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Изменение 1
Гидо Райл

Проект на становище
Параграф 1

Проект на становище Изменение

1. подчертава важната на 
агенциите за изготвянето и 
изпълнението на политиките на ЕС, 
особено по отношение на задачите от 
техническо, научно, оперативно и/или 
регулаторно естество; оценява в този 
контекст значението и качеството 
на работата, извършена от четирите 
агенции в сферата на компетентност 
на комисията по заетост и социални 
въпроси (Cedefop, Eurofound, EU-
OSHA и ETF);

1. отбелязва, че броят на 
агенциите на ЕС е нараснал 
значително от 2000 г. насам; счита, 
че това е проблем от демократична 
гледна точка, тъй като агенциите 
изпълняват отчасти задачи, свързани 
с публичната администрация, чието 
изпълнение има сериозни последици за 
гражданите, но агенциите са 
независими от държавите членки и 
следователно не са демократично 
легитимирани; посочва, че между 
2000 и 2013 г. числеността на 
персонала на агенциите на ЕС е 
нараснала четирикратно, а 
разпределените от бюджета на ЕС 
средства са се увеличили осем пъти, 
както и че през 2018 г. на всички 
агенции (с изключение на ЕСП) са 
били отпуснати общо 4,2 милиарда 
евро, т.е. с 20% повече, отколкото 
през 2017 г.; отбелязва, че в 
социалната сфера и в сферата на 
заетостта работят успоредно 
различни агенции и органи и че е 
налице припокриване на функциите и 
правомощията; отбелязва по-
специално припокриването между 
Европейската агенция за безопасност 
и здраве при работа и Европейската 
фондация за подобряване на 
условията на живот и труд и 
значителното припокриване между 
Европейската фондация за обучение и 
Европейския център за развитие на 
професионалното обучение;

Or. de
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Изменение 2
Елена Лици

Проект на становище
Параграф 1

Проект на становище Изменение

1. подчертава важната на 
агенциите за изготвянето и 
изпълнението на политиките на ЕС, 
особено по отношение на задачите от 
техническо, научно, оперативно и/или 
регулаторно естество; оценява в този 
контекст значението и качеството 
на работата, извършена от четирите 
агенции в сферата на компетентност на 
комисията по заетост и социални 
въпроси (Cedefop, Eurofound, EU-OSHA 
и ETF);

1. подчертава колко е важно 
ролята на агенциите да бъде по-
ефективна по отношение на разходите 
и ресурсите; счита, че броят на 
агенциите на ЕС е прекалено голям 
(43 през 2019 г.), както и броят на 
агенциите в сферата на компетентност 
на комисията по заетост и социални 
въпроси (Cedefop, Eurofound, EU-OSHA 
и ETF, към които през 2019 г. се 
присъедини и ЕОТ);

Or. it

Изменение 3
Алекс Аджус Салиба, Вилия Блинкевичуте, Алисия Омс Хинел, Естреля Дура 
Ферандис, Милан Бръглез, Елизабета Гуалмини

Проект на становище
Параграф 1 a (нов)

Проект на становище Изменение

1а. оценява факта, че всички 
агенции в рамките на правомощията 
на комисията по заетост и социални 
въпроси са постигнали своите цели и 
са изпълнили работните си програми, 
въпреки недостатъчните човешки 
ресурси и бюджетните ограничения; 
счита, че тези предизвикателства ще 
породят риск в бъдеще за задачите на 
агенциите, и подчертава, че е важно 
да се осигурят достатъчно персонал и 
финансови ресурси, за да могат 
агенциите да продължат да 
осъществяват своите работни 
програми с много висока степен на 
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изпълнение;

Or. en

Изменение 4
Марк Ботенга, Констандинос Арванитис

Проект на становище
Параграф 1 a (нов)

Проект на становище Изменение

1а. подчертава, че прозрачността 
и осведомеността на гражданите 
относно съществуването на 
агенциите са от съществено значение 
за тяхната демократична 
отчетност; счита, че 
използваемостта и лесното 
оползотворяване на ресурсите и 
данните на агенциите са от 
първостепенно значение; 
следователно призовава за оценяване 
на начините за представяне и 
предоставяне на данни и ресурси 
понастоящем, както и до каква 
степен според гражданите е лесно те 
да бъдат откривани, разпознавани и 
използвани;

Or. en

Изменение 5
Елена Лици

Проект на становище
Параграф 2

Проект на становище Изменение

2. изразява задоволство, че в 
Годишния доклад на Европейската 
сметна палата относно агенциите на 
ЕС за финансовата 2018 година 
Сметната палата изразява одитни 

заличава се
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становища без резерви относно 
надеждността на отчетите на 
всички агенции; отбелязва, че 
Палатата изразява становища без 
резерви относно законосъобразността 
и редовността на свързаните с 
отчетите приходи за всички агенции; 
отбелязва освен това, че Палатата 
изразява становища без резерви 
относно законосъобразността и 
редовността на свързаните с 
отчетите плащания за всички 
агенции с изключение на EASO;

Or. it

Изменение 6
Елена Лици

Проект на становище
Параграф 3

Проект на становище Изменение

3. приветства и насърчава 
сътрудничеството между агенциите във 
и извън рамките на Мрежата от агенции 
на ЕС (EUAN), която има важна роля 
за откриването и насърчаването на 
потенциални възможности за 
повишаване на ефективността, за 
създаването на допълнителни ползи и за 
осигуряването на ефективна 
комуникация между агенциите и 
съответните заинтересовани лица; 
оценява и насърчава тясното 
сътрудничество между агенциите в 
сферата на компетентност на 
комисията по заетост и социални 
въпроси с цел осигуряване на полезни 
взаимодействия, взаимно допълване и 
съвместно използване на ресурсите;

3. насърчава сътрудничеството 
между агенциите във и извън рамките 
на Мрежата от агенции на ЕС (EUAN) с 
цел повишаване на ефективността, 
създаването на допълнителни ползи, 
осигуряването на взаимно допълване и 
съвместно използване на ресурсите, 
както и избягване на дублиране и 
разхищение;

Or. it
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Изменение 7
Елена Лици

Проект на становище
Параграф 4

Проект на становище Изменение

4. отбелязва, че повечето 
констатации на Палатата, посочени в 
Годишния ѝ доклад относно агенциите 
на ЕС за финансовата 2018 година, се 
отнасят за недостатъци в процедурите за 
възлагане на обществени поръчки, 
какъвто беше случаят и през 
предходните години; насърчава 
агенциите да усъвършенстват 
допълнително своите процедури за 
обществени поръчки, така че да 
осигурят пълно спазване на 
приложимите правила и да сключват 
договори с най-добро съотношение 
между цена и качество; отбелязва, че по 
отношение на доброто финансово 
управление в констатациите на Палатата 
се посочва прекомерна зависимост от 
изпълнители, външни консултанти и 
временни работници;

4. отбелязва със загриженост, че 
повечето констатации на Палатата, 
посочени в Годишния ѝ доклад относно 
агенциите на ЕС за финансовата 2018 
година, се отнасят за недостатъци в 
процедурите за възлагане на 
обществени поръчки, какъвто беше 
случаят и през предходните години; 
насърчава агенциите да усъвършенстват 
допълнително своите процедури за 
обществени поръчки, така че да 
осигурят пълно спазване на 
приложимите правила и да сключват 
договори с най-добро съотношение 
между цена и качество; отбелязва също 
така, че по отношение на доброто 
финансово управление в констатациите 
на Палатата се посочва прекомерна 
зависимост от изпълнители, външни 
консултанти и временни работници;

Or. it

Изменение 8
Алекс Аджус Салиба, Вилия Блинкевичуте, Алисия Омс Хинел, Естреля Дура 
Ферандис, Милан Бръглез, Елизабета Гуалмини, Мариане Винд

Проект на становище
Параграф 4 a (нов)

Проект на становище Изменение

4а. подкрепя заключенията на 
Палатата, че използването на 
рамкови договори не трябва да 
възпрепятства провеждането на 
справедлива и конкурентна процедура 
за възлагане на обществени поръчки и 
че конкуренцията по отношение на 
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цената трябва да отчита всички 
основни ценови елементи; счита, че 
съвместните процедури за възлагане 
на обществени поръчки или 
междуинституционалните рамкови 
договори, основаващи се на анализ на 
пазара и на доказателства за 
осъществимост за съвместната 
процедура, биха могли да спомогнат за 
повишаване на ефикасността и за 
икономии от мащаба за агенциите и 
биха могли да бъдат особено полезни 
за новосъздадените агенции, като 
Европейския орган по труда (ЕОТ);

Or. en

Изменение 9
Алекс Аджус Салиба, Вилия Блинкевичуте, Алисия Омс Хинел, Естреля Дура 
Ферандис, Милан Бръглез, Елизабета Гуалмини, Мариане Винд

Проект на становище
Параграф 4 б (нов)

Проект на становище Изменение

4б. приветства доклада на 
Комисията (публикуван през 2019 г.) 
за оценка на агенциите на ЕС, 
работещи в областта на политиката 
по заетостта и социалните въпроси 
(Eurofound, Cedefop, ETF и EU-OSHA), 
относно целесъобразността, 
ефективността, съгласуваността и 
европейската добавена стойност на 
агенциите; подчертава, че 
Европейската комисия е набелязала 
няколко области за подобрение, но 
като цяло докладът ѝ за оценка е 
много положителен и посочва, че 
агенциите са изпълнили своите 
задачи с висока добавена стойност и 
икономическа ефективност, както и 
че тяхната работа е била 
целесъобразна и полезна за техните 
заинтересовани лица;
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Or. en

Изменение 10
Алекс Аджус Салиба, Вилия Блинкевичуте, Алисия Омс Хинел, Естреля Дура 
Ферандис, Милан Бръглез, Елизабета Гуалмини, Мариане Винд

Проект на становище
Параграф 4 в (нов)

Проект на становище Изменение

4в. признава напредъка, постигнат 
от агенциите по отношение на 
обмена на информация и 
сътрудничеството, и подчертава 
необходимостта от допълнителни 
мерки и подобрено сътрудничество, за 
да се спомогне за намаляване на 
разходите, повишаване на 
ефективността и постигане на по-
силно взаимодействие между 
агенциите;

Or. en

Изменение 11
Алекс Аджус Салиба, Вилия Блинкевичуте, Алисия Омс Хинел, Естреля Дура 
Ферандис, Милан Бръглез, Елизабета Гуалмини, Мариане Винд

Проект на становище
Параграф 4 г (нов)

Проект на становище Изменение

4г. приветства създаването на 
Европейския орган по труда (ЕОТ), 
чийто учредителен регламент беше 
представен през март 2018 г. и който 
започна работа през октомври 2019 г.; 
подчертава необходимостта от 
осигуряване на достатъчно 
финансови средства за неговото 
установяване; настоява, че 
финансирането не може да бъде 
осъществено чрез преразпределяне на 
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средства от другите агенции и 
другите бюджетни редове в областта 
на заетостта и социалните въпроси и 
че за ЕОТ, като нов орган, се изискват 
свежи ресурси, за да работи той 
безпроблемно; подчертава по-
специално, че създаването на ЕОТ не 
следва да води до намаляване на 
ресурсите и капацитета на 
Европейския портал за 
професионална мобилност (EURES), 
който играе първостепенна роля за 
улесняване на трудовата мобилност 
на гражданите на Съюза и предлага 
услуги и партньорства за търсещите 
работа лица и работодателите, 
публичните служби по заетостта, 
социалните партньори и местните 
органи; поради това подчертава 
необходимостта от запазване на ясни 
и отделни бюджетни редове за ЕОТ и 
за EURES;

Or. en

Изменение 12
Алекс Аджус Салиба, Вилия Блинкевичуте, Алисия Омс Хинел, Естреля Дура 
Ферандис, Милан Бръглез, Елизабета Гуалмини, Мариане Винд

Проект на становище
Параграф 4 д (нов)

Проект на становище Изменение

4д. посочва, че Европейският орган 
по труда (ЕОТ) ще помогне да се 
гарантира, че правилата на ЕС 
относно трудовата мобилност и 
координацията на системите за 
социална сигурност се прилагат 
ефективно и справедливо, ще 
съдейства на националните органи да 
си сътрудничат за прилагането на 
тези правила и ще направи по-лесно за 
гражданите и предприятията да се 
възползват от вътрешния пазар; 
счита, че въпреки че четирите 
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агенции (Eurofound, Cedefop, ETF и 
EU-OSHA) са насочени предимно към 
изследванията, те биха могли да 
успешно да подкрепят и да 
допринасят за работата на 
Европейския орган по труда.

Or. en

Изменение 13
Марк Ботенга, Констандинос Арванитис

Проект на становище
Параграф 5 а (нов)

Проект на становище Изменение

5а. насърчава агенциите на Съюза 
да обмислят приемането на 
стратегия за основните права, 
включваща позоваване на основните 
права в кодекс за поведение, който да 
определя задълженията на техните 
служители и обучението на 
персонала; създаване на механизми, 
които да гарантират, че всяко 
нарушение на основните права ще 
бъде открито и докладвано и че 
основните органи на съответната 
агенция ще бъдат своевременно 
уведомявани за рисковете от такива 
нарушения; създаване, по 
целесъобразност, на длъжност 
„служител по въпросите на 
основните права“, който да се 
отчита пряко пред управителния 
съвет, за да се осигури известна 
степен на независимост спрямо 
другите служители, с оглед на 
гарантиране на незабавно 
отстраняване на заплахите за 
основните права и непрекъснато 
подобряване на политиката в 
областта на основните права в 
рамките на организацията; 
развитието на редовен диалог с 
организациите на гражданското 
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общество и съответните 
международни организации по 
въпросите на основните права; 
утвърждаването на зачитането на 
основните права като централен 
елемент от мандата за 
сътрудничество на съответните 
агенции с външни организации, 
включително по-специално 
представители на националните 
администрации, с които те си 
взаимодействат на оперативно 
равнище;

Or. en

Изменение 14
Томаш Здеховски

Проект на становище
Параграф 5 а (нов)

Проект на становище Изменение

5а. препоръчва всички агенции да 
съсредоточат вниманието си върху 
комуникацията с обществеността и 
популяризирането, тъй като 
тяхното съществуване и техните 
дейности често не са разпознавани от 
гражданите;

Or. en

Изменение 15
Марк Ботенга, Констандинос Арванитис

Проект на становище
Параграф 6 a (нов)

Проект на становище Изменение

6а. призовава мрежата на 
агенциите да разработи обща 
политика да не се заместват 
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постоянните служители с по-
скъпоструващи външни консултанти.

Or. en


