалог; на фона на това 
препоръчва на социалните партньори да преодолеят недостатъците в обхвата 
на колективното договаряне и насърчава разширяването на колективното 
договаряне и социалния диалог, включително трансграничния и секторния 
диалог, за да могат да обхванат обучението, организацията на труда и въпросите,
свързани с преструктурирането и преместването; настоятелно призовава 
Комисията да предостави техническо и финансово подпомагане на социалните 
партньори;

Or. de

Изменение, внесено от  Ria Oomen-Ruijten
Изменение 147
Параграф 10

10. Изразява убеденост, че може да се създаде климат на доверие и диалог 
единствено чрез участие на социалните партньори в адаптиране на 
националните политики и насърчаване на (заличаване) колективни договори в 
рамките на ангажираща система за заетост, в която съществува висока степен на 
доверие и в резултат на това се гарантира установяването на равновесие; 
подчертава необходимостта от преодоляване на недостатъците в обхвата на 
колективното договаряне и насърчава разширяването на колективното 
договаряне и социалния диалог, включително трансграничния и секторния 
диалог, за да могат да обхванат обучението, организацията на труда и въпросите, 
свързани с преструктурирането и преместването; настоятелно призовава 
Комисията да предостави техническо и финансово подпомагане на социалните 
партньори;

Or. nl
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Изменение, внесено от  José Albino Silva Peneda

Изменение 148
Параграф 10

10. Изразява убеденост, че може да се създаде климат на доверие и диалог 
единствено чрез участие на социалните партньори в адаптиране на 
националните политики и насърчаване на (заличава се) колективно договаряне в 
рамките на ангажираща система за заетост, в която съществува висока степен на 
доверие и в резултат на това се гарантира установяването на равновесие; 
подчертава необходимостта от преодоляване на недостатъците в обхвата на 
колективното договаряне и насърчава разширяването на колективното 
договаряне и социалния диалог, в съответствие с националното право, 
включително трансграничния и секторния диалог, за да могат да обхванат 
обучението, организацията на труда и въпросите, свързани с 
преструктурирането и преместването; (заличаване)

Or. en

Изменение, внесено от  Georgios Toussas

Изменение 149
Параграф 10

10. Изразява убеденост, че понятията "социални партньори" и "социално 
партньорство" са дълбоко реакционни, ненаучни и анахронични; това 
понятие цели да манипулира работническото движение и да доведе до 
примиряването и предаването на работническата класа пред амбициите на 
капитала и неговите политически форми на проявление;

Or. el

Изменение, внесено от  Anja Weisgerber

Изменение 150
Параграф 10

10. Изразява убеденост, че може да се създаде климат на доверие и диалог 
единствено чрез участие на социалните партньори в адаптиране на 
националните политики и насърчаване на силни синдикати и колективно 
договаряне в рамките на ангажираща система за заетост, в която съществува 
висока степен на доверие и в резултат на това се гарантира установяването на 
равновесие; (заличаване) насърчава разширяването на колективното договаряне 
и социалния диалог, включително трансграничния и секторния диалог, за да 
могат да обхванат обучението, организацията на труда и въпросите, свързани с 
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преструктурирането и преместването (заличаване);

Or. de

Изменение, внесено от  José Albino Silva Peneda и Philip Bushill-Matthews

Изменение 151
Параграф 10 a (нов)

10a. Припомня, че не съществува еднакво удобен за всички подход по отношение 
на гъвкавосигурността, който да е еднакво пригоден за всички, и че всяка 
държава-членка следва да изгради елементите на своето разбиране за 
гъвкавосигурност въз основа на своето собствено положение и национални 
традиции;

Or. en

Изменение, внесено от  Ana Mato Adrover

Изменение 152
Параграф 11

11. Подчертава, че всички модели на гъвкавосигурността следва да се основават на 
общи принципи, които са залегнали в европейския социален модел; счита, че 
изискванията за гъвкавост и сигурност взаимно се подсилват и че 
гъвкавосигурността позволява на предприятията и работниците да се 
приспособят по подходящ начин към новото международно положени, със 
силна конкуренция от възникващите икономики, запазвайки същевременно 
по-голяма степен на социална закрила, социално-осигурителни обезщетения и 
обезщетения за безработица, защита на здравето и безопасността, активни 
политики за пазара на труда и възможности за учене/обучение през целия живот; 
освен това подчертава постоянното и ефективно колективно договаряне, което 
се осъществява в рамките на тристранна структура със силни и представителни 
социални партньори, и също така подчертава необходимостта от достатъчни 
разпоредби относно социалното подпомагане и всеобщ достъп до качествени 
услуги като например грижи за деца и други зависими лица; освен това 
подчертава, че гарантирането на тези равнища на социална закрила може да 
подпомогне трудовата мобилност и структурната промяна чрез увеличаване на 
готовността за поемане на рискове; 

Or. es



AM\685022BG.doc 57/87 PE394.075v01-00

BG

Изменение, внесено от Thomas Mann

Изменение 153
Параграф 11

11. Подчертава, че всички модели на гъвкавосигурността следва да се основават на 
общи принципи, които са залегнали в европейския социален модел; счита, че 
изискванията за гъвкавост и сигурност взаимно се подсилват и че 
гъвкавосигурността позволява на предприятията и работниците да се 
приспособят чрез по-голяма степен на социална закрила, социално-
осигурителни обезщетения и обезщетения за безработица, защита на здравето и 
безопасността, активни политики за пазара на труда и възможности за 
учене/обучение през целия живот; освен това подчертава постоянното и 
ефективно колективно договаряне, което се осъществява (заличаване) със силни 
и представителни социални партньори, и също така подчертава необходимостта 
от всеобхватни разпоредби относно социалното подпомагане и всеобщ достъп 
до качествени услуги като например грижи за деца и други зависими лица; освен 
това подчертава, че сигурността на служителите може да подпомогне трудовата 
мобилност и структурната промяна чрез увеличаване на готовността за поемане 
на рискове; 

Or. de

Изменение, внесено от Anja Weisgerber

Изменение 154
Параграф 11

11. Подчертава, че всички модели на гъвкавосигурността следва да се основават на 
общи принципи, които са залегнали в различните европейски социални 
модели; счита, че изискванията за гъвкавост и сигурност взаимно се подсилват и 
че гъвкавосигурността позволява на предприятията и работниците да се 
приспособят чрез по-голяма степен на социална закрила, социално-
осигурителни обезщетения и обезщетения за безработица, защита на здравето и 
безопасността, активни политики за пазара на труда и възможности за 
учене/обучение през целия живот, както и чрез ползите от една съвременна и 
прозрачна система на трудовото законодателство; 

Or. de
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Изменение, внесено от Ria Oomen-Ruijten

Изменение 155
Параграф 11

11. Подчертава, че всички модели на гъвкавосигурността следва да се основават на 
общи принципи, които са залегнали в европейския социален модел; счита, че 
изискванията за гъвкавост и сигурност взаимно се подсилват и че 
гъвкавосигурността позволява на предприятията и работниците да се 
приспособят чрез по-голяма степен на социална закрила, социално-
осигурителни обезщетения и обезщетения за безработица, защита на здравето и 
безопасността, активни политики за пазара на труда и възможности за 
учене/обучение през целия живот; освен това подчертава постоянното и 
ефективно колективно договаряне, което се осъществява в рамките на 
(заличаване) структура със силни и представителни социални партньори, и 
също така подчертава необходимостта от всеобхватни разпоредби относно 
социалното подпомагане и всеобщ достъп до качествени услуги като например 
грижи за деца и други зависими лица; освен това подчертава, че сигурността на 
служителите може да подпомогне трудовата мобилност и структурната промяна 
чрез увеличаване на готовността за поемане на рискове;

Or. nl

Изменение, внесено от Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio и Gabriele Zimmer

Изменение 156
Параграф 11

11. Призовава държавите-членки да подобрят своите системи за социално 
осигуряване, особено тези, предоставящи обезщетения при безработица, 
счита, че програмите за социална закрила и трудовото право следва да 
оказват подкрепа в по-голяма степен по отношение на предотвратяването 
на рисковете за доходите, свързани с преходи на пазара на труда (например 
от образование и обучение към трудова заетост, от трудова заетост към 
образование, допълнителна подготовка и обучение през целия живот, както 
и обратното, от работа на непълен към работа на пълен работен ден, от 
работа на срочен договор към постоянна трудова заетост, от трудова 
заетост към пенсиониране и т.н.); счита, че този подход трябва да се 
допълва от колективно договаряне; освен това подчертава постоянното и 
ефективно колективно договаряне, което се осъществява (заличаване) със силни 
и представителни социални партньори, и също така подчертава необходимостта 
от всеобхватни разпоредби относно социалното подпомагане и всеобщ достъп 
до качествени услуги като например грижи за деца и други зависими лица; освен 
това подчертава, че сигурността на служителите може да подпомогне трудовата 
мобилност и структурната промяна чрез увеличаване на възможностите за 
плавно преминаване към друга работа;
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Or. en

Изменение, внесено от Csaba Őry

Изменение 157
Параграф 11

11. Подчертава, че всички модели на гъвкавосигурността следва да бъдат 
съвместими с основните стълбове, които крепят европейския социален 
модел; счита, че изискванията за гъвкавост и сигурност взаимно се подсилват и
че гъвкавосигурността позволява на предприятията и работниците да се 
приспособят чрез по-голяма степен на социална закрила, социално-
осигурителни обезщетения и обезщетения за безработица, защита на здравето и 
безопасността, активни политики за пазара на труда и възможности за 
учене/обучение през целия живот; освен това подчертава постоянното и 
ефективно колективно договаряне, което се осъществява в рамките на 
тристранна структура със силни и представителни социални партньори, и също 
така подчертава необходимостта от всеобхватни разпоредби относно социалното 
подпомагане и всеобщ достъп до качествени услуги като например грижи за 
деца и други зависими лица; освен това подчертава, че сигурността на 
служителите може да подпомогне трудовата мобилност и структурната промяна 
чрез увеличаване на готовността за поемане на рискове;

Or. fr

Изменение, внесено от José Albino Silva Peneda и Philip Bushill-Matthews

Изменение 158
Параграф 11

11. Подчертава, че всички модели на гъвкавосигурността следва да се основават на 
общи ценности, които са залегнали в европейския социален модел; счита, че 
изискванията за гъвкавост и сигурност могат взаимно да се подсилват и че 
гъвкавосигурността позволява на предприятията и работниците да се 
приспособят към нови условия, а именно към по-гъвкави условия в 
договорите, заедно с по-голяма степен на социална закрила, социално-
осигурителни обезщетения и обезщетения за безработица, защита на здравето и 
безопасността, активни политики за пазара на труда и възможности за 
учене/обучение през целия живот; освен това подчертава успеха на 
постоянните и ефективни преговори, които се осъществяват в рамките на 
тристранна структура, в някои държави, със силни и представителни социални 
партньори, и също така подчертава необходимостта от всеобхватни разпоредби 
относно социалното подпомагане и всеобщ достъп до качествени услуги като 
например грижи за деца и други зависими лица; освен това подчертава, че 
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сигурността на служителите може да подпомогне трудовата мобилност и 
структурната промяна чрез увеличаване на готовността за поемане на рискове;

Or. en

Изменение, внесено от Stephen Hughes от името на групата PSE

Изменение 159
Параграф 11

11. Подчертава, че всички модели на гъвкавосигурността следва да се основават на 
общи принципи, които са залегнали в европейския социален модел; счита, че 
изискванията за гъвкавост и сигурност взаимно се подсилват и че 
гъвкавосигурността позволява на предприятията и работниците да се 
приспособят чрез по-голяма степен на социална закрила, социално-
осигурителни обезщетения и обезщетения за безработица, защита на здравето и 
безопасността, активни политики за пазара на труда и възможности за 
учене/обучение през целия живот; освен това подчертава постоянното и 
ефективно колективно договаряне (заличаване), със силни и представителни 
социални партньори, и също така подчертава необходимостта от всеобхватни 
разпоредби относно социалното подпомагане и всеобщ достъп до качествени 
услуги като например грижи за деца и други зависими лица; освен това 
подчертава, че сигурността на служителите може да подпомогне трудовата 
мобилност и структурната промяна чрез увеличаване на готовността за поемане 
на рискове; подчертава, че добре проектираните системи за трудова 
закрила предоставят на бизнеса стимули да инвестира в квалификацията 
на работниците и да се търсят новаторски и продуктивни начини за 
преструктуриране, с което се повишава вътрешната гъвкавост и
адаптивност на бизнеса;

Or. en

Изменение, внесено от Thomas Mann

Изменение 160
Параграф 12

12. Изразява съжаление по повод на ограничения подход на Комисията към 
гъвкавосигурността и я призовава да се ангажира с принципа на сигурност за 
работниците, активни политики за пазара на труда и обучение през целия живот 
и да разгледа гъвкавосигурността в по-широкия контекст на европейския 
социален модел; приветства основната предпоставка, изразена в 
съобщението на Комисията относно гъвкавосигурността, а именно, че във 
времето, когато "работата за цял живот" все по-осезаемо остава в 
миналото, заетите лица се нуждаят в по-голяма степен от сигурност на 
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трудовата заетост, вместо от сигурност на работните места; 
подчертава, че по този начин хората получават сигурност чрез повече, и то 
нови, възможности за работа;

Or. de

Изменение, внесено от Ana Mato Adrover

Изменение 161
Параграф 12

12. Призовава Комисията да се ангажира с принципа на сигурност за работниците, 
като насърчава развитието на четирите компонента на политиката, 
посочени в нейното съобщение: активни политики за пазара на труда и
обучение през целия живот, както и промени в условията по договорите и в 
системите за социално осигуряване, и да разгледа гъвкавосигурността в по-
широкия контекст на европейския социален модел;

Or. es

Изменение, внесено от Anja Weisgerber

Изменение 162
Параграф 12

заличава се

Or. de

Изменение, внесено от Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio и Gabriele Zimmer

Изменение 163
Параграф 12

12. Изразява съжаление по повод на ограничения подход на Комисията към 
гъвкавосигурността и я призовава да се ангажира с принципа на"добрата
работа", насърчаващ сигурността на работните места и трудовата 
заетост на работниците, един базиран на правата подход към активни 
политики за пазара на труда и обучение през целия живот, и да разгледа 
подобряването на качеството на трудовата заетост и благосъстоянието 
на работното място в по-широкия контекст на европейския социален модел;

Or. en
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Изменение, внесено от José Albino Silva Peneda и Philip Bushill-Matthews

Изменение 164
Параграф 12

12. Призовава Комисията да се ангажира с принципите на гъвкави и надеждни 
трудови договори, сигурност за работниците, активни политики за пазара на 
труда и обучение през целия живот и да разгледа гъвкавосигурността в по-
широкия контекст на европейските социални модели;

Or. en

Изменение, внесено от Elizabeth Lynne

Изменение 165
Параграф 12

12. Отбелязва (заличаване) подхода на Комисията към гъвкавосигурността и я
призовава да се ангажира с принципа на сигурност за работниците, активни 
политики за пазара на труда и обучение през целия живот и да разгледа 
гъвкавосигурността в по-широкия контекст на европейския социален модел;

Or. en

Изменение, внесено от Bernard Lehideux

Изменение 166
Параграф 12 a (нов)

12a. Изразява дълбокото си съжаление поради това, че съобщението на 
Комисията разглежда гъвкавосигурността единствено в контекста на 
трудовите правоотношения; следователно призовава  публичните 
политики, свързани с гъвкавосигурност, да улесняват преминаването към 
регламентирано положение на самостоятелно заето лице, включително 
като се поощрява създаването и прехвърлянето на предприятия, за 
засилване на независимостта и поемането на риск и за подкрепа на 
развитието на техническите и управленски умения на самостоятелно 
заетите лица;

Or. fr
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Изменение, внесено от Stephen Hughes от името на групата PSE

Изменение 167
Параграф 12 a (нов)

12a. Подчертава необходимостта от включване на мерките за образование и 
обучение в една по-широка програма за гъвкавосигурност и подчертава, че 
обучението през целия живот следва да се справи с различията във 
възможностите на работниците и трябва да започне от нивото на 
системата за начално образование;

Or. en

Изменение, внесено от Anja Weisgerber

Изменение 168
Параграф 13

13. Подчертава, че борбата срещу сегментацията на пазара на труда ще включи 
осигуряване на основни права за всички работници, независимо от конкретния 
им трудов статус, които следва да включат: равнопоставеност, опазване на 
здравето и безопасността на работниците и разпоредби относно работното 
време, свобода на сдружаването и представителството, колективно договаряне и
колективни действия, като подчертава значението на достъпа до обучение, 
както и постоянна защита на придобитите права чрез включване на периодите на 
образование и обучение, по-добри възможности за полагане на грижи, преход 
от зависима към автономна заетост и т.н.; припомня, че основните права и 
трудовото законодателство не са насочени към запазване на работниците на 
същото работно място за цял живот, а към осигуряване на достойни условия на 
живот и труд;

Or. de

Изменение, внесено от José Albino Silva Peneda

Изменение 169
Парагаф 13

13. Подчертава, че борбата срещу сегментацията на пазара на труда следва да 
включва в себе си осигуряване на едно ядро от основни права за всички 
работници, независимо от конкретния им трудов статус, които следва да 
включат: равнопоставеност, опазване на здравето и безопасността на 
работниците и разпоредби относно работното време, свобода на сдружаването и 
представителството, колективно договаряне, колективни действия и достъп до 
обучение, както и постоянна защита на придобитите права чрез включване на 
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периодите на образование и обучение, дейности, свързани с полагане на грижи, 
преход от зависима към автономна заетост и т.н.; припомня, че основните права 
и трудовото законодателство не са насочени към запазване на работниците на 
същото работно място за цял живот, а към осигуряване на достойни условия на 
живот и труд;

Or. en

Изменение, внесено от Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio и Gabriele Zimmer

Изменение 170
Параграф 13

13. Подчертава, че борбата срещу сегментацията на пазара на труда ще включи 
осигуряване на основни права за всички работници, независимо от конкретния 
им трудов статус, които следва да включат: равнопоставеност, опазване на 
здравето и безопасността на работниците и разпоредби относно работното 
време, свобода на сдружаването и представителството, колективно договаряне, 
колективни действия и достъп до обучение, както и постоянна защита на 
придобитите права чрез включване на периодите на образование и обучение, 
дейности, свързани с полагане на грижи, преход от зависима към автономна 
заетост и т.н.; припомня, че основните права и трудовото законодателство 
(заличаване) са насочени към (заличаване) осигуряване на достойни условия на 
живот и труд, адекватно възнаграждение и социална закрила;

Or. en

Изменение, внесено от Stephen Hughes от името на групата PSE

Изменение 171
Параграф 13

13. Подчертава, че борбата срещу сегментацията на пазара на труда ще включи 
осигуряване на основни права за всички работници, независимо от конкретния 
им трудов статус, които следва да включат: равнопоставеност, опазване на 
здравето и безопасността на работниците и разпоредби относно работното 
време, свобода на сдружаването и представителството, колективно договаряне, 
колективни действия и достъп до обучение, както и постоянна защита на 
придобитите права чрез включване на периодите на образование и обучение, 
дейности, свързани с полагане на грижи, преход от зависима към автономна 
заетост и т.н.; припомня, че основните права и трудовото законодателство не са 
насочени към запазване на работниците на същото работно място за цял живот, а 
към осигуряване на справедливи условия на живот и труд, водещи до 
гарантиране на минимални условия за достоен живот;
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Or. en

Изменение, внесено от Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio и Gabriele Zimmer

Изменение 172
Параграф 13 a (нов)

13a. Счита, че държавите-членки следва да предприемат адекватни мерки за 
премахване на несигурната  и нетипична трудова заетост; счита, че 
инструмент за това би могло да се окаже създаването на система за 
прогресивно нарастващи социално-осигурителни вноски на 
работодателите, съобразно с принципа "колкото по-нисък е статусът на 
трудовата заетост (кратък период, слаби перспективи, високи рискове), 
толкова по-високи са социално-осигурителните вноски"; счита, че 
прогресивно нарастващите вноски например биха могли да мотивират 
работодателите по-скоро да изготвят постоянен договор, отколкото да 
удължават временния такъв, като по този начин те се стимулират да 
наемат служители при по-благоприятни условия;

Or. en

Изменение, внесено от Bernard Lehideux

Изменение 173
Параграф 13 a (нов)

13a. Подчертава, че за да се приложат тези активни политики за пазара на 
труда, публичните органи могат, по-специално, да се възползват от частни 
бюра по труда; тези бюра могат да улеснят преминаването от една работа 
към друга в рамките на гарантирана нормативна уредба както за 
работника, така и за работодателя;

Or. fr

Изменение, внесено от José Albino Silva Peneda и Philip Bushill-Matthews

Изменение 174
Параграф 14

14. Подчертава необходимостта от въвеждане на политики, които да възпрепятстват 
експлоатирането на работниците чрез използването на периодично
натрупване на нестандартни договори;

Or. en
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Изменение, внесено от Elisabeth Schroedter от името на групата Verts/ALE

Изменение 175
Параграф 14

14. Подчертава необходимостта от въвеждане на превантивни и съпътстващи
мерки за противодействие на периодичното натрупване на нестандартни 
договори;

Or. de

Изменение, внесено от Thomas Mann

Изменение 176
Параграф 14

14. Подчертава необходимостта от проверка на последиците от нетипичните 
договори и – в случай че все още е необходимо – въвеждане на политики, които 
да възпрепятстват периодичното натрупване на нестандартни договори;

Or. de

Изменение, внесено от Agnes Schierhuber

Изменение 177
Параграф 14

заличава се

Or. de

Изменение, внесено от Csaba Őry

Изменение 178
Параграф 14

14. Подчертава необходимостта от въвеждане на политики, които да възпрепятстват 
дългосрочното натрупване на нестандартни договори;

Or. fr
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Изменение, внесено от Jiří Maštálka

Изменение 179
Параграф 14

14. Подчертава необходимостта от въвеждане на политики, които да възпрепятстват 
периодичното натрупване на нестандартни договори, използването на трудови 
договори за нулево почасово работно време, злоупотребата с договори "на 
повикване" и с ниска почасова заетост, използването на граждански 
договори за трансформиране на субординирани трудови правоотношения в 
мнимо независима работа; използването на подизпълнители и 
получаването на продукт или услуга от външен източник за подкопаване на
социалните и здравните права, правото на възнаграждение и други права на 
работниците;

Or. en

Изменение, внесено от Ona Juknevičienė

Изменение 180
Параграф 14

заличава се

Or. en

Изменение, внесено от Gabriele Stauner

Изменение 181
Параграф 14

14. Подчертава необходимостта от въвеждане на политики, които да възпрепятстват 
периодичното натрупване на нестандартни договори; призовава всички 
политики на Общността, в областта на заетостта, да се придържат и в 
бъдеще към традиционния модел на безсрочния трудов договор на пълно 
работно време, който е в основата на социално-осигурителните системи в 
държавите-членки;

Or. de
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Изменение, внесено от Ria Oomen-Ruijten

Изменение 182
Параграф 14

14. Подчертава необходимостта от въвеждане на политики, които да възпрепятстват 
периодичното натрупване на нестандартни договори, освен ако те не 
съдържат същите права, както трудовите договори на пълно работно 
време;

Or. de

Изменение, внесено от Anja Weisgerber

Изменение 183
Параграф14

заличава се

Or. de

Изменение, внесено от Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio и Gabriele Zimmer

Изменение 184
Параграф 14

14. Подчертава необходимостта от въвеждане на политики, които да възпрепятстват 
безкрайното натрупване на установени или други нестандартни договори, като 
изразява подкрепата си за държавите-членки при прилагането на политики 
за промяна на тези договори в безсрочни трудови правоотношения с пълна 
социална закрила;

Or. en

Изменение, внесено от Bernard Lehideux

Изменение 185
Параграф 14

14. Подчертава необходимостта от въвеждане на политики, които да ограничат
периодичното натрупване на нестандартни договори;

Or. fr
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Изменение, внесено от Elizabeth Lynne

Изменение 186
Параграф 14

заличава се

Or. en

Изменение, внесено от Philip Bushill-Matthews

Изменение 187
Параграф 15

15. Призовава за създаване на всеобхватни системи за обучение през целия живот, 
приложими и за работниците с нестандартни договори; призовава държавите-
членки да съсредоточат стратегиите върху области, които имат слабости на 
национално равнище, да осъществят конкретно насочени инвестиции в 
образованието и обучението и да гарантират, че функционирането на 
публичните органи и стопански организации се подобрява;

Or. en

Изменение, внесено от Elisabeth Schroedter от името на групата Verts/ALE

Изменение 188
Параграф 15

15. Призовава за създаване на всеобхватни системи за обучение през целия живот, 
които обръщат специално внимание на работниците с нестандартни договори; 
призовава държавите-членки да съсредоточат стратегиите върху области, които 
имат слабости на национално равнище, да осъществят конкретно насочени 
инвестиции в образованието и обучението и да гарантират, че функционирането 
на публичните органи и стопански организации се подобрява; призовава 
държавите-членки да гарантират правото на образование и достъпа до 
образование за всички;

Or. de
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Изменение, внесено от Ria Oomen-Ruijten

Изменение 189
Параграф 15

15. Призовава за създаване на всеобхватни системи за обучение през целия живот 
(заличаване); призовава държавите-членки да съсредоточат стратегиите върху 
области, които имат слабости на национално равнище, да осъществят конкретно 
насочени инвестиции в образованието и обучението и да гарантират, че 
функционирането на публичните органи и стопански организации се подобрява;

Or. de

Изменение, внесено от Anja Weisgerber

Изменение 190
Параграф 15

15. Призовава да се оказва подкрепа на подходящи системи за обучение през целия 
живот, които обръщат специално внимание на работниците с нестандартни 
договори; призовава държавите-членки да съсредоточат стратегиите върху 
области, които имат слабости на национално равнище, да осъществят конкретно 
насочени инвестиции в образованието и обучението и да гарантират, че 
функционирането на публичните органи и стопански организации се подобрява;

Or. de

Изменение, внесено от Stephen Hughes от името на групата PSE

Изменение 191
Параграф 15 a (нов)

15a. Призовава за укрепване на системите за индустриални отношения, на 
равнище ЕС и на национално равнище, като ключ за постигане и прилагане 
на политики за гъвкавосигурност, които са балансирани и предоставят на 
предприятията правилния вид гъвкавост, като същевременно се гарантира 
премахване на нелоялната конкуренция за сметка на условията на труд;

Or. en
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Изменение, внесено от Stephen Hughes от името на групата PSE

Изменение 192
Параграф 15 б (нов)

15б. Подчертава необходимостта дружествата да изпреварват промените, 
свързани с работата и потребностите си в областта на човешките 
ресурси, за да изготвят планове за вътрешно обучение и преквалификация 
на служителите си;

Or. fr

Изменение, внесено от Stephen Hughes от името на групата PSE

Изменение 193
Параграф 15 в (нов)

15в. Припомня, че предвид на тази връзка, подизпълнителите, 
работниците, които притежават много умения, начинаещите 
работници и случайно наетите работници са работници с 
високорискова гъвкавост, за което свидетелства високият процент на 
злополуки сред тях;

Or. fr

Изменение, внесено от Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio и Gabriele Zimmer

Изменение 194
Параграф 16

16. Призовава социалните партньори и публичните органи в държавите-членки да 
гарантират осигуряването на инвестиции в обучението през целия живот чрез 
договаряне на ориентир, представляващ 2 % от БВП (общо публични и частни 
разходи); освен това призовава държавите-членки да насърчават дружествата да 
увеличават своите инвестиции в обучението през целия живот, които могат да 
се допълнят с колективни договори (например фондове за браншово 
специфична колективна професионална подготовка и обучение през целия 
живот); освен това призовава държавите-членки да въведат нови социални 
права с цел съчетаване на професионален и личен живот (например правото 
на отпуск за целите на обучение или грижа, правото на временно намаление 
на работните часове и правото на по-късно завръщане към трудова заетост
на пълен работен ден, правото на творчески отпуск и правото на 
младежите на стажове, обучение или трудова заетост шест месеца след 
завършване на образование);
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Or. en

Изменение, внесено от Elisabeth Schroedter от името на групата Verts/ALE

Изменение 195
Параграф 16

16. Призовава (заличаване) държавите-членки да гарантират осигуряването на 
инвестиции в обучението през целия живот чрез отпускане за тази цел на
минимален дял от 2 % от БВП (общо публични и частни разходи); освен това 
призовава държавите-членки да насърчават дружествата да увеличават своите 
инвестиции в обучението през целия живот;

Or. de

Изменение, внесено от Csaba Őry

Изменение 196
Параграф 16

16. Призовава (заличаване) публичните органи в държавите-членки да гарантират 
осигуряването на инвестиции в обучението през целия живот чрез договаряне на 
ориентир за публични разходи, представляващ 2 % от БВП (заличаване); освен 
това призовава държавите-членки да насърчават дружествата да увеличават 
своите инвестиции в обучението през целия живот;

Or. fr

Изменение, внесено от Ria Oomen-Ruijten

Изменение 197
Параграф 16

16. Призовава компетентните органи и социалните партньори (заличаване) в
държавите-членки да увеличат инвестициите в обучението през целия живот
(заличаване);

Or. nl
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Изменение, внесено от José Albino Silva Peneda и Philip Bushill-Matthews

Изменение 198
Параграф 16

16. Призовава социалните партньори и публичните органи в държавите-членки да
насърчат обучението през целия живот (заличаване); освен това призовава 
държавите-членки да насърчават дружествата да увеличават своите инвестиции 
в обучението през целия живот;

Or. en

Изменение, внесено от Anja Weisgerber

Изменение 199
Параграф 16

16. Призовава социалните партньори и публичните органи в държавите-членки да 
инвестират в обучението през целия живот (заличаване); освен това призовава 
държавите-членки да насърчават дружествата да увеличават своите инвестиции
в обучението през целия живот;

Or. de

Изменение, внесено от Stephen Hughes от името на групата PSE

Изменение 200
Параграф 16 a (нов)

16a. Подчертава важността на Седмата рамкова програма за научни 
изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности (2007 -
2013 г.) за създаване на нови и по-добри дружества, които ще насърчат  
Европа на знанието;

Or. en

Изменение, внесено от Anja Weisgerber

Изменение 201
Параграф 17

17. Подчертава ефикасността на новаторските форми на организация на труда, като 
например самоусъвършенстващи се организации, обучаване в много умения и 
редуване на работните места посредством обучение, предлагано от 
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работодателите (заличаване), подпомагане на регионалното развитие и активни 
политики за пазара на труда;

Or. de

Изменение, внесено от Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio и Gabriele Zimmer

Изменение 202
Параграф 17

17. Признава, че новаторските форми на организация на труда, като например 
самоусъвършенстващи се организации, обучаване в много умения и редуване на 
работните места посредством обучение, предлагано от работодателите, 
инициативи за секторни фондове, подпомагане на регионалното развитие и 
активни политики за пазара на труда могат да подпомогнат повторната 
интеграция на работниците, без те да загубят полезно знание и 
професионални умения, и по този начин да подкрепят един интегративен 
трудов пазар;

Or. en

Изменение, внесено от Ria Oomen-Ruijten

Изменение 203
Параграф 17

17. Подчертава ефикасността на новаторските форми на организация на труда, като 
например самоусъвършенстващи се организации, обучаване в много умения и 
редуване на работните места посредством обучение, предлагано от 
работодателите, инициативи за секторни фондове за обучение и 
преквалификация и за осигуряване в случай на безработица, подпомагане на 
регионалното развитие и активни политики за пазара на труда;

Or. de

Изменение, внесено от Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio и Gabriele Zimmer

Изменение 204
Параграф 18

18. Изразява убедеността си по отношение на значението на насърчаването на 
стабилни трудови правоотношения и борбата срещу бедността и несигурната 
трудова заетост, при които съществува висока степен на доверие чрез 
въвеждането на норма на ЕС за равнището на минималните доходи за
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социална интеграция (60 % от съответния БНД на глава от населението) и 
равнището на минималните заплати (60 % от съответната средна 
работна заплата на национално равнище), за да се предотврати бедността 
въз основа на доходите;

Or. en

Изменение, внесено от Csaba Őry

Изменение 205
Параграф 18

18. Изразява убедеността си по отношение на значението на насърчаването на 
стабилни трудови правоотношения, при които съществува висока степен на 
доверие, включително чрез използване на данъчни мерки;

Or. fr

Изменение, внесено от Anja Weisgerber

Изменение 206
Параграф 18

18. Изразява убедеността си, че гъвкавото трудово законодателство, 
съвременните форми на обучение през целия живот, устойчивите 
социално-осигурителни системи с възможност за финансиране, както и 
ефективните и ефикасните политики на пазара на труда осигуряват висока 
степен на доверие;

Or. de

Изменение, внесено от Stephen Hughes от името на групата PSE

Изменение 207
Параграф 18

18. Изразява убедеността си по отношение на значението на насърчаването на 
стабилни трудови правоотношения чрез подобряване на организацията на 
труда и качеството на отношенията на работното място;

Or. en
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Изменение, внесено от José Albino Silva Peneda и Philip Bushill-Matthews

Изменение 208
Параграф 19

19. Припомня значението на ефективните активни политики за пазара на труда, 
включително консултации и насоки, преквалификация и подпомагане чрез 
мобилност, за да се съкратят преходните периоди при смяната на работното 
място и социално-осигурителната система, които следва активно да
мотивират хората да  търсят нови възможности за работа, при което 
също така се насърчава отвореност към промяната чрез намаляване на загубата 
на приходи и предоставяне на възможности за образование;

Or. en

Изменение, внесено от Elisabeth Schroedter от името на групата Verts/ALE

Изменение 209
Параграф 19

19. Припомня значението на ефективните (заличаване) политики на пазара на 
труда, включително консултации и насоки, преквалификация и подпомагане 
чрез мобилност, за да се съкратят преходните периоди при смяната на работното 
място и социално-осигурителната система и насърчава отвореност към 
промяната чрез намаляване на загубата на приходи и предоставяне на 
възможности за образование;

Or. de

Изменение, внесено от Bernard Lehideux

Изменение 210
Параграф 19 а (нов)

19а. Подчертава необходимостта да се гарантира запазването на 
индивидуалните социални права по време на промени в професионалното 
положение, при преминаване от един вид трудов договор към друг или при 
промяна от статут на нает работник към статут на самостоятелна 
заетост (и обратното);

Or. fr
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Изменение, внесено от Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio и Gabriele Zimmer

Изменение 211
Параграф 21

21. Призовава държавите-членки да въведат мерки, с цел да се насърчи равният 
достъп до качествена заетост за жените и мъжете, които да отговарят на 
разпоредбите на европейския пакт за равнопоставеност на половете и да се 
удовлетвори неотложната потребност от заличаване на съществуващата 
разлика в заплащането въз основа на пола;

Or. en

Изменение, внесено от Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio и Gabriele Zimmer

Изменение 212
Параграф 22

22. Подчертава, че е необходимо социалните партньори да договорят споразумения 
за работното време, които да дадат възможност за по-добро съчетаване на 
професионалния и семейния живот;

Or. en

Изменение, внесено от Elisabeth Schroedter от името на групата Verts/ALE

Изменение 213
Параграф 22

22. Подчертава, че е необходимо социалните партньори да договорят споразумения 
за работното време, които са ориентирани към изискванията за защита на 
заетостта и здравето на работниците; изисква законово установено 
максимално седмично работно време в рамките на защитата на 
устойчивата заетост и здравето при работа, което да отразява най-
новите изследвания във връзка с устойчивото здраве при работа;

Or. de

Изменение, внесено от Elizabeth Lynne

Изменение 214
Параграф 22

22. Подчертава, че споразуменията за работното време трябва да бъдат
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достатъчно гъвкави, за да отговарят на потребностите на работодателите и 
работниците и да дадат възможност за съчетаване на професионалния и 
семейния живот;

Or. en

Изменение, внесено от Philip Bushill-Matthews

Изменение 215
Параграф 22

22. Подчертава, че е необходимо (заличаване) споразуменията за работното време 
да бъдат достатъчно гъвкави, за да отговарят на потребностите на 
работодателите и работниците и да дадат възможност за съчетаване на 
професионалния и семейния живот;

Or. en

Изменение, внесено от Stephen Hughes от името на групата PSE

Изменение 216
Параграф 22

22. Подчертава важността на отчитането на всички аспекти на гъвкавост, 
включително гъвкавост на организацията на труда и работното време, по-
специално чрез използването на нови технологии; подчертава, че е 
необходимо социалните партньори да договорят споразумения за работното 
време, които да са достатъчно гъвкави, за да отговарят на потребностите на 
работодателите и работниците и да дадат възможност за съчетаване на 
професионалния и личния живот;

Or. en

Изменение, внесено от Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio и Gabriele Zimmer

Изменение 217
Параграф 23

23. Призовава държавите-членки да въведат договорености в подкрепа на гъвкавото 
пенсиониране за по-възрастните работници чрез трудова заетост на непълно 
работно време и подобни схеми преди навършване на законово установената 
възраст за пенсиониране, които могат да увеличат интегрирането на по-
възрастните работници на пазара на труда;
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Or. en

Изменение, внесено от Stephen Hughes от името на групата PSE

Изменение 218
Параграф 23

23. Призовава държавите-членки и социалните партньори да намалят своите
политики на ранно пенсиониране на работниците и да въведат договорености 
в подкрепа на гъвкавото пенсиониране за по-възрастните работниците чрез 
частични пенсии, поделяне на едно работно място и подобни схеми, които да
насърчат активното остаряване и могат да увеличат интегрирането на по-
възрастните работници на пазара на труда;

Or. en

Изменение, внесено от Csaba Őry

Изменение 219
Параграф 23

23. Призовава държавите-членки да въведат договорености в подкрепа на по-
активно пенсиониране за по-възрастните работници чрез частични пенсии и 
подобни схеми, които могат да увеличат интегрирането на по-възрастните 
работници на пазара на труда;

Or. fr

Изменение, внесено от Ria Oomen-Ruijten и José Albino Silva Peneda

Изменение 220
Параграф 23

23. Призовава държавите-членки да въведат договорености в подкрепа на гъвкавото 
пенсиониране за по-възрастните работници чрез частични пенсии и подобни 
схеми, които могат да увеличат интегрирането на по-възрастните работници на 
пазара на труда и по този начин се насърчи по-голямо трудово дълголетие
като мярка срещу застаряването;

Or. en
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Изменение, внесено от Elizabeth Lynne

Изменение 221
Параграф 23

23. Призовава държавите-членки да въведат Директива 2000/78/ЕО, която 
забранява дискриминацията по възрастов признак при трудова заетост и да 
въведат договорености в подкрепа на гъвкавото пенсиониране за по-възрастните 
работниците чрез частични пенсии и подобни схеми, които могат да увеличат 
интегрирането на по-възрастните работници на пазара на труда;

Or. en

Изменение, внесено от Elisabeth Schroedter от името на групата Verts/ALE

Изменение 222
Параграф 23

23. Призовава държавите-членки и социалните партньори да въведат
договорености в подкрепа на устойчиви и социално допустими схеми за 
пенсиониране за по-възрастните работници (заличаване), за да гарантират на
повече по-възрастни хора подобряване на условията на живот и на труд;

Or. de

Изменение, внесено от Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio и Gabriele Zimmer

Изменение 223
Параграф 24

24. Напомня на държавите-членки, че за да се трансформира Eвропейската 
стратегия за заетост в по-висока съвкупна заетост, трябва да се създаде 
насърчаваща макроикономическа среда, а стратегията за трудова заетост
трябва да включва подобрена координация на макроикономическите политики и 
публичните разходи в подкрепа на устойчиво икономическо и социално 
развитие и развитие на средата, като по този начин се подкрепя 
създаването на нова трудова заетост от високо качество;

Or. en
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Изменение, внесено от Elisabeth Schroedter от името на групата Verts/ALE

Изменение 224
Параграф 24

24. Напомня на държавите-членки, че за да се трансформира гъвкавосигурността в 
по-висока съвкупна заетост, трябва да се създаде не само насърчаваща 
макроикономическа среда, но и държавите-членки трябва да инвестират в 
заетостта, а стратегията за гъвкавосигурност изисква подобрена координация 
на макроикономическите политики и публичните разходи в областта на 
политиката на заетост, социалната и образователната политика, както 
и подкрепа на интелигентния растеж, за да се постигнат приоритетите на 
Лисабонската стратегия;

Or. de

Изменение, внесено от Anja Weisgerber

Изменение 225
Параграф 25

заличава се

Or. de

Изменение, внесено от Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio и Gabriele Zimmer

Изменение 226
Параграф 25

25. Призовава Европейската централна банка да насърчи растежа на качествена
трудова заетост и инвестиране в контекст на устойчиво развитие 
посредством по-облекчена парична политика;

Or. en

Изменение, внесено от José Albino Silva Peneda

Изменение 227
Параграф 25

заличава се

Or. en
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Изменение, внесено от Philip Bushill-Matthews

Изменение 228
Параграф 27

заличава се

Or. en

Изменение, внесено от Ria Oomen-Ruijten

Изменение 229
Параграф 27

заличава се

Or. de

Изменение, внесено от Anja Weisgerber

Изменение 230
Параграф 27

27. Призовава европейските стопански организации да ускорят осъществяването на 
техните политики за корпоративна социална отговорност (заличаване);

Or. de

Изменение, внесено от Thomas Mann

Изменение 231
Параграф 27

заличава се

Or. de
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Изменение, внесено от Stephen Hughes от името на групата PSE

Изменение 232
Параграф 27

27. Призовава европейските стопански организации да ускорят осъществяването на 
техните политики за корпоративна социална отговорност и призовава Комисията 
да започне да прилага препоръките, посочени в резолюцията на Парламента от 
13 март 2007 г. относно корпоративната социална отговорност, като се отчита 
важността на интегрирането на социалните аспекти и на аспектите във 
връзка с околната среда в обхвата на дефинирането на общите принципи на 
гъвкавосигурност и необходимостта от насърчаване на качествени
политики;

Or. en

Изменение, внесено от Thomas Mann

Изменение 233
Параграф 27 а (нов)

27 а. Категорично признава това, което европейските предприятия вече са 
постигнали доброволно в социалната област и ги насърчава да работят в 
същата насока; подкрепя разумната инициатива на Комисията, която 
цели да остави на доброволна основа ангажимента на предприятията към 
корпоративна социална отговорност и по този начин възпрепятства 
създаването на нова бюрокрация;

Or. de

Изменение, внесено от Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio и Gabriele Zimmer

Изменение 234
Параграф 28

28. Счита, че общите принципи за насърчаване на "добра работа" следва да се 
прилагат от институциите на Общността и държавите-членки в рамките на една 
коренно преработена Лисабонска стратегия (Интегрирана стратегия за
устойчивост и солидарност); призовава за преразглеждане на насоките за
заетост чрез поставяне на фокуса върху качеството на трудовата заетост, 
ръководено от набор от показатели за качество, които държавите-членки 
следва да прилагат посредством техните програми за национална реформа; 
призовава Комисията и държавите-членки да включват в по-голяма степен 
Парламента и националните парламенти, както и социалните партньори, в 
прилагането и контрола на отворения метод на координация, в т.ч. европейската 
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стратегия за заетост и насоките за заетостта, с цел да се оптимизира 
ефикасността на тези политики;

Or. en

Изменение, внесено от Csaba Őry

Изменение 235
Параграф 28

28. Счита, че общите принципи на гъвкавосигурността следва да се прилагат от 
институциите на Общността и държавите-членки в рамките на Лисабонската 
стратегия; призовава за задълбочено преразглеждане на насоките за заетост, 
така че да се даде възможност да се вземат предвид аспекти на 
гъвкавосигурността (заличаване); призовава Комисията и държавите-членки да 
включат в по-голяма степен Парламента и националните парламенти, както и
социалните партньори, в прилагането и контрола на отворения метод на 
координация, в т.ч. европейската стратегия за заетост и насоките за заетостта, с 
цел да се оптимизира ефикасността на тези политики;

Or. fr

Изменение, внесено от Elisabeth Schroedter от името на групата Verts/ALE

Изменение 236
Параграф 28

28. Счита, че общите принципи на гъвкавосигурността могат да бъдат проверени
от институциите на Общността и държавите-членки в рамките на Лисабонската 
стратегия по отношение на оценката на тяхното въздействие с цел
изпълнение на Лисабонската програма; (заличаване); призовава Комисията и 
държавите-членки да включат в по-голяма степен Парламента и националните 
парламенти, както и социалните партньори, в прилагането и контрола на 
отворения метод на координация, в т.ч. европейската стратегия за заетост и 
насоките за заетостта, с цел да се оптимизира ефикасността на тези политики;

Or. de

Изменение, внесено от Thomas Mann

Изменение 237
Параграф 28

28. Счита, че общите принципи на гъвкавосигурността следва да се възприемат  
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като въпрос, който засяга всички сектори и да се прилагат от институциите 
на Общността и държавите-членки в рамките на Лисабонската стратегия; 
призовава за преразглеждане на насоките за заетост чрез включване на общите 
принципи на гъвкавосигурността, които държавите-членки следва да прилагат 
посредством техните програми за национална реформа; призовава Комисията и 
държавите-членки да включват в по-голяма степен Парламента и националните 
парламенти, както и социалните партньори, в прилагането и контрола на 
отворения метод на координация, в т.ч. европейската стратегия за заетост и 
насоките за заетостта, с цел да се оптимизира ефикасността на тези политики;

Or. de

Изменение, внесено от Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Изменение 238
Параграф 28 a (нов)

28a. Подчертава необходимостта от създаването на подходящ метод за оценка 
на изпълнението на принципите за гъвкавосигурност, базиран по-скоро на 
набор от модели, съответстващи на действителността и на 
предизвикателствата на пазара на труда в държавите-членки, а не на 
строго дефинираните модели за гъвкавосигурност;

Or. el

Изменение, внесено от Anja Weisgerber

Изменение 239
Параграф 29

заличава се

Or. de

Изменение, внесено от Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio и Gabriele Zimmer

Изменение 240
Параграф 29

29. Призовава Европейския съвет и Комисията, в рамките на средносрочния преглед 
на програмата за социална политика и като се вземе предвид докладът на 
Парламента относно прегледа на социалната действителност, да създадат 
амбициозна програма за социална политика както на равнище ЕС, така и на
национално равнище; освен това призовава двете институции да изготвят 
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съвместно с Парламента прогноза за бъдещето на една социална Европа, която 
да насърчава устойчивото развитие, пълната заетост, социалните права и 
защита, които са дълбоко вкоренени в европейската традиция и трябва да се 
гарантират; подчертава, че една социална Европа, заедно с амбициозни 
национални реформи, ще предложи по този начин истинска добавена стойност 
за работниците и гражданите, използвайки всички налични средства (отворен 
метод на координация, национално и европейско законодателство, социален 
диалог, програми); счита, че единствено вътрешният пазар, който съчетава 
икономически постижения със социални права, може да получи подкрепата на 
гражданите;

Or. en

Изменение, внесено от Philip Bushill-Matthews

Изменение 241
Параграф 29

29. Призовава Европейския съвет и Комисията (заличаване) да създадат 
амбициозна програма за социална реформа както на равнище ЕС, така и на 
национално равнище; освен това призовава двете институции да изготвят 
съвместно с Парламента прогноза за бъдещето на една социална Европа;
(заличаване) следователно подчертава, че за да се подсили растежът и да се 
увеличат равнищата на заетост и качеството на работата, трябва да се гарантират 
социални права и защита, дълбоко вкоренени в европейската традиция; 
подчертава, че една социална Европа, заедно с амбициозни национални 
реформи, ще предложи по този начин истинска добавена стойност за 
работниците и гражданите, използвайки всички налични средства (заличаване); 
счита, че единствено вътрешният пазар, който съчетава икономическа свобода 
със социални права, може да получи подкрепата на гражданите;

Or. en

Изменение, внесено от Elisabeth Schroedter от името на групата  Verts/ALE

Изменение 242
Параграф 29

29. Призовава Европейския съвет и Комисията, в рамките на средносрочния преглед 
на програмата за социална политика и като се вземе предвид докладът на 
Парламента относно прегледа на социалната действителност, да създадат 
амбициозна програма за социална реформа както на равнище ЕС, така и на 
национално равнище; (заличаване) следователно подчертава, че за да се 
подсили растежът и да се увеличат равнищата на заетост и качеството на 
работата, трябва да се гарантират социални права и защита, дълбоко вкоренени в 
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европейската традиция; подчертава, че една социална Европа, заедно с 
амбициозни национални реформи, ще предложи по този начин истинска 
добавена стойност за работниците и гражданите, използвайки всички налични 
средства (отворен метод на координация, национално и европейско 
законодателство, социален диалог, програми); счита, че единствено вътрешният 
пазар, който съчетава икономическа свобода със социални права, може да 
получи подкрепата на гражданите;

Or. de
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