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ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Комисията по заетост и социални въпроси приканва водещата комисия по правни 

въпроси да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните 

предложения: 

1. подчертава факта, че Комисията има правомощието и задължението да следи за 

прилагането на правото на ЕС и да започва производства за установяване на 

неизпълнение на задължения срещу държавите членки, които не са изпълнили 

задължение, произтичащо от Договорите; въпреки това настоятелно призовава 

Комисията, преди да започне официални производства за установяване на 

неизпълнение на задължения, да отдава приоритет на инициативата EU Pilot и да 

започне процес на диалог с държавите членки; припомня на държавите членки, че 

правото на ЕС е неразделна част от тяхното национално право и че те носят 

отговорност за правилното му прилагане; 

2. отбелязва, че своевременното и правилно транспониране на правото на ЕС в 

националното законодателство и ясната вътрешна правна уредба следва да бъдат 

приоритет за държавите членки с цел да се избягват нарушения на правото на ЕС и 

същевременно да се осигурят на физическите лица и на предприятията 

предвидените ползи, за които създава възможност ефикасното и ефективно 

прилагане на законодателството на ЕС; 

3. подчертава важната роля на социалните партньори, на организациите на 

гражданското общество и на другите заинтересовани страни за създаването на 

законодателство, както и за проследяването и докладването на недостатъци при 

транспонирането и прилагането на правото на ЕС от страна на държавите членки; 

отбелязва признаването от страна на Комисията на ролята на заинтересованите 

страни чрез въвеждането през 2014 г. на нови инструменти, които улесняват този 

процес; насърчава заинтересованите лица и за в бъдеще да останат бдителни в това 

отношение; 

4. подчертава факта, че през 2014 г. са били регистрирани 3 715 нови жалби, като 

Комисията е получила най-голям брой нови жалби (666) в областите на заетостта, 

социалните въпроси и приобщаването от 2011 г. насам1; припомня, че прилагането в 

недостатъчна степен, както и неправилното прилагане или неприлагането на 

законодателството на ЕС от страна на държавите членки прави законодателството 

неефективно, значително намалява социалните и трудовите права и може да наложи 

провеждането на допълнителни действия на равнището на ЕС, като изцяло се зачита 

принципът на субсидиарност; 

5. подчертава факта, че през 2014 г. не са взети значими решения от Съда на 

Европейския съюз в областта на заетостта, социалните въпроси и приобщаването; 

6. отбелязва, че от 2 341 разгледани от европейската мрежа SOLVIT жалби през 

2014 г. 1 458 са се отнасяли до достъпа до и използването на права на социално 

                                                 
1  „Мониторинг върху прилагането на правото на Съюза – Годишен доклад за 2014 г.“ COM(2015)0329, 

стр. 8. 



 

PE569.846v02-00 4/7 AD\1086811BG.doc 

BG 

осигуряване съгласно Регламент (ЕО) № 883/2004, като най-голям брой жалби са 

регистрирани по случаи, свързани с детските надбавки, пенсиите и обезщетенията 

за безработица; 

7. призовава Комисията да представи доста забавилото се преразглеждане на 

Регламент (ЕО) № 883/2004, както и на регламента за неговото изпълнение 

възможно най-скоро, за да се гарантира, че всички лица ще се ползват пълноценно 

от своите права на социално осигуряване; припомня на държавите членки 

задължението им да работят в тясно сътрудничество по този въпрос, за да 

гарантират, че мобилните граждани на ЕС не са лишени от своите права; призовава 

Административната комисия за координация на системите за социална сигурност да 

оценява на годишна основа кои проблеми се повтарят най-често, да представя 

конкретни предложения за начина за подобряване на положението и да публикува 

своята оценка и предложенията си; 

8. посочва, че през 2014 г. броят на новите случаи на нарушения поради късно 

транспониране в областта на заетостта (17) е нараснал леко в сравнение с 

предходната година (13), като всички тези случаи са били свързани с трудовото 

право1; припомня, че късното транспониране на трудовото право е постоянен 

проблем в някои държави членки, който пречи на лицата да се ползват от правата си 

и да извличат съответните ползи от правото на Съюза; подчертава, че късното и 

неправилно транспониране на директивите на ЕС оказва отрицателно въздействие 

върху цялостната правна сигурност и условията на равнопоставеност на единния 

пазар; призовава държавите членки да предприемат мерки, включително 

законодателни мерки, когато това е целесъобразно, за да се гарантира 

практическото и полезно транспониране на директивите на ЕС в правната система 

на всяка държава членка; 

9. подчертава, че забавянето на транспониране е пречка за правилното функциониране 

на вътрешния пазар и е в разрез с интересите на гражданите и на предприятията, 

като ги лишава от някои от техните права; в този смисъл призовава държавите 

членки да транспонират във възможно най-кратък срок Директива 2011/24/ЕС за 

упражняване на правата на пациентите при трансгранично здравно обслужване, за 

да се гарантира на всички европейци достъп до качествени здравни грижи в друга 

държава – членка на ЕС; 

10. подчертава, че в края на 2014 г. е имало 1 347 неприключени случая за нарушения, 

72 от които са били свързани със заетостта2; 

11. приветства  факта, че Комисията, в рамките на нейната Програма за пригодност и 

резултатност на регулаторната рамка (REFIT), отделя особено внимание на 

въпросите за изпълнението и ефективното прилагане на законодателството на ЕС с 

цел предотвратяване и ограничаване на броя на случаите на късно транспониране от 

страна на държавите членки; 

                                                 
1 Работен документ на службите на Комисията, озаглавен „Част I – Области на политика“ (придружаващ 

документа „„Мониторинг върху прилагането на правото на Съюза – Годишен доклад за 2014 г.“), стр. 40. 
2  „Мониторинг върху прилагането на правото на Съюза – Годишен доклад за 2014 г., COM(2015)0329, 

стр. 15. 
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12. отбелязва, че причините за късното транспониране на директивите се различават в 

отделните държави; настоятелно призовава Комисията да извърши задълбочени 

анализи в държавите членки, за да придобие всеобхватна представа в тази област и 

да предприеме мерки за избягване на късното транспониране в бъдеще, като 

осигури решения, съвместими с извънредните от правна гледна точка положения в 

определени държави членки; 

13. приветства факта, че Комисията е положила усилия да намали броя на официалните 

производства за установяване на неизпълнение на задължения през последните пет 

години посредством ефективен структуриран диалог с държавите членки, започнат 

чрез EU Pilot преди да се прибегне до официално производство за установяване на 

неизпълнение на задължения; 

14. настоятелно призовава Комисията при изготвянето и оценката на законодателството 

да отчита потенциалните ползи и тежестта, включително за МСП, които 

представляват 99 % от европейските предприятия и създават 85 % от новите 

работни места; в този смисъл подчертава необходимостта от прилагане на принципа 

„Мисли първо за малките“; подчертава необходимостта от оценяване не само на 

краткосрочното въздействие, но и на дългосрочната стойност на законодателството; 

изтъква обаче, че всички служители имат право да се ползват от възможно най-

високо равнище на защита по отношение на здравето и безопасността на работното 

място, независимо от размера на предприятието, което ги е наело; 

15. призовава за предприемане на допълнителни мерки, за да се гарантира ефективното 

наблюдение и прилагане на законодателството, включително навременното 

транспониране и спазване на целите на законодателството, както и за да се запълват 

вредните пропуски, когато възникват такива; подчертава необходимостта 

законодателството да се формулира разбираемо с цел улесняване на спазването; 

16. подчертава обаче, че законодателството на ЕС определя само минимални стандарти, 

които държавите членки могат да подобряват в рамките на националното си 

законодателство; 

17. счита, че оценките на въздействието следва да включват изпитвания по отношение 

на МСП и на конкурентоспособността, за да се гарантира, че за дружествата, и по-

специално МСП, няма да възникне прекомерна тежест вследствие на новото 

законодателство; 

18. приветства усилията, положени от Комисията през последните години, и отчита 

спектъра от мерки, въведени за подпомагане на държавите членки при прилагането, 

например таблици на съответствието, годишни таблици с резултатите и насоки; 

приветства факта, че Комисията предоставя планове за изпълнение, за да улесни 

ефективното и незабавно прилагане на правото на Съюза; отбелязва значението на 

това Комисията да наблюдава използването на плановете за изпълнение от страна 

на държавите членки; 

19. отбелязва текущото преразглеждане от страна на Комисията на действащото 

законодателство в рамките на нейната Програма за по-добро регулиране, която има 

за цел да гарантира високото качество на законодателството на ЕС от гледна точка 

на прозрачността, публичните консултации, изпълнението и съответствието с 
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принципа на субсидиарност;  поради това призовава Комисията да координира 

усилията си с тези на държавите членки и на Европейския парламент на по-ранен 

етап от законодателния процес с цел да се гарантира, че бъдещото законодателство 

на ЕС може да се прилага по-ефективно, тъй като дерегулирането, 

свръхрегулирането и нерегулирането могат да нанесат повече вреди на бизнеса и на 

заетостта; отбелязва обаче, че тази координация не трябва да засяга правомощията 

на законодателите и трябва да зачита изцяло обикновената законодателна 

процедура и демократичната легитимност на държавите членки; 

20. подчертава, че принципът на равно третиране и недискриминация е добре установен 

в правото на ЕС и поради това следва да бъде вземан под внимание и зачитан при 

изготвянето на законодателството на ЕС; 

21. призовава Комисията да засили сътрудничеството си с държавите членки, за да 

ускори коригирането на нарушенията на правото на ЕС, когато е необходимо; 

подчертава, че това сътрудничество трябва да бъде прозрачно и отворено за 

парламентарен контрол; 

22. призовава Комисията да преразгледа уредбата, съгласно която държавите членки 

предоставят подкрепяща информация за начина, по който са транспонирали 

директивите в националното си законодателство; 

23. призовава Комисията да предостави по-голяма подкрепа на държавите членки по 

отношение на изпълнението и на правилното прилагане на правото на ЕС чрез 

осигуряване на специално разработени инструменти, като например подробни 

планове за изпълнение и документи с насоки, които са резултат от засиленото и 

взаимно сътрудничество между Комисията и държавите членки, още на ранен етап 

от законодателния процес; счита, че редовният диалог със социалните партньори 

също така е важно средство, чрез което държавите членки могат да гарантират 

ефективното прилагане на трудовото право на ЕС; 

24. подчертава, че укрепването на трудовите инспекторати на държавите членки е от 

основно значение за гарантиране на ефективното прилагане на трудовото право на 

ЕС в държавите членки; 

25. приветства разработените от Комисията инструменти, като например Your European 

Portal, Solvit и CHAP, но изразява съжаление, че те все още не са много популярни и 

са слабо използвани; 

26. призовава държавите членки да предоставят на Комисията по-ясна и по-конкретна 

информация относно транспонирането на директивите, за да предоставят 

възможност за извършването на по-добър преглед. 
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