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Легенда на използваните знаци 

 * Процедура на консултация  

 *** Процедура на одобрение  

 ***I Обикновена законодателна процедура (първо четене) 

 ***II Обикновена законодателна процедура (второ четене) 

 ***III Обикновена законодателна процедура (трето четене) 

 

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено в 

проекта на акт.) 

 

 

 

 

Изменения към проект на акт 

 

Изменения в две колони, внесени от Парламента 
 

Заличаванията се обозначават с получер курсив в лявата колона. 

Заместванията се обозначават с получер курсив в двете колони. Новият 

текст се обозначава с получер курсив в дясната колона. 

 

В първия и втория ред на антетката на всяко изменение се посочва 

съответната част от текста в разглеждания проект на акт. Ако 

изменението се отнася до съществуващ акт, който проектът на акт има 

за цел да измени, антетката съдържа и трети и четвърти ред, където се 

посочват съответно съществуващият акт и съответната разпоредба от 

него.  

 

Изменения, внесени от Парламента под формата на консолидиран 

текст 

 

Новите части от текста се посочват с получер курсив. Заличените части 

от текста се посочват със символа ▌ или се зачеркват. Заместванията се 

обозначават, като се посочва с получер курсив новият текст и се 

заличава или зачерква заместваният текст.  

По изключение не се отбелязват измененията с чисто техническо 

естество, които се нанасят от службите с оглед изготвянето на 

окончателния текст. 
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ 

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за 

създаване на Агенцията на Европейския съюз за безопасност и здраве при работа 

(EU-OSHA) и за отмяна на Регламент № 2062/94 на Съвета 

(COM(2016)0528 – C8-0344/2016 – 2016/0254(COD)) 

(Обикновена законодателна процедура: първо четене) 

Европейският парламент, 

– като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до 

Съвета (COM(2016)0528), 

– като взе предвид член 294, параграф 2 и член 153, параграф 2, буква а) от 

Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла 

предложението (C8-0344/2016), 

– като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на 

Европейския съюз, 

– като взе предвид становището на Икономическия и социален комитет от , 

– като взе предвид становището на Комитета на регионите от , 

– като взе предвид член 59 от своя правилник, 

– като взе предвид доклада на комисията по заетост и социални въпроси и 

становището на комисията по бюджети (A8-0000/2017), 

1. приема изложената по-долу позиция на първо четене; 

2. изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да 

внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст; 

3. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 

Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти. 

Изменение  1 

Предложение за регламент 

Съображение 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(2) От създаването си през 1994 г. 

EU-OSHA е играла важна роля в 

подкрепата за подобряване на 

(2) От създаването си през 1994 г. 

със своя експертен потенциал EU-

OSHA е играла важна роля в подкрепата 
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безопасността и здравето при работа в 

целия Европейски съюз. В същото време 

е имало развития в областта на 

безопасността и здравето при работа 

(БЗР). С оглед на това са необходими 

терминологични корекции в описанието 

на целите и задачите на EU-OSHA в 

сравнение с Регламент (ЕО) № 2062/94 

на Съвета. 

за подобряване на безопасността и 

здравето при работа в целия Европейски 

съюз. В същото време е имало развития 

в областта на безопасността и здравето 

при работа (БЗР), в това число 

развитие на технологиите, особено в 

цифровата област, което увеличи 

предизвикателствата и 

необходимостта от насърчаване на 

високи стандарти в областта на БЗР.  

С оглед на това са необходими 

терминологични корекции в описанието 

на целите и задачите на EU-OSHA в 

сравнение с Регламент (ЕО) № 2062/94 

на Съвета. 

Or. en 

 

Изменение  2 

Предложение за регламент 

Съображение 3 a (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (3a) Отмяната на Регламент (ЕС) 

№ 2062/94 и замяната му с настоящия 

регламент имат за цел да се 

актуализират мандатът и задачите 

на EU-OSHA, за да отразяват по-

добре тези настоящи нейни 

дейности, в това число 

необходимостта да се обърне особено 

внимание на микро-, малките и 

средните предприятия. 

Or. en 

 

Изменение  3 

Предложение за регламент 

Съображение 5 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

(5) Тъй като трите тристранни 

агенции — EU-OSHA, Европейският 

център за развитие на професионалното 

обучение (Cedefop) и Европейската 

фондация за подобряване на условията 

на живот и труд (Eurofound) — се 

занимават с въпроси, свързани с пазара 

на труда, работната среда и 

професионалното образование, 

обучение и умения, е необходимо тясно 

сътрудничество между трите агенции и 

следва да бъдат използвани начините 

за подобряване на ефективността и 

синергиите. В допълнение, когато е 

уместно, Агенцията следва да се стреми 

да установи ефективно сътрудничество 

със собствения вътрешен 

научноизследователски капацитет на 

Европейската комисия. 

(5) Тъй като трите тристранни 

агенции — EU-OSHA, Европейският 

център за развитие на професионалното 

обучение (Cedefop) и Европейската 

фондация за подобряване на условията 

на живот и труд (Eurofound) — се 

занимават с въпроси, свързани с пазара 

на труда, работната среда и 

професионалното образование, 

обучение и умения, е необходимо тясно 

сътрудничество между трите агенции, 

така че работата на агенциите да не 

се припокрива, когато те имат 

сходни сфери на интерес, като 

същевременно следва да се използват 

начини за подобряване на 

ефективността и синергиите, а всяко 

дублиране между агенциите, както и 

между тях и Комисията, по 

отношение на техния мандат, цели и 

дейности следва да се избягва. В 

допълнение, когато е уместно, 

Агенцията следва да се стреми да 

установи ефективно сътрудничество със 

собствения вътрешен 

научноизследователски капацитет на 

Комисията и Европейския 

парламент. 

Or. en 

 

Изменение  4 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 1 – буква й а (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 йa) да създаде стратегия за 

комуникации, която е съгласувана с и 

релевантна за стратегиите и 

дейностите на Комисията и на 

другите институции и агенции. 
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Or. en 

 

Изменение  5 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. При изпълнението на задачите си 

Агенцията поддържа тесен диалог по-

специално със специализираните 

органи, независимо дали публични или 

частни, публичните органи, синдикатите 

и организациите на работодателите. 

Агенцията, без да се засягат нейните 

собствени цели, осигурява 

сътрудничество с други агенции на 

Европейския съюз с цел избягване на 

припокриванията и насърчаване на 

синергията и взаимното допълване на 

техните дейности, по-специално с 

Европейската фондация за подобряване 

на условията на живот и труд, 

Европейския център за развитие на 

професионалното обучение и, когато е 

приложимо, с други агенции на ЕС. 

3. При изпълнението на задачите си 

Агенцията поддържа тесен диалог по-

специално със специализираните 

органи, независимо дали публични или 

частни, публичните органи, синдикатите 

и организациите на работодателите. 

Агенцията, без да се засягат нейните 

собствени цели, осигурява 

сътрудничество с други агенции на 

Европейския съюз с цел избягване на 

припокриванията и насърчаване на 

синергията и взаимното допълване на 

техните дейности, включително 

възможността за съвместна работа, 

по-специално с Европейската фондация 

за подобряване на условията на живот и 

труд, Европейския център за развитие 

на професионалното обучение и, когато 

е приложимо, с други агенции на ЕС. 

Or. en 

 

Изменение  6 

Предложение за регламент 

Член 4 – параграф 1 – алинея 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Членовете, посочени в букви а), б) и в), 

се назначават от Съвета от членовете и 

алтернативните членове на 

Консултативния комитет за безопасност 

и здраве на работното място.  

Членовете, посочени в букви а), б) и в), 

се назначават от Съвета от членовете и 

алтернативните членове на 

Консултативния комитет за безопасност 

и здраве на работното място въз основа 

на листи на кандидатите, 

представени от държавите членки и 

от европейските организации 
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съответно на работодателите и 

работниците. 

Or. en 

 

Изменение  7 

Предложение за регламент 

Член 4 – параграф 1 – алинея 4 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Членовете, посочени в буква a), се 

назначават по предложение на 

държавите членки. 

заличава се 

Or. en 

 

Изменение  8 

Предложение за регламент 

Член 4 – параграф 1 – алинея 5 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Членовете, посочени в букви б) и в), се 

назначават по предложение на 

говорителите на съответните групи 

в Комитета. 

заличава се 

Or. en 

 

Изменение  9 

Предложение за регламент 

Член 4 – параграф 1 – алинея 6 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Предложенията на трите групи в 

рамките на Комитета се представят 

на Съвета; предложенията се 

изпращат и на Комисията за 

заличава се 
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информация. 

Or. en 

 

Изменение  10 

Предложение за регламент 

Член 4 – параграф 1 – алинея 7 а (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Един представител на EU-OSHA и 

един представител на Eurofound 

имат статут на наблюдатели на 

заседанията на управителния съвет, 

за да се повиши ефикасността на 

трите тристранни агенции и да се 

увеличат синергиите между тях, а 

също и за да се избегне припокриване 

на техните дейности. 

Or. en 

 

Изменение  11 

Предложение за регламент 

Член 4 – параграф 4 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. Мандатът на членовете и на 

техните заместници е четири години. 

Той може да се продължава. При 

изтичане на мандата им или в случай на 

оставка членовете остават на служба до 

подновяване на назначенията им или 

докато бъдат заменени. 

4. Мандатът на членовете и на 

техните заместници е четири години. 

Договорът може да бъде подновяван. 

При изтичане на мандата им или в 

случай на оставка членовете остават на 

служба до подновяване на назначенията 

им или докато бъдат заменени. 

Or. en 
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Изменение  12 

Предложение за регламент 

Член 5 – параграф 1 – буква е 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

е) приема правила за 

предотвратяването и управлението на 

конфликти на интереси по отношение на 

своите членове и независимите 

експерти; 

е) приема правила за 

предотвратяването и управлението на 

конфликти на интереси по отношение на 

своите членове и независимите 

експерти, в това число и мерки за 

разкриването на потенциални рискове 

в ранна фаза; 

Or. en 

 

 

Изменение  13 

Предложение за регламент 

Член 6 – параграф 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. Годишната работна програма 

включва подробни цели и очаквани 

резултати, включително показатели за 

изпълнение. В нея също така са описани 

действията, които ще се финансират, и 

са посочени финансовите и човешките 

ресурси, разпределени за всяко 

действие, в съответствие с принципите 

за бюджетиране и управление по 

дейности. Годишната работна програма 

е съгласувана с многогодишната 

работна програма, посочена в параграф 

5. В годишната работна програма се 

посочват ясно добавените, променените 

или отменените задачи в сравнение с 

предходната финансова година. 

Годишното и/или многогодишното 

програмиране включва стратегията за 

отношенията с трети държави или 

международни организации, посочени в 

член 30, и действията, свързани с тази 

стратегия. 

3. Годишната работна програма 

включва подробни цели и очаквани 

резултати, включително и показатели за 

изпълнението, както и дейности и 

програми, които подлежат на 

предварителна или последваща 

оценка. В нея също така са описани 

действията, които ще се финансират, и 

са посочени финансовите и човешките 

ресурси, разпределени за всяко 

действие, в съответствие с принципите 

за бюджетиране и управление по 

дейности. Годишната работна програма 

е съгласувана с многогодишната 

работна програма, посочена в параграф 

5. В годишната работна програма се 

посочват ясно добавените, променените 

или отменените задачи в сравнение с 

предходната финансова година. 

Годишното и/или многогодишното 

програмиране включва стратегията за 

отношенията с трети държави или 
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международни организации, посочени в 

член 30, и действията, свързани с тази 

стратегия. 

Or. en 

 

Изменение  14 

Предложение за регламент 

Член 8 – параграф 5 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 5a. Агенцията публикува на своя 

уебсайт навременно и по прозрачен 

начин информация за заседанията на 

управителния съвет. 

Or. en 

 

Изменение  15 

Предложение за регламент 

Член 10 – параграф 5 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

5. Мандатът на членовете на 

изпълнителния съвет е две години. Този 

срок може да бъде продължаван. 

Мандатът на членовете на 

изпълнителния съвет изтича, когато те 

престанат да бъдат членове на 

управителния съвет. 

5. Мандатът на членовете на 

изпълнителния съвет е две години. Този 

мандат може да се подновява. Мандатът 

на членовете на изпълнителния съвет 

изтича, когато те престанат да бъдат 

членове на управителния съвет. 

Or. en 

 

Изменение  16 

Предложение за регламент 

Член 10 – параграф 6 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

6. Изпълнителният съвет заседава 

най-малко три пъти годишно. В 

допълнение, той се свиква по 

инициатива на председателя или по 

искане на неговите членове. 

6. Изпълнителният съвет заседава 

най-малко три пъти годишно. Той 

докладва навременно и по прозрачен за 

съдържанието на обсъжданията 

начин информация за заседанията на 

управителния съвет. В допълнение, 

той се свиква по инициатива на 

председателя или по искане на неговите 

членове. 

Or. en 

 

Изменение  17 

Предложение за регламент 

Член 11 – параграф 5 – буква д a (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 дa) въвежда ефективна система за 

мониторинг, която да позволи 

извършването на редовната оценка, 

посочена в член 28, и на система за 

докладване, с което да се обобщават 

резултатите от тази оценка; 

Or. en 

 

Изменение  18 

Предложение за регламент 

Член 11 – параграф 5 – буква е 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

е) изготвянето на план за 

последващи действия във връзка със 

заключенията от вътрешните или 

външните одитни доклади и оценки, 

както и от разследвания на 

Европейската служба за борба с 

измамите (OLAF), и докладването за 

е) изготвянето на план за 

последващи действия във връзка със 

заключенията от вътрешните или 

външните одитни доклади и оценките, 

посочени в член 28, както и от 

разследвания на Европейската служба за 

борба с измамите (OLAF), и 



 

PE599.596v01-00 14/19 PR\1116418BG.docx 

BG 

напредъка два пъти годишно на 

Комисията и редовно на управителния 

съвет и изпълнителния съвет; 

докладването за напредъка два пъти 

годишно на Комисията и редовно на 

управителния съвет и изпълнителния 

съвет; 

Or. en 

 

Изменение  19 

Предложение за регламент 

Член 14 – параграф 4 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. Комисията изпраща проектите на 

разчети на бюджетния орган заедно с 

проекта за общ бюджет на Съюза. 

4. Комисията изпраща проектите на 

разчети на бюджетния орган заедно с 

проекта за общ бюджет на Съюза. 

Едновременно с това Комисията 

изпраща тези проекти на разчети на 

Агенцията. 

Or. en 

 

Изменение  20 

Предложение за регламент 

Член 16 – параграф 2 – алинея 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

До 31 март на следващата финансова 

година счетоводителят на Комисията 

изпраща на Сметната палата 

междинните отчети на Агенцията, 

консолидирани с отчетите на 

Комисията. 

До 31 март на следващата финансова 

година счетоводителят на Комисията 

изпраща на Европейската сметна 

палата предварителния счетоводен 

отчет на Агенцията, консолидиран със 

счетоводния отчет на Комисията. 

Or. en 

Обосновка 

С цел съгласуваност с другите предложения на Агенцията и с други препращания в 

настоящия текст. 
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Изменение  21 

Предложение за регламент 

Член 16 – параграф 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. След получаване на 

констатациите и оценките Сметната 

палата относно предварителните 

счетоводни отчети на Агенцията, 

съгласно член 148 от Финансовия 

регламент, изпълнителният директор 

изготвя окончателните счетоводни 

отчети на Агенцията на своя собствена 

отговорност и ги представя на 

управителния съвет за становище. 

3. След получаване на 

констатациите и оценките на 

Европейската сметна палата относно 

предварителните счетоводни отчети на 

Агенцията, съгласно член 148 от 

Финансовия регламент, изпълнителният 

директор изготвя окончателните 

счетоводни отчети на Агенцията на своя 

собствена отговорност и ги представя на 

управителния съвет за становище. 

Or. en 

 

Изменение  22 

Предложение за регламент 

Член 24 – параграф -1 (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 - 1. Агенцията извършва 

дейността си с високо равнище на 

прозрачност. 

Or. en 

 

 

Изменение  23 

Предложение за регламент 

Член 28 – параграф -1 (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 - 1. В съответствие с член 30, 

параграф 4 от Регламент (EС, 

Евратом) № 966/2012 на Европейския 

парламент и на Съвета1а, Агенцията 

извършва предварителни и 



 

PE599.596v01-00 16/19 PR\1116418BG.docx 

BG 

последващи оценки на тези свои 

дейности, които водят до 

значителни разходи, както и на тези, 

които са включени в годишната 

работна програма. 

 ____________________ 

 1аРегламент (ЕС, Евратом) 

№ 966/2012 на Европейския парламент 

и на Съвета от 25 октомври 2012 г. 

относно финансовите правила, 

приложими за общия бюджет на 

Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, 

Евратом) № 1605/2002 на Съвета (ОВ 

L 298, 26.10.2012 г., стр. 1). 

Or. en 
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ 

 

I. EU-OSHA 

Агенцията на Европейския съюз за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA) се 

стреми към създаването на по-сигурни, по-здравословни и по-продуктивни работни 

места в Европа. Тя насърчава подход, насочен към предотвратяване на рисковете и 

споделя с други субекти знания и добри практики в областта на безопасността и 

здравето при работа. Агенцията работи рамо до рамо с правителства, организации на 

работодателите и на работниците, органи и мрежи на ЕС и частни предприятия. 

При създаването на EU-OSHA с приемането на Регламента за нейното учредяване през 

1994 г. държавите членки, социалните партньори и други участници, допринасящи в 

тази област с полезна техническа, научна и икономическа информация във връзка с 

безопасността и здравето при работа. Впоследствие учредителният регламент претърпя 

няколко изменения, последното от които датира от 2005 г. 

Съгласно декларацията за мисията на EU-OSHA целта на Агенцията е „да развива, 

събира и предоставя надеждна и съответна информация, анализ и инструменти за 

задълбочаване на познанията, да повишава осведомеността и да обменя информация 

относно безопасността и здравето при работа и относно добрите практики, които 

ще удовлетворят нуждите на лицата, работещи в областта на безопасността и 

здравето при работа“. В изявлението се определя и общата цел за настоящия период: 

„Визията на EU-OSHA е да бъде признат лидер, който насърчава здравословните и 

безопасни работни места в Европа въз основа на тристранността, участието и 

развитието на култура на превенция на риска в областта на безопасността и 

здравето при работа, за да се гарантира интелигентна, устойчива, продуктивна и 

приобщаваща икономика“. 

В предложението на Комисията се запазва тристранната структура на EU-OSHA, което 

намира отражение в нейните цели и в структурата на нейния управителен съвет. Този 

подход се подкрепя от заинтересованите субекти. Докладчикът изразява съгласието си, 

че тристранната структура на Агенцията е от съществено значение за нейната добра 

информираност за положението във всички държави членки. Тази структура също така 

позволява на Агенцията да разпространява добри практики и да достига работниците в 

цяла Европа по добре насочен начин. 

II. Съвместни изявления относно децентрализираните агенции 

На 19 юли 2012 г. Парламентът, Съветът и Комисията подписаха съвместно изявление, 

с която се създава общ подход, който, макар да не е правно обвързващ, ще бъде взет 

под внимание в бъдещите решения относно децентрализираните агенции. 

Предложението на Комисията се стреми да съобрази Регламента за учредяването на 

EU-OSHA с различните аспекти, включени в посочения общ подход. 

Докладчикът за EU-OSHA работи заедно с докладчиците за CEDEFOP (агенцията, 

занимаваща се с въпросите на професионалното обучение) и Eurofound (Фондацията за 

подобряване на условията на живот и труд) с цел да се гарантира, че трите регламента 

изцяло отразяват принципите на съвместното изявление, както и други разработки, 
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които вече са включени в регламентите, приложими за някои други агенции на ЕС.  

Понастоящем Комисията извършва хоризонтална оценка на целите, мандатите, 

управлението и задачите на Агенцията, също и във връзка с други агенции, 

осъществяващи дейности в областта на пазара на труда, условията на труд, 

професионалното образование, обучение и умения. Поради това настоящото 

предложение няма за цел изменение на задачите, определени в член 2. 

Такива промени биха могли да бъдат разгледани, след като са известни резултатите от 

оценката. При все това ще бъде важно да се гарантира, че тези предложени промени не 

оказват влияние на съществуващата работа, която ОSHA вече осъществява. 

III. Предложени изменения 

В предложението на Комисията вече са отразени някои важни аспекти, разгледани в 

съвместното изявление и в общия подход. Те включват: 

 структурата на управителния съвет; 

 изпълнителен съвет, заменящ съществуващото бюро, за да се подпомогнат 

подготовката и изпълнението на решенията на управителния съвет, както и за да 

се вземат определени временни решения в спешни ситуации; 

 отношенията между EU-OSHA и други органи на ЕС, и по-специално CEDEFOP 

и Eurofound; 

  мерките за борба с измамите и с потенциални случаи на конфликт на интереси; 

както и 

 оценката на програмите и разходите. 

Предложените изменения целят да се засилят и уточнят някои от тези въпроси, като се 

обръща особено внимание на необходимостта да се избягва дублиране между 

агенциите. 

Това е особено важно, като се има предвид цялостният натиск върху публичните 

разходи и необходимостта от създаване на усещане за сигурност в гражданите, че 

платените от тях данъци се разходват по възможно най-ефективен начин. 

Освен това следва да се разгледа възможно припокриване в дейността на агенциите, 

като една ефективна програма за предварителна и последваща оценка, интегрирана в 

годишния бюджетен процес и в процеса на планиране, заедно с ефективно използване 

на показатели за изпълнение са еднакво важни фактори за постигането на възможно 

най-голяма ефикасност. 

Някои изменения подчертават необходимостта от ефективна комуникация и 

прозрачност, като използват в максимална степен модерните методи за комуникация. 

Това е важно, ако дейността на EU-OSHA се стреми към достигане на максимален брой 

потенциални бенефициенти, включително микро- и малки предприятия и техните 

служители. 

Други изменения се стремят да подпомогнат ефективната комуникация между 

различните равнища на вземане на решения, особено на изпълнителния съвет и на 

управителния съвет, заедно и със заинтересованите страни. 
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IV. Заключение 

Настоящото преразглеждане на регламента за учредяване на EU-OSHA, заедно с 

регламентите за CEDEFOP и Eurofound, които също бяха междувременно 

актуализирани, представлява важна, но ограничена реформа. Тя дава възможност да се 

рационализират аспекти на организацията на Агенцията и да бъдат утвърдени важни 

принципи, като принципите за оценка, прозрачност и ефективност на разходите. 

Докладчикът се опита да преследва тези цели, като същевременно се избягват ненужни 

промени, като се има предвид настоящата работа на EU-OSHA, с която тя вече се 

ангажира в усилията за гарантиране на възможно най-високите стандарти в областта на 

здравето и безопасността при работа. 

 

 


