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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.



PR\1195092BG.docx 3/14 PE644.984v01-00

BG

СЪДЪРЖАНИЕ

Страница

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ .5



PE644.984v01-00 4/14 PR\1195092BG.docx

BG



PR\1195092BG.docx 5/14 PE644.984v01-00

BG

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за 
изменение на Решение № 573/2014/ЕС за укрепване на сътрудничеството между 
публичните служби по заетостта (ПСЗ)
(COM(2019)0620 – C9-0117/2019 – 2019/0188(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до 
Съвета (COM(2019)0620),

– като взе предвид член 294, параграф 2 и член 149 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла 
предложението до Парламента (C9-0117/2019),

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

– като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет 
от 30 октомври 2019 г.1, 

– след консултация с Комитета на регионите,

– като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,

– като взе предвид доклада на комисията по заетост и социални въпроси 
(A9-0000/2019),

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

2. приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето 
предложение с друг текст или внесе или възнамерява да внесе съществени 
промени в това предложение; 

3. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 
Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

1 Все още непубликувана в Официален вестник.
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Изменение 1

Предложение за решение
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Целта на Мрежата е да се 
укрепят капацитетът на публичните 
служби по заетостта (ПСЗ) и тяхната 
ефективност и ефикасност чрез 
осигуряването на платформа за 
сравнение на резултатите от работата им 
на европейско равнище, за установяване 
на добри практики и за развиване на 
система за взаимно обучение. Освен 
това се цели да се дадат повече 
възможности на ПСЗ да подпомогнат 
разработването на новаторски и 
основани на факти политики в 
съответствие с политическите 
инициативи на Съюза в тази област.

(2) Целта на Мрежата е да се 
укрепят капацитетът на публичните 
служби по заетостта (ПСЗ) и тяхната 
ефективност и ефикасност чрез 
осигуряването на платформа за 
сравнение на резултатите от работата им 
на европейско равнище, за установяване 
на добри практики и за развиване на 
система за взаимно обучение с цел 
осигуряване на активна подкрепа за 
заетостта и достойния труд. Освен 
това се цели да се дадат повече 
възможности на ПСЗ да подпомогнат 
разработването на новаторски и 
основани на факти политики в 
съответствие с политическите 
инициативи на Съюза в тази област.

Or. en

Изменение 2

Предложение за решение
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Мрежата следва да продължи да 
организира сътрудничеството и 
контактите с други заинтересовани 
страни на пазара на труда с цел да 
стимулира изграждането на синергии 
между тях, включително по-специално 
сътрудничество с агенциите на Съюза в 
областта на заетостта, социалната 
политика, образованието и обучението, 
за да се гарантира съгласувана 
политическа рамка.

(6) Мрежата следва да продължи да 
сътрудничи с други заинтересовани 
страни на пазара на труда, включително 
по-специално сътрудничество с 
агенциите на Съюза в областта на 
заетостта, социалната политика, 
образованието и обучението, както и 
със социалните партньори, за да 
насърчава синергиите и за да се 
гарантира съгласувана политическа 
рамка, когато е целесъобразно.

Or. en



PR\1195092BG.docx 7/14 PE644.984v01-00

BG

Изменение 3

Предложение за решение
Член 1 – параграф 1 – точка -1 (нова)
Решение № 573/2014/ЕС
Съображение 1

Текст в сила Изменение

(-1) Съображение 1 се заменя със 
следното:

(1) В заключенията си от 17 юни 
2010 г. Европейският съвет прие 
Стратегията за работни места и 
интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж „Европа 2020“ 
(наричана по-долу „Европа 2020“). 
Европейският съвет призова за 
мобилизиране на всички инструменти 
и политики на Съюза в подкрепа на 
постигането на общите цели и 
прикани държавите членки да 
предприемат засилени координирани 
действия. Публичните служби по 
заетостта (ПСЗ) изпълняват основни 
функции, като допринасят за 
постигане на посоченото във 
водещата цел на „Европа 2020“ 
равнище на заетост от 75 % за 
жените и мъжете на възраст между 
20 и 64 години до 2020 г., по-специално 
чрез намаляване на младежката 
безработица.

„1) В член 3 от Договора за 
Европейския съюз се посочва, че 
устойчивото развитие се основава, 
наред с другото, на пълната заетост 
и социалния напредък като цели, 
свързани със създаването на 
вътрешен пазар.“ ;

Or. en

Изменение 4

Предложение за решение
Член 1 – параграф 1 – точка -1 а (нова)
Решение № 573/2014/ЕС
Съображение 1 a (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

-1а) Вмъква се следното 
съображение:
„1а) член 9 от Договора за 
функционирането на Европейския 
съюз (ДФЕС) се отнася до 
насърчаването на висока степен на 
заетост като една от целите, които 
трябва да бъдат взети под внимание 
при определянето и прилагането на 
политиките и дейностите на 
Съюза.“; 

Or. en

Изменение 5

Предложение за решение
Член 1 – параграф 1 – точка -1 б (нова)
Решение № 573/2014/ЕС
Съображение 16

Текст в сила Изменение

-1б) Съображение 16 се заменя със 
следното:

(16) Мрежата и нейните инициативи 
следва да бъдат финансирани от раздел 
PROGRESS/заетост на Програмата 
на Европейския съюз за заетост и 
социални иновации (EaSI), създадена с 
Регламент (ЕС) № 1296/2013 на 
Европейския парламент и на Съвета, 
в рамките на бюджетните кредити, 
определени от Европейския парламент и 
от Съвета.

“(16) Мрежата и нейните инициативи 
следва да бъдат финансирани, по 
целесъобразност, в съответствие с 
финансовото планиране на Съюза и в 
рамките на бюджетните кредити, 
определени от Европейския парламент и 
от Съвета.“;

Or. en
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Изменение 6

Предложение за решение
Член 1 – параграф 1 – точка -1 в (нова)
Решение № 573/2014/ЕС
Съображение 17

Текст в сила Изменение

-1в) Съображение 17 се заменя със 
следното:

(17) Във връзка с проектите, 
разработвани от Мрежата или 
набелязани по време на дейностите за 
взаимно обучение и впоследствие 
приложени в отделните ПСЗ, държавите 
членки следва да имат достъп до 
финансиране от Европейския социален 
фонд (ЕСФ), Европейския фонд за 
регионално развитие (ЕФРР) и 
„Хоризонт 2020“ — рамковата 
програма на Съюза за научни 
изследвания и иновации (2014—
2020 г.), създадена с Регламент (ЕС) 
№ 1291/2013 на Европейския 
парламент и на Съвета.

„17) Във връзка с проектите, 
разработвани от Мрежата или 
набелязани по време на дейностите за 
взаимно обучение и впоследствие 
приложени в отделните ПСЗ, държавите 
членки следва да имат достъп до 
финансиране от съответните 
програми на Съюза.“;

Or. en

Изменение 7

Предложение за решение
Член 1 – параграф 1 – точка 2
Решение № 573/2014/ЕС
Член 3 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Целта на настоящото решение е да се 
насърчи сътрудничеството между 
държавите членки в областта на 
заетостта посредством Мрежата в 
областите, за които ПСЗ отговарят, за да 
се допринесе за осъществяването на 
политиките на Съюза в областта на 
заетостта.  Това ще спомогне също 
така за изпълнението на Европейския 

Целта на настоящото решение е да се 
насърчи сътрудничеството между 
държавите членки в областта на 
заетостта посредством Мрежата в 
областите, за които ПСЗ отговарят, за да 
се допринесе за осъществяването на 
политиките на Съюза в областта на 
заетостта, като по този начин се оказва 
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стълб на социалните права и целите 
на ООН за устойчиво развитие, като 
по този начин се оказва подкрепа за:

подкрепа за:

Or. en

Изменение 8

Предложение за решение
Член 1 – параграф 1 – точка 2 a (нова)
Решение № 573/2014/ЕС
Член 3 – параграф 1 – буква a а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а) В член 3, параграф 1 се вмъква 
следната буква:
„aa) изпълнението на Европейския 
стълб на социалните права и целите 
на ООН за устойчиво развитие;“;

Or. en

Изменение 9

Предложение за решение
Член 1 – параграф 1 – точка 2 б (нова)
Решение № 573/2014/ЕС
Член 3 – параграф 1 – буква в

Текст в сила Изменение

2б) В член 3, параграф 1 буква в) се 
заменя със следното:

в) по-доброто функциониране на 
пазарите на труда в ЕС;

„в) по-доброто функциониране на 
пазарите на труда;“;

Or. en
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Изменение 10

Предложение за решение
Член 1 – параграф 1 – точка 2 в (нова)
Решение № 573/2014/ЕС
Член 3 – параграф 1 – буква в a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2в) В член 3, параграф 1 се вмъква 
следната буква:
„ва) равенство между половете;“;

Or. en

Изменение 11

Предложение за решение
Член 1 – параграф 1 – точка 2 г (нова)
Решение № 573/2014/ЕС
Член 4 – параграф 1 – буква а – подточка iii a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2г) в член 4, параграф 1, буква а) се 
вмъква следната буква:
„iii a) професионално 
ориентиране и обучение;“;

Or. en

Изменение 12

Предложение за решение
Член 1 – параграф 1 – точка 3
Решение № 573/2014/ЕС
Член 4 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) принос за модернизирането и 
укрепването на ПСЗ в ключови области 
в съответствие с политиките на Съюза 
в областта на заетостта, Европейския 
стълб на социалните права и целите за 

в) принос за модернизирането и 
укрепването на ПСЗ в ключови области 
с оглед на политиките на Съюза в 
областта на заетостта, Европейския 
стълб на социалните права и целите на 
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устойчиво развитие;“ ООН за устойчиво развитие, както и 
предизвикателствата свързани с 
технологичното развитие, 
променящия се свят на труда, 
предотвратяването на 
безработицата и пригодността за 
заетост на търсещите работа лица; 

Or. en

Изменение 13

Предложение за решение
Член 1 – параграф 1 – точка 3 a (нова)
Решение № 573/2014/ЕС
Член 4 – параграф 1 – буква e

Текст в сила Изменение

3а) В член 4, параграф 1 буква е) се 
заменя със следното:

е) приемане и изпълнение на 
годишната ѝ работна програма, в която 
са изложени работните ѝ методи, 
очакваните резултати и подробностите 
във връзка с осъществяването на 
възприемането на добрия опит;

„е) приемане и изпълнение на 
годишната ѝ работна програма, в която 
са изложени работните ѝ методи, 
очакваните резултати, подробностите 
във връзка с осъществяването на 
възприемането на добрия опит, както и 
стратегиите за разпространение на 
резултатите и сътрудничество;

Or. en

Изменение 14

Предложение за решение
Член 1 – параграф 1 – точка 3 б (нова)
Решение № 573/2014/ЕС
Член 4 – параграф 1 – буква ж

Текст в сила Изменение

3б) В член 4, параграф 1, буква ж) 
се заменя със следното: 

ж) насърчаване и споделяне на най- „ж) насърчаване и споделяне на най-
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добрите практики за определяне на 
младите хора, които не работят, не учат 
и не се обучават, и за развитие на 
инициативи за гарантиране на 
придобиването на необходимите умения 
от тези млади хора, за да навлязат и 
останат на пазара на труда.

добрите практики за интегриране на 
пазара на труда на трайно 
безработните лица и работниците с 
увреждания, както и за определяне на 
младите хора, които не работят, не учат 
и не се обучават, и за развитие на 
инициативи за гарантиране на 
придобиването на необходимите умения 
от тези млади хора, за да навлязат и 
останат на пазара на труда.

Or. en

Изменение 15

Предложение за решение
Член 1 – параграф 1 – точка 4
Решение № 573/2014/ЕС
Член 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 5 Член 5

Сътрудничество Сътрудничество

Мрежата развива сътрудничество със 
съответните заинтересовани страни на 
пазара на труда, включително с 
останалите доставчици на услуги в 
областта на заетостта, и когато е 
целесъобразно — с агенциите на ЕС в 
областта на заетостта, социалната 
политика и образованието и обучението, 
социалните партньори, организациите, 
представляващи безработни лица или 
уязвими групи, неправителствените 
организации, работещи в областта на 
заетостта, и регионалните и местните 
органи, като ги включва в съответните 
дейности и заседания на Мрежата и 
обменя с тях информация и данни.“

Мрежата развива сътрудничество със 
съответните заинтересовани страни на 
пазара на труда, включително 
съответните публични служби по 
заетостта в държавите извън 
ЕС/ЕИП, с останалите доставчици на 
услуги в областта на заетостта и със 
социалните партньори, и когато е 
целесъобразно — с агенциите на ЕС в 
областта на заетостта, социалната 
политика и образованието и обучението, 
социалните партньори, организациите, 
представляващи безработни лица или 
уязвими групи, неправителствените 
организации, работещи в областта на 
заетостта, и регионалните и местните 
органи, като ги включва в съответните 
дейности и заседания на Мрежата и 
обменя с тях информация и данни.“
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Изменение 16

Предложение за решение
Член 1 – параграф 1 – точка 4 a (нова)
Решение № 573/2014/ЕС
Член 6 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

4а) В член 6 параграф 5 се заменя 
със следното:

5. Работата на управителния съвет 
се подпомага от секретариат, осигурен и 
установен в рамките на Комисията. 
Секретариатът подготвя заседанията на 
управителния съвет, годишната работна 
програма и годишния доклад на 
Мрежата, като си сътрудничи с 
председателя и заместник-
председателите. Секретариатът работи в 
тясно сътрудничество със секретариата 
на Комитета по заетостта.

„5. Работата на управителния съвет 
се подпомага от секретариат, осигурен и 
установен в рамките на Комисията. 
Секретариатът подготвя заседанията на 
управителния съвет, годишната работна 
програма и годишния доклад на 
Мрежата, като си сътрудничи с 
председателя и заместник-
председателите. Секретариатът работи в 
тясно сътрудничество със секретариата 
на Комитета по заетостта, за да 
координира инициативи между 
Мрежата и Комитета по 
заетостта.“

Or. en


