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ИЗМЕНЕНИЯ 

Комисията по правни въпроси приканва водещата комисия по заетост и социални 

въпроси да вземе предвид следните изменения: 

 

Изменение  1 

Предложение за регламент 

Дял І 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

Предложение за Предложение за 

РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 

ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА 

РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 

ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА 

за създаване на Европейски орган по 

труда 

за създаване на Европейски орган по 

труда и социалната сигурност  

(текст от значение за ЕИП и за 

Швейцария) 

(текст от значение за ЕИП и за 

Швейцария) 

 

Изменение  2 

Предложение за регламент 

Позоваване 2 a (ново) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 като взеха предвид Европейския 

стълб на социалните права, 

 

Изменение  3 

Предложение за регламент 

Съображение 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(1) Свободното движение на 

работници, свободата на установяване и 

свободното предоставяне на услуги са 

основни принципи на вътрешния пазар в 

Съюза, залегнали в Договора за 

функционирането на Европейския съюз 

(ДФЕС). 

(1) Защитата на социалните и 

трудовите права, свободното 
движение на работници, свободата на 

установяване и свободното 

предоставяне на услуги са основни 

принципи на вътрешния пазар в Съюза, 

залегнали в Договора за 
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функционирането на Европейския съюз 

(ДФЕС) и в Хартата на основните 

права на Европейския съюз. 

 

Изменение  4 

Предложение за регламент 

Съображение 2 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(2) В съответствие с член 3 от ДЕС 

Съюзът трябва да работи за силно 

конкурентна социална пазарна 

икономика, която има за цел пълна 

заетост и социален прогрес, и да 

насърчава социалната справедливост и 

закрила. В съответствие с член 9 от 

ДФЕС, при определянето и 

осъществяването на своите политики и 

дейности Съюзът взема предвид 

изискванията, свързани, наред с 

другото, с насърчаването на висока 

степен на заетост, с осигуряването на 

адекватна социална закрила, с борбата 

срещу социалното изключване, както и с 

насърчаването на високо равнище на 

образование, обучение и опазване на 

човешкото здраве. 

(2) В съответствие с член 3 от ДЕС 

Съюзът трябва да работи за силно 

конкурентна социална пазарна 

икономика, която има за цел пълна 

заетост и социален прогрес, да 

насърчава социалната справедливост 

и закрила, да води борба със 

социалното изключване и 

дискриминацията и да насърчава 

социалната справедливост и закрила, 

равенството между жените и 

мъжете, солидарността между 

поколенията и защитата на правата 

на детето, както и да насърчава 

икономическото, социалното и 

териториалното сближаване и 

солидарността между държавите 

членки. В съответствие с член 9 от 

ДФЕС, при определянето и 

осъществяването на своите политики и 

дейности Съюзът взема предвид 

изискванията, свързани, наред с 

другото, с насърчаването на висока 

степен на заетост, с осигуряването на 

адекватна социална закрила, с борбата 

срещу социалното изключване, както и с 

насърчаването на високо равнище на 

образование, обучение и опазване на 

човешкото здраве. 

 

Изменение  5 

Предложение за регламент 

Съображение 3 a (ново) 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (3a) В Европейския стълб на 

социалните права се изтъква, че всеки 

има право на навременна и съобразена 

с нуждите помощ за подобряване на 

перспективите за заетост или за 

самостоятелна заетост; подчертава 

се, че всеки има право да прехвърля 

права на социална закрила и обучение 

по време на преходите в 

професионалния си живот; 

подчертава се, че младите хора имат 

право на продължаващо образование, 

чиракуване, стаж или добро 

предложение за работа; подчертава 

се, че безработните лица имат право 

на персонализирана, непрекъсната и 

последователна подкрепа. 

 

Изменение  6 

Предложение за регламент 

Съображение 5 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(5) Следва да бъде създаден 

Европейски орган по труда („Органът“), 

за да се спомогне за укрепването на 

справедливостта и доверието в 

единния пазар. За тази цел Органът 

следва да подпомага държавите членки 

и Комисията при подобряването на 

достъпа до информация за физическите 

лица и работодателите относно техните 

права и задължения в положение на 

трансгранична трудова мобилност, 

както и достъпът до съответните 

услуги; да подпомага спазването от 

страна на държавите членки и 

сътрудничеството между тях с цел 

гарантиране на ефективното прилагане 

на правото на Съюза в тези области, 

както и да осигурява медиацията и да 

улеснява намирането на решение при 

трансгранични спорове или нарушения 

на функционирането на на пазара на 

(5) Предвид обаче наличието на 

множество предизвикателства във 

връзка с ефективното прилагане на 

правилата на Съюза в областта на 

трансграничната трудова мобилност 

и координирането на социалната 

сигурност, както и на 

загрижеността във връзка с 

подобряването на сътрудничеството 

на равнището на Съюза в тези 

сектори, следва да бъде създаден 

Европейски орган по труда и 

социалната сигурност („Органът“), за 

да се спомогне за укрепването на 

доверието в единния пазар и да се 

засили мобилността, по-конкретно 

трудовата мобилност и 

трансграничното предоставяне на 

услуги; Органът следва да подпомага 

държавите членки и Комисията при 

подобряването на достъпа до 
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труда. информация за физическите лица и 

работодателите относно техните права и 

задължения в положение на 

трансгранична трудова мобилност и 

трансгранично предоставяне на 

услуги, както и на достъпа до 

съответните услуги; да подпомага 

спазването от страна на държавите 

членки и сътрудничеството между тях с 

цел гарантиране на ефективното и 

ефикасното прилагане и изпълнение на 

правото на Съюза в тези области, да 

подпомага борбата с безработицата, 

както и да осигурява медиацията и да 

улеснява намирането на решение при 

трансгранични спорове или нарушения 

на функционирането на пазара на труда. 

 

Изменение  7 

Предложение за регламент 

Съображение 6 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(6) Органът следва да изпълнява 

своите дейности в областта на трудовата 

мобилност и координацията на 

системите за социална сигурност, 

включително свободното движение на 

работници, командироването на 

работници и силно мобилните услуги. 

Той следва също така да засили 

сътрудничеството между държавите 

членки в борбата с недекларирания 

труд. В случаите, когато в хода на 

своята дейност Органът узнае за 

предполагаеми нередности, 

включително в области на правото на 

Съюза, попадащи извън обхвата на 

неговите компетенции, като например 

нарушения на условията на труд, 

правилата за здраве и безопасност или 

наемането на работа на незаконно 

пребиваващи граждани на трета 

държава, той следва да бъде в 

състояние да ги докладва и да си 

сътрудничи по тези въпроси с 

(6) За да се гарантира ефикасното 

функциониране на Органа, е 

необходимо неговата цел, наред със 

задачите и отговорностите му, да 

бъдат ясно определени, така че да се 

гарантира допълване на задачите му с 

тези на съществуващите субекти. 
Органът следва да изпълнява своите 

дейности в областта на трудовата 

мобилност и координацията на 

системите за социална сигурност, 

включително свободното движение на 

работници, командироването на 

работници и трансграничното 

предоставяне на услуги като тези в 

транспортния сектор. Той следва 

също така да засили сътрудничеството 

между държавите членки в борбата с 

недекларирания труд. В случаите, 

когато в хода на своята дейност Органът 

узнае за предполагаеми нередности, 

включително в области на правото на 

Съюза, попадащи извън обхвата на 
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Комисията, компетентните органи на 

Съюза и национални органи, когато е 

целесъобразно. 

неговите правомощия, като например 

нарушения на условията на труд, 

правилата за здраве и безопасност, 

недеклариран труд и ограничения по 

отношение на права и обезщетения 
или наемането на работа на незаконно 

пребиваващи граждани на трета 

държава, той следва да ги докладва 

ефикасно и без ненужно забавяне и да 

си сътрудничи по тези въпроси с 

Комисията, компетентните органи на 

Съюза и национални органи 

 

Изменение  8 

Предложение за регламент 

Съображение 7 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(7) Органът следва да допринесе за 

улесняването на свободното движение 

на работници, уредено с Регламент (ЕС) 

№ 492/2011 на Европейския парламент 

и на Съвета39, Директива 2014/54/ЕС на 

Европейския парламент и на Съвета40 и 

Регламент (ЕС) 2016/589 на 

Европейския парламент и на Съвета41. 

По този начин следва да се улесни 

командироването на работници, уредено 

с Директива 96/71/ЕО на Европейския 

парламент и Съвета42 и Директива 

2014/67/ЕС на Европейския парламент и 

Съвета42, включително чрез подкрепа за 

прилагането на тези разпоредби, които 

се изпълняват чрез общоприложими 

колективни трудови договори в 

съответствие с практиките на държавите 

членки. Органът следва да способства 

също така за координацията на 

системите за социална сигурност, 

уредена с Регламент (ЕС) № 883/2004 на 

Европейския парламент и на Съвета44, 

Регламент № 987/2009 на Европейския 

парламент и на Съвета45 и Регламент 

(ЕС) № 1231/2010 на Европейския 

парламент и на Съвета46, както и 

Регламент (ЕО) № 1408/71 на Съвета47 и 

(7) Органът следва да допринесе за 

борбата със социалния дъмпинг и за 

улесняването на свободното движение 

на работници, уредено с Регламент (ЕС) 

№ 492/2011 на Европейския парламент 

и на Съвета39, Директива 2014/54/ЕС на 

Европейския парламент и на Съвета40 и 

Регламент (ЕС) 2016/589 на 

Европейския парламент и на Съвета41. 

По този начин следва да се улесни 

командироването на работници, уредено 

с Директива 96/71/ЕО на Европейския 

парламент и Съвета42 и Директива 

2014/67/ЕС на Европейския парламент и 

Съвета42, включително чрез подкрепа за 

прилагането на тези разпоредби, които 

се изпълняват чрез общоприложими 

колективни трудови договори в 

съответствие с практиките на държавите 

членки. Органът следва да способства 

също така за координацията на 

системите за социална сигурност, 

уредена с Регламент (ЕС) № 883/2004 на 

Европейския парламент и на Съвета44, 

Регламент № 987/2009 на Европейския 

парламент и на Съвета45 и Регламент 

(ЕС) № 1231/2010 на Европейския 

парламент и на Съвета46, както и 
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Регламент (ЕО) № 574/72 на Съвета48. Регламент (ЕО) № 1408/71 на Съвета47 и 

Регламент (ЕО) № 574/72 на Съвета48. 

_________________ _________________ 

39 Регламент (ЕС) № 492/2011 на 

Европейския парламент и на Съвета от 5 

април 2011 г. относно свободното 

движение на работници в Съюза (ОВ L 

141, 27.5.2011 г., стр. 1). 

39 Регламент (ЕС) № 492/2011 на 

Европейския парламент и на Съвета от 5 

април 2011 г. относно свободното 

движение на работници в Съюза (ОВ L 

141, 27.5.2011 г., стр. 1). 

40 Директива 2014/54/ЕС на 

Европейския парламент и на Съвета от 

16 април 2014 г. относно мерки за 

улесняване на упражняването на 

правата, предоставени на работниците в 

контекста на свободното движение на 

работници (ОВ L 128, 30.4.2014 г., 

стр. 8). 

40 Директива 2014/54/ЕС на 

Европейския парламент и на Съвета от 

16 април 2014 г. относно мерки за 

улесняване на упражняването на 

правата, предоставени на работниците в 

контекста на свободното движение на 

работници (ОВ L 128, 30.4.2014 г., 

стр. 8). 

41 Регламент (ЕС) 2016/589 на 

Европейския парламент и на Съвета от 

13 април 2016 г. относно европейска 

мрежа на службите по заетостта 

(EURES), достъп на работниците до 

услуги за мобилност и по-нататъшно 

интегриране на пазарите на труда и за 

изменение на регламенти (EС) № 

492/2011 и (EС) № 1296/2013 (ОВ L 107, 

22.4.2016 г., стр. 1). 

41 Регламент (ЕС) 2016/589 на 

Европейския парламент и на Съвета от 

13 април 2016 г. относно европейска 

мрежа на службите по заетостта 

(EURES), достъп на работниците до 

услуги за мобилност и по-нататъшно 

интегриране на пазарите на труда и за 

изменение на регламенти (EС) № 

492/2011 и (EС) № 1296/2013 (ОВ L 107, 

22.4.2016 г., стр. 1). 

42 Директива 96/71/ЕО на Европейския 

парламент и на Съвета от 16 декември 

1996 г. относно командироването на 

работници в рамките на предоставянето 

на услуги (ОВ L 18, 21.1.1997 г., стр. 1). 

42 Директива 96/71/ЕО на Европейския 

парламент и на Съвета от 16 декември 

1996 г. относно командироването на 

работници в рамките на предоставянето 

на услуги (ОВ L 18, 21.1.1997 г., стр. 1). 

43 Директива 2014/67/ЕС на 

Европейският парламент и на Съвета от 

15 май 2014 г. за осигуряване на 

изпълнението на Директива 96/71/ЕО 

относно командироването на работници 

в рамките на предоставянето на услуги 

и за изменение на Регламент (ЕС) № 

1024/2012 относно административно 

сътрудничество посредством 

Информационната система за 

вътрешния пазар („Регламент за 

ИСВП“) (ОВ L 159, 28.5.2014 г., 

стр. 11). 

43 Директива 2014/67/ЕС на 

Европейският парламент и на Съвета от 

15 май 2014 г. за осигуряване на 

изпълнението на Директива 96/71/ЕО 

относно командироването на работници 

в рамките на предоставянето на услуги 

и за изменение на Регламент (ЕС) № 

1024/2012 относно административно 

сътрудничество посредством 

Информационната система за 

вътрешния пазар („Регламент за 

ИСВП“) (ОВ L 159, 28.5.2014 г., 

стр. 11). 

44 Регламент (ЕО) № 883/2004 на 

Европейския парламент и на Съвета от 

44 Регламент (ЕО) № 883/2004 на 

Европейския парламент и на Съвета от 
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29 април 2004 г. за координация на 

системите за социална сигурност (ОВ 

L 166, 30.4.2004 г., стр. 1, поправка: ОВ 

L 200, 7.6.2004 г, стр. 1). 

29 април 2004 г. за координация на 

системите за социална сигурност (ОВ 

L 166, 30.4.2004 г., стр. 1, поправка: ОВ 

L 200, 7.6.2004 г, стр. 1). 

45 Регламент (ЕО) № 987/2009 на 

Европейския парламент и на Съвета от 

16 септември 2009 г. за установяване 

процедурата за прилагане на Регламент 

(ЕО) № 883/2004 за координация на 

системите за социална сигурност (ОВ 

L 284, 30.10.2009 г., стр. 1). 

45 Регламент (ЕО) № 987/2009 на 

Европейския парламент и на Съвета от 

16 септември 2009 г. за установяване 

процедурата за прилагане на Регламент 

(ЕО) № 883/2004 за координация на 

системите за социална сигурност (ОВ 

L 284, 30.10.2009 г., стр. 1). 

46 Регламент (ЕС) № 1231/2010 на 

Европейския парламент и на Съвета от 

24 ноември 2010 г. за разширяване 

обхвата на Регламент (ЕО) № 883/2004 и 

на Регламент (ЕО) № 987/2009 по 

отношение на гражданите на трети 

държави, които все още не са обхванати 

от тези регламенти единствено на 

основание тяхното гражданство (ОВ L 

344, 29.12.2010 г., стр. 1). 

46 Регламент (ЕС) № 1231/2010 на 

Европейския парламент и на Съвета от 

24 ноември 2010 г. за разширяване 

обхвата на Регламент (ЕО) № 883/2004 и 

на Регламент (ЕО) № 987/2009 по 

отношение на гражданите на трети 

държави, които все още не са обхванати 

от тези регламенти единствено на 

основание тяхното гражданство (ОВ L 

344, 29.12.2010 г., стр. 1). 

47 Регламент (ЕО) № 1408/71 на Съвета 

от 14 юни 1971 г. за прилагането на 

схеми за социална сигурност на заети 

лица, самостоятелно заети лица и 

членове на техните семейства, които се 

движат в рамките на Общността 

(ОВ L 149, 5.7.1971 г., стр. 2). 2). 

47 Регламент (ЕО) № 1408/71 на Съвета 

от 14 юни 1971 г. за прилагането на 

схеми за социална сигурност на заети 

лица, самостоятелно заети лица и 

членове на техните семейства, които се 

движат в рамките на Общността 

(ОВ L 149, 5.7.1971 г., стр. 2). 2). 

48 Регламент (ЕО) № 574/72 на Съвета от 

21 март 1972 г. относно определяне на 

реда за прилагане на Регламент (ЕИО) 

№ 1408/71 за прилагането на схеми за 

социална сигурност на заети лица и 

техните семейства, които се движат в 

рамките на Общността (ОВ L 74, 

27.3.1972 г., стр. 1). 

48 Регламент (ЕО) № 574/72 на Съвета от 

21 март 1972 г. относно определяне на 

реда за прилагане на Регламент (ЕИО) 

№ 1408/71 за прилагането на схеми за 

социална сигурност на заети лица и 

техните семейства, които се движат в 

рамките на Общността (ОВ L 74, 

27.3.1972 г., стр. 1). 

 

Изменение  9 

Предложение за регламент 

Съображение 8 a (ново) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (8a) Във връзка с това Органът 

следва по-специално да допринесе за 
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по-доброто изпълнение и за 

повишената ефективност на 

законодателството на Съюза, 

свързано с транспортния сектор. 

Дружества, осъществяващи дейност 

в транспортния сектор, следва да 

могат да поискат и получат цялата 

информация относно техните права 

и задължения. Освен това засиленото 

сътрудничество между държавите 

членки в рамките на тази област ще 

доведе до по-голяма правна сигурност 

и следователно ще насърчи 

трудовата мобилност в Европа. 

 

Изменение  10 

Предложение за регламент 

Съображение 10 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(10) От създаването на органа следва 

да не произтичат нови права и 

задължения за физическите лица и 

работодателите, включително 

икономическите оператори или 

организациите с нестопанска цел, тъй 

като действията на Органа следва да ги 

обхващат в степента, в която те са 

обхванати от правото на Съюза в 

рамките на приложното поле на 

настоящия регламент. 

(10) От създаването на Органа следва 

да не произтичат нови права и 

задължения за физическите лица и 

работодателите, по-специално за МСП, 

включително за икономическите 

оператори или организациите с 

нестопанска цел, тъй като действията на 

Органа следва да ги обхващат в 

степента, в която те са обхванати от 

правото на Съюза в рамките на 

приложното поле на настоящия 

регламент. Правата на работниците 

обаче следва да бъдат значително 

подобрени. 

 

Изменение  11 

Предложение за регламент 

Съображение 11 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(11) Органът следва да насърчава 

възможностите за физическите лица и 

работодателите да бъдат мобилни или 

(11) Органът следва да насърчава 

възможностите за физическите лица и 

работодателите да бъдат мобилни или 
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да предоставят услуги и да наемат 

навсякъде в Съюза, за да се гарантира, 

че те могат да се възползват от 

справедлив и ефективен вътрешен 

пазар. Това включва подкрепа за 

трансграничната мобилност на 

гражданите чрез улесняване на достъпа 

до услуги за трансгранична мобилност, 

като например трансграничното 

намиране на съответствия между 

работни места, стажове и 

професионални практики и чрез 

насърчаване на схеми за мобилност, 

като например „Твоята първа работа с 

EURES“ или „ErasmusPRO“. Органът 

следва също така да допринесе за 

подобряване на прозрачността на 

информацията, включително относно 

правата и задълженията, произтичащи 

от правото на Съюза, и за достъпа до 

услуги за физическите лица и 

работодателите, в сътрудничество с 

други информационни услуги като 

„Вашата Европа — Съвети“ и като се 

използва в пълна степен порталът 

„Вашата Европа“, който ще съставлява 

основата на бъдещия единен цифров 

портал, и се гарантира съгласуваност с 

него53. 

да предоставят услуги и да наемат 

навсякъде в Съюза, за да се гарантира, 

че те могат да се възползват от 

социално справедлив и ефективен 

вътрешен пазар, по-специално като 

осигурява начини на достъп за хората 

с увреждания или със специални 

потребности. Това включва подкрепа 

за трансграничната мобилност на 

гражданите чрез улесняване на достъпа 

до услуги за трансгранична мобилност, 

като например трансграничното 

намиране на съответствия между 

работни места, стажове, 

практикантски програми и 

професионални практики, чрез 

използване на рамката „Европас“ и 

също така чрез насърчаване на схеми 

за мобилност, като например „Твоята 

първа работа с EURES“ или 

„ErasmusPRO“, както и чрез 

улесняване на достъпа до всички други 

съответни услуги в държавата 

членка по постоянно или временно 

пребиваване, като например здравно 

обслужване. Органът следва също така 

да допринесе за подобряване на 

прозрачността на информацията, 

включително относно правата и 

задълженията, произтичащи от правото 

на Съюза, и за достъпа до услуги за 

физическите лица и работодателите, в 

сътрудничество с други информационни 

услуги като „Вашата Европа — Съвети“ 

и като се използва в пълна степен 

порталът „Вашата Европа“, който ще 

съставлява основата на бъдещия единен 

цифров портал, и се гарантира 

съгласуваност с него53. 

_________________ _________________ 

53 Регламент [единен цифров портал — 

COM(2017) 256] 

53 Регламент [единен цифров портал — 

COM(2017) 256] 

 

Изменение  12 

Предложение за регламент 

Съображение 12 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

(12) За тези цели Органът следва да 

сътрудничи с други съответни 

инициативи и мрежи на Съюза, по-

специално Eвропейската мрежа на 

публичните служби по заетостта 

(ПСЗ)54, Европейската мрежа за 

предприятията55, граничното 

координационно звено56 и мрежата 

SOLVIT57, както и със съответните 

национални служби, като например 

органите за насърчаване на равното 

третиране и за подкрепа на работниците 

на Съюза и членовете на техните 

семейства, създадени от държавите 

членки съгласно Директива 2014/54/ЕС, 

и националните точки за контакт, 

определени съгласно Директива 

2011/24/ЕС на Европейския парламент и 

на Съвета 58 да предоставят информация 

за здравното обслужване. Органът 

следва също така да проучи 

синергиите с предложената 

европейска електронна карта за 

услуги59, особено що се отнася до 

случаите, в които държавите членки 

са избрали да подадат декларации за 

командировани работници чрез 

платформата за електронна карта. 

Органът следва да замени Комисията 

в управлението на Мрежата на 

европейските служби по заетостта 

(„EURES“), Европейското бюро за 

координация, създадено съгласно 

Регламент (ЕС) 2016/589, 

включително определянето на 

нуждите на потребителите и бизнес 

изискванията за ефективността на 

портала EURES и на свързаните с 

него ИТ услуги, с изключение на 

услугите в областта на 

информационните технологии, както 

и експлоатацията и разработването 

на ИТ инфраструктура, които ще 

продължат да се осигуряват от 

Комисията. 

(12) За тези цели Органът следва да 

сътрудничи с други съответни 

инициативи и мрежи на Съюза, по-

специално Eвропейската мрежа на 

публичните служби по заетостта 

(ПСЗ)54, Европейската мрежа за 

предприятията55, граничното 

координационно звено56 и мрежата 

SOLVIT57, както и със съответните 

национални служби, като например 

органите за насърчаване на равното 

третиране и за подкрепа на работниците 

на Съюза и членовете на техните 

семейства, създадени от държавите 

членки съгласно Директива 2014/54/ЕС, 

и националните точки за контакт, 

определени съгласно Директива 

2011/24/ЕС на Европейския парламент и 

на Съвета 58 да предоставят информация 

за здравното обслужване. 
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_________________ _________________ 

54 Решение № 573/2014/ЕС на 

Европейския парламент и на Съвета от 

15 май 2014 г. за укрепване на 

сътрудничеството между публичните 

служби по заетостта (ПСЗ), (ОВ L 159, 

28.5.2014 г., стр. 32). 

54 Решение № 573/2014/ЕС на 

Европейския парламент и на Съвета от 

15 май 2014 г. за укрепване на 

сътрудничеството между публичните 

служби по заетостта (ПСЗ), (ОВ L 159, 

28.5.2014 г., стр. 32). 

55 Европейска мрежа за предприятията, 

https://een.ec.europa.eu/ 

55 Европейска мрежа за предприятията, 

https://een.ec.europa.eu/ 

56 Съобщение на Комисията до Съвета и 

Европейския парламент — Насърчаване 

на растежа и сближаването в граничните 

региони на ЕС (COM(2017)534). 

56 Съобщение на Комисията до Съвета и 

Европейския парламент — Насърчаване 

на растежа и сближаването в граничните 

региони на ЕС (COM(2017)534). 

57 Препоръка на Комисията от 17 

септември 2013 г. относно принципите, 

приложими за SOLVIT (ОВ L 249, 

19.9.2013 г., стр. 10). 

57 Препоръка на Комисията от 17 

септември 2013 г. относно принципите, 

приложими за SOLVIT (ОВ L 249, 

19.9.2013 г., стр. 10). 

58 Директива 2011/24/ЕС на 

Европейския парламент и на Съвета от 9 

март 2011 г. за упражняване на правата 

на пациентите при трансгранично 

здравно обслужване (ОВ L 88, 

4.4.2011 г., стр. 45). 

58 Директива 2011/24/ЕС на 

Европейския парламент и на Съвета от 9 

март 2011 г. за упражняване на правата 

на пациентите при трансгранично 

здравно обслужване (ОВ L 88, 

4.4.2011 г., стр. 45). 

59 COM(2016) 824 final и COM(2016) 

823 final. 

 

 

Изменение  13 

Предложение за регламент 

Съображение 13 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(13) С оглед на справедливото, 

опростено и ефективно прилагане на 

правото на Съюза Органът следва да 

подкрепя сътрудничеството и 

навременния обмен на информация 

между държавите членки. Работещите в 

рамките на Органа национални 

служители за връзка, заедно с другите 

служители, следва да способстват за 

спазването от страна на държавите 

членки на задълженията за 

сътрудничество, да ускоряват обмена 

(13) С оглед на справедливото, 

опростено и ефективно прилагане на 

правото на Съюза Органът следва да 

подобри сътрудничеството и 

навременния обмен на информация 

между държавите членки. Работещите в 

рамките на Органа национални 

служители за връзка, заедно с другите 

служители, следва да способстват за 

спазването от страна на държавите 

членки на задълженията за 

сътрудничество, да ускоряват обмена 
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между тях чрез процедури за 

намаляване на закъсненията, както и да 

установяват връзка с други национални 

звена за връзка, органи и точки за 

контакт, създадени съгласно правото на 

Съюза. Органът следва да насърчава 

използването на новаторски подходи за 

ефективното и ефикасно трансгранично 

сътрудничество, включително 

инструменти за електронен обмен на 

данни като системата за електронен 

обмен на данни за социалната сигурност 

(EESSI) и Информационната система за 

вътрешния пазар (ИСВП), и да 

допринася за цифровизирането на 

процедурите и усъвършенстването на 

инструментите на ИТ, използвани за 

обмен на съобщения между 

националните органи.  

между тях чрез процедури за 

намаляване на закъсненията, както и да 

установяват връзка с други национални 

звена за връзка, органи и точки за 

контакт, създадени съгласно правото на 

Съюза. Органът следва да насърчава по-

конкретно използването на новаторски 

подходи за ефективното и ефикасно 

трансгранично сътрудничество, 

включително инструменти за 

електронен обмен на данни като 

системата за електронен обмен на данни 

за социалната сигурност (EESSI) и 

Информационната система за 

вътрешния пазар (ИСВП), и да 

допринася за цифровизирането на 

процедурите и усъвършенстването на 

инструментите на ИТ, използвани за 

обмен на съобщения между 

националните органи.  

 

Изменение  14 

Предложение за регламент 

Съображение 14 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(14) С цел увеличаване на капацитета 

на държавите членки за борба с 

нередностите с трансгранично 

измерение във връзка с правото на 

Съюза в рамките на приложното си поле 

Органът следва да подпомага 

националните органи при извършване 

на съгласувани и съвместни инспекции, 

включително чрез улесняване на 

осъществяването на инспекциите в 

съответствие с член 10 от Директива 

2014/67/ЕС. Това следва да се извършва 

или по искане на държавите членки, 

или по предложение на Органа с тяхно 

съгласие. Органът следва да предоставя 

стратегическа, логистична и техническа 

подкрепа на държавите членки, които 

участват в съгласувани или съвместни 

инспекции, при пълно зачитане на 

изискванията за поверителност. 

(14) С цел увеличаване на капацитета 

на държавите членки, подобряване на 

закрилата на социалните и 

трудовите права на лицата, 

упражняващи своето право на 

свободно движение, и с цел борба с 

нередностите с трансгранично 

измерение във връзка с правото на 

Съюза в рамките на приложното си поле 

Органът следва да подпомага 

националните органи и социалните 

партньори при извършване на 

национални, съгласувани и съвместни 

инспекции, включително чрез 

улесняване на осъществяването на 

инспекциите в съответствие с член 10 от 

Директива 2014/67/ЕС. Това следва да 

се извършва по искане на една или 

повече държави членки и с тяхно 

съгласие. Органът следва да предоставя 
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Инспекциите следва да се извършва 

със съгласието на съответните 

държави членки и изцяло в рамките на 

тяхната национална правна уредба, а 

държавите членки следва да 

предприемат последващи действия във 

връзка с резултатите от съгласуваните и 

съвместните инспекции в съответствие с 

националното си право.   

стратегическа, логистична и техническа 

подкрепа на държавите членки, които 

участват в съгласувани или съвместни 

инспекции, при пълно зачитане на 

изискванията за поверителност и 

защита на данните. Инспекциите се 

извършват със съгласието на 

съответната държава членка и 

изцяло в рамките на националната 

правна уредба на държавата членка, 

на чиято територия се провеждат, 

която следва да предприема 

последващи действия във връзка с 

резултатите от съгласуваните и 

съвместните инспекции в съответствие с 

националното си право. 

 

Изменение  15 

Предложение за регламент 

Съображение 15 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(15) За да бъдат проследявани новите 

тенденции, предизвикателства и 

пропуски в областта на трудовата 

мобилност и координацията на 

социалната сигурност, Органът следва 

да разработи аналитичен капацитет и 

капацитет за оценка на риска. Това 

следва да включва извършването на 

анализи и проучвания на пазара на 

труда, както и партньорски проверки. 

Органът следва да наблюдава 

потенциалните дисбаланси по 

отношение на уменията и трудовите 

потоци, включително евентуалното им 

въздействие върху териториалното 

сближаване. Органът следва също така 

да съдейства при оценката на риска, 

посочена в член 10 от Директива 

2014/67/ЕС. Органът следва да 

гарантира високо равнище на синергия 

и допълване с други агенции, услуги и 

мрежи на Съюза. Това следва да 

включва информация от SOLVIT и 

подобни служби относно повтарящи се 

(15) За да бъдат проследявани новите 

тенденции, предизвикателства или 

пропуски, недостатъци и 

несъответствия в областта на 

трудовата мобилност и координацията 

на социалната сигурност, както и в 

други свързани области, Органът 

следва да разработи аналитичен 

капацитет и капацитет за оценка на 

риска. Това следва да включва 

извършването на анализи и проучвания 

на пазара на труда, както и партньорски 

проверки. Органът следва да наблюдава 

потенциалните дисбаланси по 

отношение на уменията и трудовите 

потоци, включително евентуалното им 

въздействие върху териториалното 

сближаване. Органът следва също така 

да съдейства при оценката на риска, 

посочена в член 10 от Директива 

2014/67/ЕС. Органът следва да 

гарантира високо равнище на синергия 

и допълване с други агенции, услуги и 

мрежи на Съюза. Това следва да 
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проблеми, с които се сблъскват 

физическите лица и предприятията при 

упражняването на своите права 

областите от компетенцията на 

Органа. Органът следва също така да 

улеснява и рационализира предвиденото 

в съответното право на Съюза събиране 

на данни, които попадат в обхвата на 

компетенциите на Органа. Това не 

води до нови изисквания за докладване 

от страна на държавите членки. 

включва информация от SOLVIT и 

подобни служби относно повтарящи се 

проблеми, с които се сблъскват 

физическите лица и предприятията при 

упражняването на своите права 

областите от компетентността на 

Органа. Органът следва също така да 

улеснява и рационализира предвиденото 

в съответното право на Съюза събиране 

на данни, които попадат в обхвата на 

компетентността на Органа. Това не 

води до нови изисквания за докладване 

от страна на държавите членки. 

 

Изменение  16 

Предложение за регламент 

Съображение 17 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(17) Органът следва да предостави 

платформа за решаване на спорове 

между държавите членки във връзка с 

прилагането на правото на Съюза, което 

попада в обхвата на неговите 

компетенции . Тази платформа следва 

да се основава на диалога и 

помирителните механизми, които 

съществуват понастоящем в областта на 

координацията на системите за 

социална сигурност, които се ценят от 

държавите членки60 и чието значение е 

признато от Съда61. Държавите членки 

следва да могат да насочват към Органа 

случаи за медиация в съответствие 

със стандартните за тази цел 

процедури. Органът следва да се 

занимава само със спорове между 

държави членки, докато физическите 

лица и работодателите, изправени пред 

трудности при упражняване на правата 

си в Съюза, следва да продължат да 

ползват службите на национално 

равнище и на равнището на Съюза за 

справяне с тези случаи, като например 

мрежата SOLVIT, до които Органът 

следва да отнася такива случаи. 

(17) Органът следва да предостави 

платформа за решаване на спорове 

между държавите членки във връзка с 

прилагането на правото на Съюза, което 

попада в обхвата на неговите 

правомощия. Тази платформа следва да 

се основава на демократичния диалог 

и помирителните механизми, които 

съществуват понастоящем в областта на 

координацията на системите за 

социална сигурност, които се ценят от 

държавите членки60 и чието значение е 

признато от Съда61. Държавите членки 

следва да могат да насочват към Органа 

случаи за решаване на спорове. 

Органът следва да се занимава само със 

спорове между държави членки, докато 

физическите лица и работодателите, 

изправени пред трудности при 

упражняване на правата си в Съюза, 

следва да продължат да ползват 

службите на национално равнище и на 

равнището на Съюза за справяне с тези 

случаи, като например мрежата 

SOLVIT, до които Органът следва да 

отнася такива случаи. Мрежата SOLVIT 

също следва да може да се обърне към 
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Мрежата SOLVIT също следва да може 

да се обърне към Органа за разглеждане 

на случаите, в които проблемът не може 

да бъде решен поради различия между 

националните администрации. 

Органа за разглеждане на случаите, в 

които проблемът не може да бъде решен 

поради различия между националните 

администрации. 

_________________ _________________ 

60 Частичен общ подход на Съвета от 26 

октомври 2017 г. относно 

предложението за регламент на 

Европейския парламент и на Съвета за 

изменение на Регламент (ЕО) № 

883/2004 за координация на системите 

за социална сигурност и на Регламент 

(ЕО) № 987/2009 за установяване 

процедурата за прилагане на Регламент 

(ЕО) № 883/2004, 13645/1/17. 

60 Частичен общ подход на Съвета от 26 

октомври 2017 г. относно 

предложението за регламент на 

Европейския парламент и на Съвета за 

изменение на Регламент (ЕО) № 

883/2004 за координация на системите 

за социална сигурност и на Регламент 

(ЕО) № 987/2009 за установяване 

процедурата за прилагане на Регламент 

(ЕО) № 883/2004, 13645/1/17. 

61 Дело C-236/88, EU:C:1990:303, точка 

17; Дело C-202/97, EU:C:2000:75, точки 

57—58; Дело C-178/97, EU:C:2000:169, 

точки 44—45; Дело C-2/05, 

EU:C:2006:69, точки 28—29; Дело C-

12/14, EU:C:2016:135, точки 39—41; 

Дело C-359/16, EU:C:2018:63, точки 

44—45. 

61 Дело C-236/88, EU:C:1990:303, точка 

17; Дело C-202/97, EU:C:2000:75, точки 

57—58; Дело C-178/97, EU:C:2000:169, 

точки 44—45; Дело C-2/05, 

EU:C:2006:69, точки 28—29; Дело C-

12/14, EU:C:2016:135, точки 39—41; 

Дело C-359/16, EU:C:2018:63, точки 

44—45. 

 

Изменение  17 

Предложение за регламент 

Съображение 18 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(18) За да се улесни управлението на 

корекциите на пазара на труда, Органът 

улеснява сътрудничеството между 

съответните заинтересовани страни с 

цел премахване на нарушенията на 

функционирането на пазара на труда, 

засягащи повече от една държава 

членка, като например 

преструктурирания или големи проекти, 

оказващи въздействие върху заетостта в 

граничните региони. 

(18) За да се улесни управлението на 

корекциите на пазара на труда, Органът 

улеснява сътрудничеството между 

съответните заинтересовани страни с 

цел премахване на нарушенията на 

функционирането на пазара на труда, 

засягащи повече от една държава 

членка, като например 

преструктурирания или големи проекти, 

оказващи въздействие върху заетостта в 

граничните региони. Органът следва да 

улеснява и сътрудничеството с цел 

решаване на структурните проблеми 

при достъпа до трудови и социални 

права поради несъответствия между 
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националните системи, като 

например разлики в пенсионната 

възраст, достъпа до обезщетения на 

самостоятелно заетите лица или 

оценката на степента на годност за 

работа на хората с увреждания. 

 

Изменение  18 

Предложение за регламент 

Съображение 21 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(21) Държавите членки и Комисията 

следва да бъдат представени в 

Управителния съвет с цел ефективен 

контрол на функциите на Органа. При 

определянето на състава на 

Управителния съвет, включително при 

избора на неговия председател и 

заместник-председател, следва да се 

зачитат принципите на балансирано 

участие на представители на двата пола, 

опита и квалификациите. С цел 

ефективното и ефикасно 

функциониране на Органа 

Управителният съвет по-конкретно 

следва да приеме годишна работна 

програма, да упражнява функциите си 

във връзка с бюджета на Органа, да 

приеме финансовите правила, 

приложими за Органа, да назначи 

изпълнителен директор и да установи 

процедури, чрез които изпълнителният 

директор взема решения, свързани с 

оперативните задачи на Органа. 

Представители от държави, различни от 

държавите — членки на Съюза, които 

прилагат правилата на Съюза в обхвата 

на компетенциите на Органа, могат да 

участват в заседанията на Управителния 

съвет като наблюдатели. 

(21) Държавите членки, социалните 

партньори, номинираните от 

Европейския парламент експерти и 

Комисията следва да бъдат представени 

в Управителния съвет с цел ефективен 

контрол на функциите на Органа. При 

определянето на състава на 

Управителния съвет, включително при 

избора на неговите председатели, 

следва да се зачитат принципите на 

балансирано участие на представители 

на двата пола, опитът и 

квалификациите. С цел ефективното и 

ефикасно функциониране на Органа 

Управителният съвет по-конкретно 

следва да приеме годишна работна 

програма, да упражнява функциите си 

във връзка с бюджета на Органа, да 

приеме финансовите правила, 

приложими за Органа, да назначи 

изпълнителен директор и да установи 

процедури, чрез които изпълнителният 

директор взема решения, свързани с 

оперативните задачи на Органа. 

Представители от държави, различни от 

държавите — членки на Съюза, които 

прилагат правилата на Съюза в обхвата 

на компетентност на Органа, могат да 

участват в заседанията на Управителния 

съвет като наблюдатели. 

 

Изменение  19 
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Предложение за регламент 

Съображение 23 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(23) Органът следва пряко да разчита 

на опита на съответните заинтересовани 

страни в областите от негова 

компетенция, посредством специална 

група на заинтересованите страни. 

Нейните членове следва да бъдат 

представители на социалните партньори 

на равнището на Съюза. При 

извършване на дейността си Групата на 

заинтересованите страни ще взема 

надлежно предвид становищата и ще 

ползва експертния опит на 

Консултативния комитет за 

координация на системите за социална 

сигурност, създаден с Регламент (ЕО) 

№ 883/2004, и на Консултативния 

комитет относно свободното движение 

на работници, създаден в съответствие с 

Регламент (ЕС) № 492/2011. 

(23) Органът следва пряко да разчита 

на опита на съответните заинтересовани 

страни в областите от негова 

компетентност, посредством 

специална Група на заинтересованите 

страни. Нейните членове следва да 

бъдат представители на социалните 

партньори на равнището на Съюза и на 

равнището на държавите членки и на 

организациите на гражданското 

общество като част от прозрачния и 

редовен диалог с представителните 

сдружения и гражданското общество 

в съответствие с член 11, параграфи 1 

и 2 от ДЕС. При извършване на 

дейността си Групата на 

заинтересованите страни ще взема 

надлежно предвид становищата и ще 

ползва експертния опит на 

Консултативния комитет за 

координация на системите за социална 

сигурност, създаден с Регламент (ЕО) 

№ 883/2004, и на Консултативния 

комитет относно свободното движение 

на работници, създаден в съответствие с 

Регламент (ЕС) № 492/2011. 

 

Изменение  20 

Предложение за регламент 

Съображение 24 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(24) С цел да се гарантира неговата 

пълна автономност и независимост 

Органът следва да получи независим 

бюджет с приходи от общия бюджет на 

Съюза и от всички доброволни 

финансови вноски от държавите членки 

и от третите държави, участващи в 

работата на Органа. В изключителни и 

надлежно обосновани случаи Органът 

(24) С цел да се гарантира неговата 

пълна автономност и независимост 

Органът следва да получи независим 

бюджет с приходи от общия бюджет на 

Съюза и от всички доброволни 

финансови вноски от държавите членки 

и от третите държави, участващи в 

работата на Органа. Бюджетът на 

Органа трябва да бъде ориентиран 
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следва също така да може да получава 

финансиране под формата на 

споразумения за делегиране или ad hoc 

безвъзмездни средства и да събира 

такси за публикации и за всяка услуга, 

предоставяна от него. 

към резултатите. В изключителни и 

надлежно обосновани случаи Органът 

следва също така да може да получава 

финансиране под формата на 

споразумения за делегиране или ad hoc 

безвъзмездни средства и да събира 

такси за публикации и за всяка услуга, 

предоставяна от него. 

 

Изменение  21 

Предложение за регламент 

Съображение 30 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(30) Органът следва да си сътрудничи 

с други агенции на Съюза в 

съответствие с областите им на 

компетентност, по-специално с тези в 

областта на заетостта и социалната 

политика, въз основа на техния 

експертен опит и постигането на 

максимални синергии: Европейската 

фондация за подобряване на условията 

на живот и труд (Eurofound), 

Европейския център за развитие на 

професионалното обучение (Cedefop), 

Европейската агенция за безопасност и 

здраве при работа (EU-OSHA) и 

Европейската фондация за обучение 

(ETF), както и — по отношение на 

борбата с организираната престъпност и 

трафика на хора) — с Агенцията на 

Европейския съюз за сътрудничество в 

областта на правоприлагането (Европол) 

и Агенцията на Европейския съюз за 

сътрудничество в областта на 

наказателното правосъдие (Евроюст). 

(30) Органът следва да си сътрудничи 

с други агенции на Съюза в 

съответствие с областите им на 

компетентност, по-специално с тези в 

областта на заетостта и социалната 

политика, въз основа на техния 

експертен опит и постигането на 

максимални синергии: Европейската 

фондация за подобряване на условията 

на живот и труд (Eurofound), 

Европейския център за развитие на 

професионалното обучение (Cedefop), 

Европейската агенция за безопасност и 

здраве при работа (EU-OSHA) и 

Европейската фондация за обучение 

(ETF), както и — по отношение на 

борбата с организираната престъпност, 

корупцията и трафика на хора — с 

Агенцията на Европейския съюз за 

сътрудничество в областта на 

правоприлагането (Европол) и 

Агенцията на Европейския съюз за 

сътрудничество в областта на 

наказателното правосъдие (Евроюст), 

както и с други агенции на ЕС, 

работещи в областта на 

правосъдието и вътрешните работи, 

като Агенцията на Европейския съюз 

за основните права (FRA), 

Европейската служба за подкрепа в 

областта на убежището (EASO), 

Европейската агенция за управление 
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на широкомащабни информационни 

системи в областта на свободата, 

сигурността и правосъдието (eu-

LISA), Европейския център за 

мониторинг на наркотици и 

наркомании (ЕЦМНН), Европейския 

институт за равенство между 

половете (EIGE), Агенцията на ЕС за 

обучение в областта на 

правоприлагането (CEPOL) и 

координатора на ЕС за борба с 

трафика на хора. Сътрудничеството 

не означава дублиране на дейностите 

на Органа с тези на други агенции на 

Съюза. 

 

Изменение  22 

Предложение за регламент 

Съображение 31 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(31) С цел дейността на 

съществуващите структури в областта 

на трансграничната трудова мобилност 

да придобие оперативно измерение 

Органът следва да поеме изпълнението 

на задачите, изпълнявани от 

Техническия комитет по въпросите на 

свободното движение на работници, 

създаден съгласно Регламент (ЕС) 

№ 492/2011, Комитета от експерти по 

въпросите на командироването на 

работници, създаден с Решение 

2009/17/ЕО на Комисията68, и 

европейската платформа, създадена с 

Решение (ЕС) 2016/344 на Европейския 

парламент и Съвета69, за да се засили 

сътрудничеството за противодействие 

на недекларирания труд. Със 

създаването на Органа посочените 

структури следва да престанат да 

съществуват. 

(31) С цел дейността на 

съществуващите структури в областта 

на трансграничната трудова мобилност 

да придобие оперативно измерение 

Органът следва да поеме изпълнението 

на задачите, изпълнявани от 

Техническия комитет по въпросите на 

свободното движение на работници, 

създаден съгласно Регламент (ЕС) 

№ 492/2011, Комитета от експерти по 

въпросите на командироването на 

работници, създаден с Решение 

2009/17/ЕО на Комисията68, и 

европейската платформа, създадена с 

Решение (ЕС) 2016/344 на Европейския 

парламент и Съвета69, за да се засили 

сътрудничеството за противодействие 

на недекларирания труд. Със 

създаването на Органа посочените 

структури следва да преминат под 

неговия контрол и да станат част от 

него. 

_________________ _________________ 

68 Решение 2009/17/ЕО на Комисията от 68 Решение 2009/17/ЕО на Комисията от 
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19 декември 2008 г. за създаване на 

Комитет от експерти по въпросите на 

командироването на работници (ОВ L 8, 

13.1.2009 г., стр. 26). 

19 декември 2008 г. за създаване на 

Комитет от експерти по въпросите на 

командироването на работници (ОВ L 8, 

13.1.2009 г., стр. 26). 

69 Решение (ЕС) 2016/344 на 

Европейския парламент и на Съвета от 

9 март 2016 г. за създаването на 

европейска платформа с цел да се 

засили сътрудничеството за 

противодействие на недекларирания 

труд (ОВ L 65, 11.3.2016 г., стр. 12). 

69 Решение (ЕС) 2016/344 на 

Европейския парламент и на Съвета от 

9 март 2016 г. за създаването на 

европейска платформа с цел да се 

засили сътрудничеството за 

противодействие на недекларирания 

труд (ОВ L 65, 11.3.2016 г., стр. 12). 

 

Изменение  23 

Предложение за регламент 

Съображение 32 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(32) Органът следва да допълва 

дейностите на Административната 

комисия за координация на системите за 

социална сигурност, създадена с 

Регламент (ЕО) № 883/2004 (наричана 

по-нататък „Административната 

комисия“), доколкото той изпълнява 

регулаторни задачи, свързани с 

прилагането на Регламент (ЕО) 

№ 883/2004 и Регламент (ЕО) 

№ 987/2009. Органът следва обаче да 

поеме оперативните задачи, 

извършвани понастоящем в рамките 

на Административната комисия, като 

например извършването на медиация 

между държавите членки, като 

осигурява форум за разглеждането на 

финансови въпроси, свързани с 

прилагането на Регламент (ЕО) 

№ 883/2004 и Регламент (ЕО) 

№ 987/2009, заменя функцията на 

Одиторския съвет, създаден с тези 

регламенти, и осигурява форум за 

разглеждането на въпроси, свързани с 

електронния обмен на данни и 

инструментите на ИТ, за да се улесни 

прилагането на посочените 

регламенти, като заменя функцията 

(32) Органът следва да си 

сътрудничи с Административната 

комисия за координация на системите за 

социална сигурност, създадена с 

Регламент (ЕО) № 883/2004 (наричана 

по-нататък „Административната 

комисия“), и следва да може да 

участва в заседанията на 

Административната комисия и нейните 

комитети. 



 

AD\1169390BG.docx 23/70 PE625.406v03-00 

 BG 

на Техническата комисия за 

обработка на информация, създадена 

с посочените регламенти. 

 

Изменение  24 

Предложение за регламент 

Съображение 34 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(34) За да се отрази тази нова 

институционална структура, регламенти 

(ЕО) № 883/2004, (ЕО) № 987/2009, (ЕС) 

№ 492/2011 и (ЕС) 2016/589 следва да 

бъдат изменени, а Решение 2009/17/ЕО 

и Решение (ЕС) 2016/344 следва да 

бъдат отменени. 

(34) За да се отрази тази нова 

институционална структура, регламенти 

(ЕО) № 883/2004, (ЕС) № 492/2011 и 

(ЕС) 2016/589 следва да бъдат изменени, 

а Решение 2009/17/ЕО и Решение (ЕС) 

2016/344 следва да бъдат отменени. 

 

Изменение  25 

Предложение за регламент 

Съображение 37 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(37) Настоящият регламент зачита 

основните права и съблюдава 

принципите, признати по-специално от 

Хартата на основните права на 

Европейския съюз, както е посочено в 

член 6 от Договора за Европейския 

съюз, 

(37) Настоящият регламент зачита 

основните права и съблюдава 

принципите, признати по-специално от 

Хартата на основните права на 

Европейския съюз, както е посочено в 

член 6 от Договора за Европейския 

съюз, и зачита напълно приложимото 

международно право в областта на 

труда и правата на човека. В него 

също така се отчита Европейският 

стълб на социалните права. 

 

Изменение  26 

Предложение за регламент 

Съображение 37 a (ново) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (37 а) Парламентът следва 
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систематично и при равни условия с 

Комисията и Съвета да участва при 

определянето и претеглянето на 

критериите за местоположението на 

Органа; 

 

Изменение  27 

Предложение за регламент 

Член 1 – заглавие 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

Предмет и приложно поле Създаване и обхват на дейност 

 

Изменение  28 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. С настоящия регламент се 

създава Европейски орган по труда 

(наричан по-нататък „Органът“). 

1. С настоящия регламент се 

създава Европейски орган по труда и 

социалната сигурност (наричан по-

нататък „Органът“). 

 

Изменение  29 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 2 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Органът оказва съдействие на 

държавите членки и на Комисията по 

въпроси, свързани с трансграничната 

трудова мобилност и координирането на 

системите за социална сигурност в 

рамките на Съюза. 

2. Органът допринася за 

последователното, ефективно и 

ефикасно прилагане на европейското 

трудово и социално законодателство, 

както и за равен достъп до социална 

сигурност и адекватна социална 

закрила за всички лица, използващи 

своите права на свободно движение. 
Органът оказва съдействие на 

държавите членки и на Комисията по 

въпроси, свързани с трансграничната 

трудова мобилност и координирането на 
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системите за социална сигурност в 

рамките на Съюза. 

 

Изменение  30 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 2 a (нов) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 2 а. Органът улеснява и подпомага 

засиленото сътрудничество между 

държавите членки, социалните 

партньори, другите заинтересовани 

страни и Комисията по всички 

трудови и социални въпроси с 

трансгранично измерение. Участието 

в дейностите на Органа не засяга 

правомощията, задълженията и 

отговорностите на държавите 

членки съгласно, inter alia, 

относимите и приложимите 

конвенции на Международната 

организация на труда (МОТ), като 

Конвенция № 81 относно 

инспекцията по труда в 

промишлеността и търговията, и по 

никакъв начин не засяга 

упражняването на основни права, 

признати на равнището ма 

държавите членки и на равнището на 

Съюза относно правата на 

колективно договаряне в 

съответствие с националните закони 

и практики, нито правомощията на 

държавите членки да регулират и да 

извършват медиация или мониторинг 

на национални колективни трудови 

правоотношения, по-специално 

упражняването на правото на 

колективни преговори и колективни 

действия. 

 

Изменение  31 

Предложение за регламент 

Член 1 - параграф 2 б (нов) 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

 2 б. Настоящият регламент не 

засяга многообразието от национални 

системи на колективни трудови 

правоотношения, както и 

автономността на социалните 

партньори, както е изрично признато 

в ДФЕС. Органът допринася за 

прилагането и подобряването на 

правото на Съюза и националното 

право в съответствие с Хартата на 

основните права на ЕС и 

международно приложимите трудови 

стандарти, като: 

 a) гарантира свободното движение на 

хора, свободата на установяване и 

свободното предоставяне на услуги; 

 б) гарантира равно третиране на 

хората и лоялна трансгранична 

конкуренция; 

 в) предотвратява, разкрива и 

санкционира трансгранични социални 

измами, нарушения и грешки; 

 г) предотвратява, възпира и се бори с 

недекларирания труд и насърчава 

декларирането на недеклариран труд, 

като гарантира зачитането на 

приложимите права на работниците; 

 д) подкрепя трансграничното 

наказателно преследване и 

изпълнение на глоби и санкции по 

трудови и социални въпроси; 

 е) улеснява координирането на 

системите за социална сигурност в 

рамките на Съюза. 

 

Изменение  32 

Предложение за регламент 

Член 2 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 
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Член 2 Член 2 

Цели Цели 

Целта на Органа е да допринася за 

осигуряването на справедлива трудова 

мобилност в рамките на вътрешния 

пазар. За тази цел Органът: 

Целта на Органа е да допринася за 

насърчаването на сигурна и социално 

справедлива мобилност , по-специално 

трудова мобилност и трансгранично 

предоставяне на услуги, в рамките на 

вътрешния пазар. За тази цел Органът: 

a) улеснява достъпа на физическите 

лица и на работодателите до 

информация за техните права и 

задължения, както и до услуги от 

значение за тях; 

a) улеснява достъпа на физическите 

лица, на работодателите и на 

социалните партньори до информация 

за техните права и задължения, както и 

до услуги от значение за тях; 

б) подпомага сътрудничеството 

между държавите членки при 

трансграничното прилагане на 

съответното право на Съюза, 

включително улеснява съвместните 

инспекции; 

б) б) насърчава, подобрява и 

подпомага сътрудничеството между 

държавите членки в усилията им за 

насърчаване на по-добро 

сътрудничество и последователно, 

ефикасно и ефективно трансгранично 
прилагане на съответното право на 

Съюза, включително като предоставя 

техническа, логистична помощ и 

обучение с цел улесняване на 
съвместните инспекции; 

 б а) надзирава прилагането на 

правото на Съюза в областта на 

трудовата мобилност, както и 

проверява нарушенията на това 

право, като например различни форми 

на социални измами, нарушения и 

злоупотреби с права в областта на 

трудовата мобилност на мобилните 

работници, включително сезонните, 

пограничните и командированите 

работници, дискриминация, договори 

за работа с цел измама и трафик с 

цел трудова експлоатация; 

в) действа като медиатор и 

улеснява намирането на решение в 

случаи на трансгранични спорове 

между националните органи или при 

нарушения на функционирането на 

пазара на труда. 

в) по искане на държавите членки 

действа като медиатор между 

националните органи и спомага за 

преодоляването на нарушения на 

функционирането на пазара на труда 

или трансгранични проблеми с 

правоприлагането, без да се засяга 

многообразието на националните 

системи на отношения, както и 
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автономността на социалните 

партньори и правото на колективно 

договаряне; 

 ва) предоставя съвети на 

Комисията и на държавите членки 

във връзка с борбата с безработицата. 

 

Изменение  33 

Предложение за регламент 

Член 3 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Органът е орган на Съюза, който 

притежава юридическа 
правосубектност. 

1. Органът е децентрализиран 

орган на Съюза, който има 

правосубектност. 

 

Изменение  34 

Предложение за регламент 

Член 5 – параграф 1 – буква а 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

a) улесняване на достъпа на 

физическите лица и на 

работодателите до информация за 

правата и задълженията в случаи с 

трансграничен аспект, както и достъпа 

до услуги за трансгранична трудова 

мобилност в съответствие с членове 6 и 

7; 

a) улесняване и подобряване на 

достъпа на физическите лица, на 

работодателите и на социалните 

партньори до информация за правата и 

задълженията в случаи с трансграничен 

аспект, свързани със свободно 

движение, както и достъпа до 

съответните услуги, включително 

социални услуги, по-конкретно за 

здравеопазване и трансгранична 

трудова мобилност, в съответствие с 

членове 6 и 7; 

 

Изменение  35 

Предложение за регламент 

Член 5 – параграф 1 – буква б 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) улесняване на сътрудничеството б) насърчаване, улесняване и 
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и обмена на информация между 

националните органи с цел ефективно 

прилагане на съответното право на 

Съюза в съответствие с член 8; 

подпомагане на сътрудничеството и 

обмена на информация между 

националните органи с цел ефективно 

прилагане на съответното право на 

Съюза в съответствие с член 8 и 

ефективна борба с безработицата; 

 

Изменение  36 

Предложение за регламент 

Член 5 – параграф 1 – буква в 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

в) координиране и подпомагане на 

съгласуваните и съвместните инспекции 

в съответствие с членове 9 и 10; 

в) предлагане, координиране и 

подпомагане на съгласуваните и 

съвместните инспекции в съответствие с 

членове 9 и 10; 

 

Изменение  37 

Предложение за регламент 

Член 5 – параграф 1 – буква г 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

г) извършване на анализи и оценки 

на риска по въпроси, свързани с 

трансграничната трудова мобилност, 

в съответствие с член 11; 

г) иницииране на анализи и 

извършване на оценки на риска по 

въпроси, свързани с трудовата 

мобилност в рамките на вътрешния 

пазар, и изготвяне на становища и 

препоръки в съответствие с член 11; 

 

Изменение  38 

Предложение за регламент 

Член 5 – параграф 1 – буква д 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

д) подкрепа на държавите членки 

при изграждането на капацитет във 

връзка с ефективното прилагане на 

съответното право на Съюза в 

съответствие с член 12; 

д) изготвяне на насоки и 

тълкувателни становища относно 

съответното право на Съюза и 
подкрепа на държавите членки и всички 

съответни социалните партньори и 

заинтересовани лица при изграждането 
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на капацитет във връзка с ефективното 

спазване, изпълнение и прилагане на 

съответното право на Съюза в 

съответствие с член 12; 

 

Изменение  39 

Предложение за регламент 

Член 5 – параграф 1 – буква е 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

е) медиация при спорове между 

органите на държавите членки относно 

прилагането на съответното право на 

Съюза в съответствие с член 13; 

е) медиация при спорове между 

органите на държавите членки относно 

прилагането на съответното право на 

Съюза и улесняване при необходимост 

чрез намиране на решение за 

уреждането на спорове в съответствие 

с член 13; 

 

Изменение  40 

Предложение за регламент 

Член 5 – параграф 1 – буква e a (нова) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (е а) медиация при спорове между 

лицата и органите на държавите 

членки относно прилагането на 

съответното право на Съюза в 

съответствие с член 13; 

 

Изменение  41 

Предложение за регламент 

Член 5 – параграф 1 – буква ж 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

ж) улесняване на сътрудничеството 

между съответните заинтересовани 

страни при трансгранични нарушения 

на функционирането на пазара на труда 

в съответствие с член 14. 

ж) улесняване на сътрудничеството 

между съответните заинтересовани 

страни при трансгранични нарушения 

на функционирането на пазара на труда 

в съответствие с член 14 и улесняване 

на подкрепата на служителите при 
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несигурни трансгранични условия на 

труд; 

 

Изменение  42 

Предложение за регламент 

Член 5 – параграф 1 – буква ж a (нова) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 ж а) улесняване на 

сътрудничеството между 

съответните заинтересовани лица в 

случай на структурни проблеми с 

достъпа до трудови и социални права 

поради пропуски или несъответствия 

между системите на държавите 

членки в съответствие с член 14а; 

 

Изменение  43 

Предложение за регламент 

Член 5 – параграф 1 – буква ж б (нова) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 ж б) предоставяне на съвети на 

Европейския парламент, Съвета и 

Комисията по всяка инициатива, 

която счита за подходяща за 

насърчаване на ефективното 

прилагане на правото на Съюза във 

връзка с хората, упражняващи 

правото си на свободно движение; 

 

Изменение  44 

Предложение за регламент 

Член 6 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

Член 6 Член 6 

Информация за трансграничната 

трудова мобилност 

Информация за трансграничната 

трудова мобилност 
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Органът подобрява наличността, 

качеството и достъпността на 

информацията, предоставяна на 

физическите лица и на 

работодателите с цел улесняване на 

трудовата мобилност в рамките на 

Съюза, в съответствие с Регламент (ЕС) 

2016/589 относно EURES и Регламент 

[единен цифров портал — 

COM(2017) 256]. За тази цел Органът: 

Органът подобрява наличността, 

качеството и достъпността на 

информацията, предоставяна на 

физическите лица, на работодателите 

и на социалните партньори с цел 

улесняване на справедливата трудова 

мобилност в рамките на Съюза, в 

съответствие с Регламент (ЕС) 2016/589 

относно EURES и Регламент [единен 

цифров портал – COM(2017) 256]. За 

тази цел Органът: 

a) предоставя необходимата 

информация за правата и 

задълженията на физическите лица в 

положение на трансгранична трудова 

мобилност;  

a) в сътрудничество с 

компетентните национални органи 

предоставя по-специално на 

работодателите и на социалните 

партньори, на работниците и на 

лицата, търсещи работа, 

съответната информация относно 

всички права и задължения на 

физическите лица в положение на 

трансгранична мобилност, по-

специално трудова мобилност, както и 

относно правата на социална 

сигурност и социалната закрила и 

трансграничното предоставяне на 

услуги; 

б) насърчава възможностите за 

подкрепа на трудовата мобилност на 

физическите лица, включително чрез 

насоки относно достъпа до обучение и 

езиковото обучение; 

б) финансира, предоставя и 

организира насоки и консултации и 

обучение, включително специфични за 

сектора езикови курсове, с цел 

подкрепа на трудовата мобилност на 

физическите лица; 

в) предоставя на работодателите 

необходимата информация за 

трудовото законодателство и за 

условията на живот и труд, 

приложими за работниците в положение 

на трансгранична трудова мобилност, 

включително командированите 

работници; 

в) в сътрудничество с 

компетентните национални органи 

предоставя на работодателите и 

работниците, на социалните 

партньори и на заинтересованите 

лица съответна информация за 

действащото трудово 
законодателство и за други социално-

икономически показатели, оказващи 

въздействие върху равнищата на 

заплащане и приложими за 

работниците в положение на 

трансгранична трудова мобилност, 

включително командированите 

работници; на всички официални езици 

на Съюза; представя индикативен 
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калкулатор за сравняване на 

заплатите, който показва ставките 

на заплащане на командирования 

работник в приемащата държава 

членка през периода на 

командироване; 

г) подкрепя държавите членки по 

отношение на спазването на 

задълженията за разпространение на 

информация във връзка със свободното 

движение на работници и за достъп до 

тази информация, установени в член 6 

от Директива 2014/54/ЕС, и 

задълженията за разпространение на 

информация във връзка с 

командироването на работници и за 

достъп до тази информация, установени 

в член 5 от Директива 2014/67/ЕС; 

г) сътрудничи тясно с държавите 

членки и компетентните национални 

органи, за да се гарантира спазването 

на задълженията за разпространение на 

информация във връзка със свободното 

движение на работници и за достъп до 

тази информация, установени в член 6 

от Директива 2014/54/ЕС, и 

задълженията за разпространение на 

информация във връзка с 

командироването на работници и за 

достъп до тази информация, установени 

в член 5 от Директива 2014/67/ЕС; за 

тази цел Органът създава и управлява 

единен европейски уебсайт, който 

служи като централно 

координационно звено, като съдържа 

цялата относима информация на 

отделните официални национални 

уебсайтове в съответствие с член 5 

от Директива 2014/67/ЕС; 

д) подкрепя държавите членки по 

отношение на подобряването на 

точността, пълнотата и лесното 

използване на съответните национални 

информационни услуги в съответствие с 

критериите за качество, установени в 

Регламент [единен цифров портал — 

COM(2017) 256]; 

д) подкрепя държавите членки по 

отношение на подобряването на 

точността, пълнотата и лесното 

използване на съответните национални 

информационни услуги в съответствие с 

критериите за качество, установени в 

Регламент [единен цифров портал — 

COM(2017) 256]; 

е) подкрепя държавите членки по 

отношение на рационализирането на 

предоставянето на информация и услуги 

за физическите лица и работодателите 

във връзка с трансграничната мобилност 

на доброволни начала, като 

същевременно зачита изцяло 

компетенциите на държавите членки. 

е) подкрепя държавите членки по 

отношение на рационализирането и 

подобряването на предоставянето на 

информация и услуги за физическите 

лица и работодателите във връзка с 

трансграничната мобилност на 

доброволни начала, като същевременно 

зачита изцяло правомощията на 

държавите членки и основните права. 

 

Изменение  45 



 

PE625.406v03-00 34/70 AD\1169390BG.docx 

BG 

Предложение за регламент 

Член 7 – заглавие 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

Достъп до услуги за трансгранична 

трудова мобилност 

Достъп до услуги за трансгранична 

трудова мобилност и други съответни 

услуги 

 

Изменение  46 

Предложение за регламент 

Член 8 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

Член 8 Член 8 

Сътрудничество и обмен на информация 

между държавите членки 

Сътрудничество и обмен на информация 

между държавите членки 

1. Органът улеснява 

сътрудничеството между държавите 

членки и подкрепя ефективното 

спазване от тяхна страна на 

задълженията за сътрудничество, 

включително във връзка с обмена на 

информация, определени в правото на 

Съюза, попадащо в обхвата на 

компетенциите на Органа. 

1. Органът улеснява 

сътрудничеството между държавите 

членки, социалните партньори и 

съответните заинтересовани лица и 

спомага за гарантирането на 

спазването, включително във връзка с 

обмена на информация, както е 

определено в правото на Съюза, 

попадащо в обхвата на 

компетентност на Органа, в 

съответствие с относимото право на 

Съюза относно защитата на личните 

данни и основните права. 

За тази цел, по искане на националните 

органи и за да се ускори обменът между 

тях, Органът по-специално: 

За тази цел, по искане на или по своя 

инициатива и в тясно 

сътрудничество с националните 

органи и в тясно сътрудничество с 

тях, както и за да се ускори обменът 

между тях, Органът по-специално: 

a) съдейства на националните 

органи да открият съответните точки за 

контакт на националните органи в други 

държави членки; 

a) съдейства на националните 

органи да открият съответните точки за 

контакт на националните органи в други 

държави членки; 

б) улеснява последващите действия 

по искания и обмените на информация 

между националните органи, като 

предоставя логистична и техническа 

б) улеснява последващите действия 

по искания и обмените на информация 

между националните органи, като 

предоставя логистична и техническа 
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подкрепа, включително услуги за 

писмен и устен превод, и посредством 

обмен относно състоянието на случаите; 

подкрепа, включително услуги за 

писмен и устен превод, и посредством 

официален и неофициален обмен 

относно състоянието на случаите в 

зависимост от конкретните 

обстоятелства на отделния случай; 

в) насърчава и споделя най-добри 

практики; 

в) насърчава и споделя най-добри 

практики, като взема под внимание 

специфичните права на колективно 

договаряне в държавите членки; 

г) улеснява процедурите за 

трансгранично налагане на санкции и 

глоби; 

г) да спомагат да се гарантира, 

по искане на съответната държава 

членка, че процедурите за 

трансгранично налагане на санкции и 

глоби работят ефикасно; 

д) докладва на Комисията на всяко 

тримесечие за нерешените искания 

между държавите членки и ако е 

необходимо, препраща тези искания за 

медиация в съответствие с член 13. 

д) докладва на Комисията, на 

Европейския парламент и на 

държавите членки на всяко 

тримесечие за нерешените искания 

между държавите членки и ако е 

необходимо, препраща тези искания за 

медиация в съответствие с член 13 и 

член 13а. 

 1 a По искане на Органа 

компетентните национални органи 

му предоставят цялата информация, 

която му е необходима, в определени 

формати, за да изпълни възложените 

му с настоящия регламент задачи, 

при условие че имат законен достъп 

до съответната информация. 

Информацията е точна, 

последователна и пълна. 

Компетентният национален орган 

предоставя информацията в срок от 

два месеца и в спешни случаи – два 

работни дни, без да се засяга 

свободата на преценка на държавите 

членки, които се занимават със 

специални случаи. 

 1.б При надлежно обосновано 

искане от национален орган Органът 

предоставя всякаква информация в 

рамките на компетентността си, 

която е необходима, за да се даде 

възможност на националния орган да 
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изпълнява задачите си. 

2. Органът подпомага работата на 

Административната комисия за 

координация на системите за социална 

сигурност при разглеждането на 

финансови въпроси, свързани с 

координирането на социалната 

сигурност, в съответствие с член 74 от 

Регламент (ЕО) № 883/2004 и 

членове 65, 67 и 69 от Регламент (ЕО) 

№ 987/2009. 

2. Органът подпомага работата на 

Административната комисия за 

координация на системите за социална 

сигурност при разглеждането на 

финансови въпроси, свързани с 

координирането на социалната 

сигурност, в съответствие с член 74 от 

Регламент (ЕО) № 883/2004 и 

членове 65, 67 и 69 от Регламент (ЕО) 

№ 987/2009. 

3. Органът насърчава 

използването на електронни 

инструменти и процедури за обмен на 

съобщения между националните органи, 

включително Информационната 

система за вътрешния пазар (ИСВП) и 

системата за електронен обмен на данни 

за социалната сигурност (EESSI). 

3. Органът насърчава и наблюдава 

правилното използване на електронни 

инструменти и процедури за обмен на 

съобщения между националните органи, 

включително Информационната 

система за вътрешния пазар (ИСВП) и 

системата за електронен обмен на данни 

за социалната сигурност (EESSI), и 

предоставя техническа помощ и 

експертен опит. 

4. Органът насърчава използването 

на новаторски подходи към 

ефективното и ефикасно трансгранично 

сътрудничество и проучва 

възможностите за използване на 

механизми за електронен обмен между 

държавите членки, за да се улесни 

разкриването на измами, като изготвя за 

Комисията доклади с цел доразвиване 

на тези механизми за електронен обмен. 

4. Органът насърчава използването 

на новаторски подходи към 

ефективното и ефикасно трансгранично 

сътрудничество и проучва 

възможностите за използване на 

механизми за електронен обмен между 

държавите членки, за да се улесни 

разкриването на измами, като изготвя за 

Комисията и въпросната държава 

членка доклади с цел доразвиване на 

тези механизми за електронен обмен и в 

съответствие със 

законодателството на Съюза в 

областта на защитата на данните и 

основните права. 

 4а. Органът поддържа списък с 

предприятия на Съюза, които не 

отговарят на съответните правни 

изисквания по отношение на 

осигуряването на справедлива и 

сигурна трудова мобилност. Този 

списък на Съюза се оповестява 

публично с цел да се гарантира по-

голяма прозрачност. Той се основава 

на общи критерии и се преразглежда 

редовно. Първият списък се изготвя в 
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рамките на първите 12 месеца от 

дейността на Органа. На 

предприятията, посочени в списъка 

на Съюза, се налага забрана за 

извършване на дейност. Забраната за 

извършване на дейност по списъка на 

Съюза се прилага на цялата 

територия на държавите членки. В 

изключителни случаи държавите 

членки може да предприемат 

едностранни мерки. При извънредна 

ситуация и при възникване на 

непредвиден проблем със сигурността 

държавите членки могат незабавно 

да издадат забрана за извършване на 

дейност на собствената им 

територия. Органът улеснява 

сътрудничеството между държавите 

членки в случай на трансгранични 

нарушения на функционирането на 

пазара и ги подкрепя в борбата със 

социалния дъмпинг. 

 

Изменение  47 

Предложение за регламент 

Член 8 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Член 8а 

 Защита на данните 

 1.  В съответствие с настоящата 

директива Органът защитава 

основните права и свободи на 

физическите лица, и по-конкретно 

правото им на неприкосновеност на 

личния живот, при обработването на 

лични данни. 

 2.  Прилагането на цялото 

приложимо законодателство на 

Съюза в областта на защитата на 

данните е задължително за всички 

дейности, извършвани от Органа. 
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Обосновка 

Настоящият нов член има за цел да поясни, че при всички обстоятелства мерките се 

прилагат в съответствие с Общия регламент относно защитата на данните. На 

Органа ще бъде възложено да се занимава с голямо количество чувствителни данни, 

които засягат всички държави членки, и е от изключително значение да се посочи 

ясно, че законодателството за защита на данните се прилага винаги. 

 

Изменение  48 

Предложение за регламент 

Член 9 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

Член 9 Член 9 

Координиране на съгласуваните и 

съвместните инспекции 

Координиране на съгласуваните и 

съвместните инспекции 

1. По искане на една или няколко 

държави членки Органът координира 

съгласуваните или съвместните 

инспекции в области, попадащи в 

обхвата на компетенциите на Органа. 

Искането може да бъде подадено от 

една или от няколко държави членки. 

Органът може също да предложи на 

органите на съответните държави 

членки да извършат съгласувана или 

съвместна инспекция.  

1. По искане на една или няколко 

държави членки Органът работи за 

постигането на споразумение между 

тях и координира съгласуваните или 

съвместните инспекции в области, 

попадащи в обхвата на 

компетентност на Органа. Искането 

може да бъде подадено от една или от 

няколко държави членки. Органът може 

също да предложи на органите на 

съответните държави членки да 

извършат съгласувана или съвместна 

инспекция, която ще се извърши в 

координация с държавата членка.  

2. Когато орган на държава членка 

реши да не участва или да не извърши 

съгласуваната или съвместната 

инспекция по параграф 1, той 

предварително надлежно уведомява 

писмено Органа за основанията за 

своето решение. В тези случаи Органът 

уведомява другите съответни 

национални органи.   

2. Когато орган на държава членка 

реши да не участва или да не извърши 

съгласуваната или съвместната 

инспекция по параграф 1, той уведомява 

писмено Органа за основанията за 

своето решение преди началото на 

планираната инспекция. В тези случаи 

Органът уведомява другите съответни 

национални органи.   

3. Организирането на съгласувана 

или съвместна инспекция се одобрява 

предварително от всички участващи 

държави членки чрез националните им 

служители за връзка. Ако една или 

3. Организирането на съгласувана 

или съвместна инспекция се одобрява 

предварително от всички участващи 

държави членки чрез националните им 

служители за връзка. Ако една или 
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повече държави членки откажат да 

участват в съгласуваната или 

съвместната инспекция, другите 

национални органи могат, когато е 

целесъобразно, да извършат 

планираната съгласувана или съвместна 

инспекция само в участващите държави 

членки. Държавите членки, които са 

отказали да участват в инспекцията, 

пазят поверителността на информацията 

за планираната инспекция.   

повече държави членки откажат да 

участват в съгласуваната или 

съвместната инспекция, другите 

национални органи могат, когато е 

целесъобразно, да извършат 

планираната съгласувана или съвместна 

инспекция само в участващите държави 

членки. Държавите членки, които са 

отказали да участват в инспекцията, 

пазят поверителността на информацията 

за планираната инспекция.   

 

Изменение  49 

Предложение за регламент 

Член 10 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

Член 10 Член 10 

Ред и условия за извършването на 

съгласувани и съвместни инспекции 

Ред и условия за извършването на 

съгласувани и съвместни инспекции 

1. Условията за извършване на 

съвместна инспекция се посочват в 

споразумение за организиране на 

съвместна инспекция (наричано по-

нататък „споразумението за съвместна 

инспекция“) между участващите 

държави членки и Органа. 

Споразумението за съвместна 

инспекция може да съдържа разпоредби, 

които позволяват съвместните 

инспекции, след като бъдат одобрени и 

планирани, да се извършват с 

краткосрочно предизвестие. Органът 

изготвя образец на споразумение.  

1. Условията за извършване на 

съвместна инспекция, и по-специално 

обхватът на инспекцията и 

приложимото право, се посочват в 

споразумение за организиране на 

съвместна инспекция (наричано по-

нататък „споразумението за съвместна 

инспекция“) между участващите 

държави членки и/или социалните 

партньори и съответните 

заинтересовани лица и Органа. 

Споразумението за съвместна 

инспекция може да съдържа разпоредби, 

които позволяват съвместните 

инспекции, след като бъдат одобрени и 

планирани, да се извършват с 

краткосрочно предизвестие. Органът 

изготвя насоки за съгласувани и 

съвместни инспекции и образец на 

споразумение след консултация с 

всички държави членки .  

2. Съгласуваните и съвместните 

инспекции и последващите действия във 

връзка с тях се извършват в 

съответствие с националното право на 

2. Съгласуваните и съвместните 

инспекции и последващите действия във 

връзка с тях се извършват в 

съответствие с националното право на 
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съответните държави членки.    съответните държави членки. 

Националните органи също са изцяло 

включени в този процес и разполагат 

с пълни и автономни правомощия. 

Когато самите социални партньори 

отговарят за инспекциите на 

национално равнище, съвместните и 

съгласуваните инспекции следва да се 

извършват само ако съответните 

социални партньори са съгласни с 

това и под надзора на съответната 

държава членка. 

3. Органът предоставя на 

държавите членки, извършващи 

съгласувани или съвместни инспекции, 

логистична и техническа подкрепа, 

която може да включва услуги за 

писмен и устен превод.  

3. Органът предоставя на 

държавите членки и социалните 

партньори, извършващи съгласувани 

или съвместни инспекции, логистична и 

техническа подкрепа, ако такава бъде 

поискана от съответните държави 

членки, която може да включва услуги 

за писмен и устен превод и правна 

помощ.  

4. Служители на Органа могат да 

участват в съгласувана или съвместна 

инспекция с предварителното съгласие 

на държавата членка, на чиято 

територия те ще съдействат за 

извършването на инспекцията. 

4. Служители на Органа могат да 

присъстват на съгласувана или 

съвместна инспекция с предварителното 

съгласие на държавата членка, на чиято 

територия те ще съдействат за 

извършването на инспекцията. 

5. Националните органи, които 

извършват съгласувана или съвместна 

инспекция, докладват на Органа за 

резултатите от инспекцията в своята 

държава членка и за цялостното 

оперативно протичане на съгласуваната 

или съвместната инспекция. 

5. Националните органи или 

социалните партньори, които 

извършват съгласувана или съвместна 

инспекция, докладват на Органа за 

резултатите от инспекцията в своята 

държава членка и за цялостното 

оперативно протичане на съгласуваната 

или съвместната инспекция. Органът 

изготвя образец за техните доклади, 

като взема предвид необходимостта 

от избягване на ненужна 

административна тежест. 

Резултатите от съвместните 

инспекции може да се използват като 

доказателство в държавата членка, 

като имат същата правна стойност 

като информацията, събрана на 

нейната собствена територия. 

 5а. Страните, които са обект на 

инспекцията, получават изготвяния 
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след инспекцията доклад и имат 

право да се позовават на него и да 

оспорват констатациите съгласно 

националното право на държавата 

членка, на чиято територия е 

извършена инспекцията. 

6. Информацията за съгласуваните 

и съвместните инспекции се включва в 

тримесечни доклади, които се 

представят на Управителния съвет. В 

годишния отчет за дейността на Органа 

се включва годишен доклад за 

подпомогнатите от Органа инспекции. 

6. Информацията за съгласуваните 

и съвместните инспекции се включва в 

тримесечни доклади, които се 

представят на Управителния съвет и на 

Групата на заинтересованите 

страни. В годишния отчет за дейността 

на Органа се включва годишен доклад 

за подпомогнатите от Органа 

инспекции. Този доклад включва 

списък на случаите, в които 

държавите членки са отказали да 

участват в съвместна инспекция. 

 6а. Съвместните инспекции, а 

също и правните последици от тях, 

решенията за налагане на 

административни глоби и санкции, 

както и правата и задълженията на 

страните, които са обект на 

инспекцията, не засягат правото, 

приложимо на територията на 

съответната държава членка, в 

която се извършва инспекцията.  

7. Ако в хода на съгласувани или 

съвместни инспекции или на някоя от 

своите дейности Органът узнае за 

предполагаеми нередности при 

прилагането на правото на Съюза, 

включително извън обхвата на 

неговите компетенции, той докладва 

за тези предполагаеми нередности на 

Комисията и на органите в съответната 

държава членка, когато това е 

целесъобразно.  

7. Ако в хода на съгласувани или 

съвместни инспекции или на някоя от 

своите дейности Органът узнае за 

предполагаеми нередности при 

прилагането на правото на Съюза, 

включително извън обхвата на 

неговата компетентност, той 

докладва за тези предполагаеми 

нередности на Комисията и на органите 

в съответната държава членка, когато 

това е целесъобразно.  

 7а. Съгласуваните и съвместните 

действия и инспекции обхващат и 

дейностите в рамките на 

сътрудничеството в борбата срещу 

извършващите измами доставчици на 

услуги, както е посочено в глава VI от 

Директива 2006/123/ЕО относно 

услугите. 
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Изменение  50 

Предложение за регламент 

Член 11 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

Член 11 Член 11 

Анализи на трансграничната трудова 

мобилност и оценка на риска 

Анализи на трансграничната трудова 

мобилност и оценка на риска 

1. Органът оценява рисковете и 

извършва анализи по отношение на 

трансграничните трудови потоци, като 

например дисбалансите на пазара на 

труда, специфичните за сектора заплахи 

и повтарящите се проблеми, с които се 

сблъскват физическите лица и 

работодателите във връзка с 

трансграничната мобилност. За тази цел 

Органът гарантира допълване с други 

агенции или служби на Съюза и ползва 

техните експертни знания и опит, 

включително в областта на 

прогнозирането на уменията и 

здравословните и безопасни условия на 

труд. По искане на Комисията Органът 

може да извършва целенасочени 

задълбочени анализи и проучвания с цел 

изследване на специфични проблеми, 

свързани с трудовата мобилност. 

1. Органът оценява рисковете и 

извършва анализи, като взема предвид 

регионалните и националните 

особености, по отношение на 

трансграничните трудови потоци, като 

например дисбалансите на пазара на 

труда, специфичните за сектора заплахи 

и повтарящите се проблеми, с които се 

сблъскват физическите лица и 

работодателите във връзка с 

трансграничната мобилност. За тази цел 

Органът гарантира допълване с други 

агенции или служби на Съюза и ползва 

техните експертни знания и опит, 

включително в областта на 

прогнозирането на уменията и 

здравословните и безопасни условия на 

труд. По искане на Комисията Органът 

може да извършва целенасочени 

задълбочени анализи и проучвания с цел 

изследване на специфични проблеми, 

свързани с трудовата мобилност. 

 1а. По искане на държава членка 

Органът може да извърши 

допълнителен анализ и допълнителни 

проучвания. Такова искане подлежи 

на оценка, за да се избегне дублиране 

или повторение. В такива случаи 

Органът оценява валидността на 

наличните данни, сравнява ги с 

наличните данни и ако е необходимо, 

ги изменя съгласно най-актуалната 

налична информация и ги допълва с 

всички съответни допълнителни 

данни, ако това се изисква за целите 

на анализа или на проучването. 
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2. Органът организира партньорски 

проверки между националните органи и 

служби с цел: 

2. Органът организира партньорски 

проверки между националните органи и 

служби с цел: 

a) разглеждане на всякакви 

въпроси, трудности и специфични 

проблеми, които могат да възникнат във 

връзка с изпълнението и практическото 

прилагане на правото на Съюза, 

попадащо в обхвата на компетенциите 

на Органа, както и осигуряването на 

спазването му на практика; 

a) разглеждане на всякакви 

въпроси, трудности и специфични 

проблеми, които могат да възникнат във 

връзка с изпълнението и практическото 

прилагане на правото на Съюза, 

попадащо в обхвата на 

компетентност на Органа, както и 

осигуряването на спазването му на 

практика; 

б) подобряване на 

последователността при предоставянето 

на услуги за физическите лица и за 

предприятията; 

б) подобряване на 

последователността при предоставянето 

на услуги за физическите лица и за 

предприятията; 

в) подобряване на познаването и 

взаимното разбиране на различните 

системи и практики, както и оценяване 

на ефективността на различните мерки 

на политиката, включително 

превантивните и възпиращите мерки. 

в) подобряване на познаването и 

взаимното разбиране на различните 

системи и практики, както и оценяване 

на ефективността и методологията на 

изпълнение на различните мерки на 

политиката, включително 

превантивните и възпиращите мерки. 

 в a) изготвяне на препоръки, 

насочени както към Комисията, така 

и към държавите членки, с цел 

гарантиране на ефективното 

прилагане на правото на Съюза във 

връзка с работата на Органа, 

включително във връзка с борбата с 

недекларирания труд, осигуряването 

на справедливи и достойни условия на 

труд, борбата с отклонението от 

данъчно облагане и осигуряването на 

подходяща социална закрила за 

всички. 

3. Органът редовно докладва за 

констатациите си на Комисията, както и 

пряко на съответните държави членки, 

като очертава възможните мерки за 

отстраняване на установените 

слабости. 

3. Органът редовно докладва на 

всеки три месеца за констатациите си 

на Комисията и на Европейския 

парламент, както и пряко на 

съответните държави членки, като 

очертава възможните мерки за 

предприемане действия по отношение 
на установените слабости и силни 

страни. Резултатите се публикуват в 

рамките на следващата година и 

вземат предвид при всички действия 
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на Съюза, когато това е 

целесъобразно. 

4. Органът събира статистически 

данни, събрани и предоставени от 

държавите членки в областите на 

правото на Съюза, които попадат в 

обхвата на компетенциите на Органа. 

По този начин Органът се стреми да 

рационализира съществуващите 

дейности за събиране на данни в тези 

области. Когато е уместно, се прилага 

член 16. Органът поддържа връзка с 

Комисията (Евростат) и споделя 

резултатите от дейностите си за 

събиране на данни, когато това е 

целесъобразно. 

4. Органът събира статистически 

данни, събрани в ясни структури, 

групирани по пол, възраст, равнище на 

доходите, професия и статут на 

трудовия пазар и предоставени от 

държавите членки в областите на 

правото на Съюза, които попадат в 

обхвата на компетентност на Органа 

и при спазване на относимото право 

на Съюза в областта на защитата на 

данните. По този начин Органът се 

стреми да рационализира 

съществуващите дейности за събиране 

на данни в тези области. Когато е 

уместно, се прилага член 16. Органът 

поддържа връзка с Комисията 

(Евростат) и споделя резултатите от 

дейностите си за събиране на данни, 

когато това е целесъобразно. 

 

Изменение  51 

Предложение за регламент 

Член 12 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

Член 12 Член 12 

Подкрепа за изграждането на капацитет Подкрепа за изграждането на капацитет 

Органът оказва подкрепа на държавите 

членки при изграждането на капацитет, 

насочен към насърчаване на 

последователното прилагане на правото 

на Съюза във всички области, попадащи 

в приложното поле на настоящия 

регламент. По-конкретно Органът 

извършва следните дейности: 

Органът оказва подкрепа на държавите 

членки, социалните партньори и 

организациите на гражданското 

общество при изграждането на 

капацитет, насочен към насърчаване на 

последователното прилагане на правото 

на Съюза във всички области, попадащи 

в приложното поле на настоящия 

регламент. По-конкретно Органът 

извършва следните дейности: 

a) изготвяне на общи насоки, 

предназначени за държавите членки, 

включително насоки за инспекциите в 

случаите с трансгранично измерение, 

както и споделени определения и общи 

a) изготвяне на насоки, които 

могат да бъдат прилагани от 
държавите членки и социалните 

партньори, включително насоки за 

инспекциите в случаите с 
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концепции, опиращи се на съответната 

дейност, осъществявана на равнището 

на Съюза; 

трансгранично измерение, както и 

споделени определения и общи 

концепции, опиращи се на съответната 

дейност, осъществявана на равнището 

на Съюза; 

б) насърчаване и подкрепа на 

взаимопомощта под формата както на 

партньорски, така и на групови 

дейности, както и схемите за обмен и 

командироване на служители между 

националните органи; 

б) насърчаване и подкрепа на 

взаимопомощта под формата както на 

партньорски, така и на групови 

дейности, както и схемите за обмен и 

командироване на служители между 

националните органи; 

в) насърчаване на обмена и 

разпространението на опит и добри 

практики, включително примери за 

сътрудничество между съответните 

национални органи; 

в) насърчаване на обмена и 

разпространението на опит и добри 

практики, включително примери за 

сътрудничество между съответните 

национални органи, социални 

партньори и организации на 

гражданското общество; 

г) разработване на секторни и 

междусекторни програми за обучение и 

на специализирани учебни материали; 

г) разработване на секторни и 

междусекторни програми за обучение и 

на специализирани учебни материали; 

д) насърчаване на кампании за 

повишаване на осведомеността, 

включително кампании за информиране 

на физическите лица и работодателите, 

особено малките и средните 

предприятия (МСП), за техните права и 

задължения и за възможностите, с които 

разполагат. 

д) насърчаване на кампании за 

повишаване на осведомеността, 

включително кампании за информиране 

на физическите лица и работодателите, 

особено малките и средните 

предприятия (МСП), за техните права и 

задължения и за възможностите, с които 

разполагат. 

 да) повишаване на капацитета на 

правоприлагащите органи за по-добро 

справяне с трансграничните аспекти, 

включително достатъчно човешки 

ресурси, обучение и финансови 

средства; 

 дб) подобряване на познаването и 

взаимното разбиране на различните 

национални системи и практики, 

свързани със свободното движение на 

хора, в рамките на приложното поле 

на настоящия регламент и на 

достъпа до подходяща социална 

закрила, както и на методите и 

правната рамка за действие; 
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Изменение  52 

Предложение за регламент 

Член 13 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

Член 13 Член 13 

Медиация между държавите членки Медиация между държавите членки 

1. Органът може да изпълнява 

ролята на медиатор при спорове между 

държавите членки във връзка с 

прилагането или тълкуването на 

правото на Съюза в областите, 

попадащи в приложното поле на 

настоящия регламент.   

1. Органът може да изпълнява 

ролята на медиатор при спорове между 

държавите членки във връзка с 

прилагането или тълкуването на 

правото на Съюза в областите, 

попадащи в приложното поле на 

настоящия регламент, без да се засягат 

процедурите, предвидени в Решение 

№ А1 от 12 юни 2009 г. за 

установяване на процедура на диалог и 

помирение по отношение на 

валидността на документите, 

определянето на приложимото 

законодателство и предоставянето 

на обезщетения съгласно Регламент 

(ЕО) № 883/2004 на Европейския 

парламент и на Съвета.  

2. По искане на някоя от държавите 

членки, засегнати от спор, Органът 

започва процедура по медиация пред 

своя Съвет за медиация, създаден за 

тази цел в съответствие с член 17, 

параграф 2. Органът може също да 

започне процедура по медиация пред 

Съвета за медиация по собствена 

инициатива, включително въз основа 

на сезиране от SOLVIT, при условие че 

всички държави членки, засегнати от 

посочения спор, дадат своето 

съгласие. 

2. По искане на някоя от държавите 

членки, засегнати от спор, Органът 

започва процедура по медиация пред 

своя Съвет за медиация, създаден за 

тази цел в съответствие с член 17, 

параграф 2. Органът може също да 

започне процедура по медиация пред 

Съвета за медиация по собствена 

инициатива, ако държавите членки не 

са били в състояние да разрешат 

спора в разумен срок след 

възникването му, като се вземат 

предвид естеството и специфичните 

изисквания на всеки отделен случай. 

Съответните държави членки 

вземат активно участие в 

посочената процедура и предоставят 

всяка относима и/или поискана 

информация. 

 2а. Държавите членки 

информират заинтересованите лица, 
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като например работодатели, 

служители, самостоятелно заети 

лица, за спора и за случая, отнесен до 

Органа. С тях също така се 

провеждат консултации те се 

включват по време на цялата 

процедура. 

3. Когато представят случай за 

медиация пред Органа, държавите 

членки гарантират, че всички лични 

данни, свързани с този случай, са 

представени анонимно и че Органът 

няма да обработва личните данни на 

физическите лица, засегнати от случая, 

в нито един момент по време на 

процедурата по медиация.   

3. За целите на процедурата по 

медиация съответните държави 

членки предоставят цялата поискана 

и относима информация. Когато 
представят случай за медиация пред 

Органа, държавите членки и всички 

други страни, които се изслушват от 

Органа или участват в случая, 

гарантират, че всички лични данни, 

свързани с този случай, са представени 

анонимно в съответствие с 

относимото право на Съюза в 

областта на защитата на данните и 

че Органът няма да обработва личните 

данни на физическите лица, засегнати от 

случая, в нито един момент по време на 

процедурата по медиация или след нея. 

4. Случаите, за които съществуват 

висящи съдебни производства на 

национално равнище или на равнището 

на Съюза, не могат да бъдат предмет на 

медиация от страна на Органа. 

4. Случаите, за които съществуват 

висящи съдебни производства на 

национално равнище или на равнището 

на Съюза, не могат да бъдат предмет на 

медиация от страна на Органа. 

5. В срок от три месеца след като 

Органът приключи медиацията, 

съответните държави членки докладват 

на Органа за последващите мерки, които 

са предприели, или — когато не 

предприемат последващи мерки — за 

причините, поради които не са го 

направили. 

5. В срок от три месеца след като 

Органът приключи успешната 

медиация, съответните държави членки 

докладват на Органа за последващите 

мерки, които са предприели, или – 

когато не предприемат последващи 

мерки – за причините, поради които не 

са го направили. 

 5а. В срок от три месеца след 

като Съветът за уреждане на спорове 

вземе решение, съответните държави 

членки докладват на Органа за 

мерките, които са предприели в 

отговор на решението, или за 

мерките, които са се отказали да 

предприемат въз основа на това 

решение. 

6. Всяко тримесечие Органът 6. Всяко тримесечие Органът 
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докладва на Комисията за резултатите 

от случаите, разглеждани по 

процедурата за медиация, по които 

работи. 

докладва на Комисията, на 

Европейския парламент и на 

държавите членки за резултатите от 

случаите, разглеждани по процедурата 

за медиация, по които работи. 

 6а. Ако процедурата за медиация 

не доведе до положителни резултати, 

Органът препраща съответните 

страни към компетентните съдебни 

органи. 

 6б. На всеки етап от процеса на 

медиация съответните държави 

членки могат да се договорят 

помежду си за това Съветът за 

медиация да действа като арбитър и 

да бъдат обвързани от неговото 

решение. Това споразумение трябва да 

бъде официално регистрирано и 

публично оповестено. 

 

Изменение  53 

Предложение за регламент 

Член 14 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

Член 14 Член 14 

Сътрудничество при трансгранични 

нарушения на функционирането на 

пазара на труда 

Сътрудничество при трансгранични 

нарушения на функционирането на 

пазара на труда 

По искане на националните органи 

Органът може да улесни 

сътрудничеството между съответните 

заинтересовани страни с цел премахване 

на нарушенията на функционирането на 

пазара на труда, засягащи повече от 

една държава членка, като например 

мащабни преструктурирания или 

големи проекти, оказващи 

въздействие върху заетостта в 

граничните региони. 

По искане на националните органи 

Органът улеснява сътрудничеството 

между съответните заинтересовани 

страни с цел премахване на 

нарушенията на функционирането на 

пазара на труда, засягащи повече от 

една държава членка, като например 

мащабни преструктурирания, които 

имат трансгранични последици. 

Органът включва по подходящ начин 

съответните социални партньори, 

без да се засяга тяхната 

автономност. 
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Изменение  54 

Предложение за регламент 

Член 14 а (нов) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Член 14а 

 Сътрудничество в случай на 

структурни проблеми с достъпа до 

трудови и социални права 

 Органът улеснява сътрудничеството 

между съответните заинтересовани 

страни с цел осигуряване на решения 

за хората, които се сблъскват с 

проблеми по отношение на достъпа 

до трудови и социални права в 

трансгранични случаи, включително 

за социалноосигурителни 

обезщетения, в резултат на 

структурни различия между 

системите на различните засегнати 

държави членки. 

 

Изменение  55 

Предложение за регламент 

Член 16 – параграф 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

Органът координира, изготвя и прилага 

рамки за оперативна съвместимост с цел 

гарантиране на обмена на информация 

между държавите членки, а също и с 

Органа. Тези рамки за оперативна 

съвместимост се основават на 

Европейската рамка за оперативна 

съвместимост и на Европейската 

референтна архитектура за оперативна 

съвместимост70, посочена в Решение 

(ЕС) 2015/2240 на Европейския 

парламент и на Съвета71. 

Органът координира, изготвя и прилага 

рамки за оперативна съвместимост с цел 

гарантиране на обмена на информация 

между държавите членки, а също и с 

Органа. Тези рамки за оперативна 

съвместимост се основават на 

Европейската рамка за оперативна 

съвместимост и на Европейската 

референтна архитектура за оперативна 

съвместимост70, посочена в Решение 

(ЕС) 2015/2240 на Европейския 

парламент и на Съвета71. По искане на 

Органа националните органи му 

предоставят цялата необходима 

информация в определените формати 

за изпълнението на функциите, 
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които му се възлагат с настоящия 

регламент, при условие че имат 

законно право на достъп до 

съответната информация. 

Информацията е точна, 

последователна, пълна и 

своевременна. 

_________________ _________________ 

70 Съобщение на Комисията до 

Европейския парламент, Съвета, 

Европейския икономически и социален 

комитет и Комитета на регионите: 

Европейска рамка за оперативна 

съвместимост — стратегия за прилагане 

(COM(2017) 134 final). 

70 Съобщение на Комисията до 

Европейския парламент, Съвета, 

Европейския икономически и социален 

комитет и Комитета на регионите: 

Европейска рамка за оперативна 

съвместимост — стратегия за прилагане 

(COM(2017) 134 final). 

71 Решение (ЕС) 2015/2240 на 

Европейския парламент и на Съвета от 

25 ноември 2015 г. за създаване на 

програма за решения за оперативна 

съвместимост и общи рамки за 

европейските публични администрации, 

предприятията и гражданите (програма 

ISA2) като средство за модернизиране 

на публичния сектор (ОВ L 318, 

4.12.2015 г., стр. 1). 

71 Решение (ЕС) 2015/2240 на 

Европейския парламент и на Съвета от 

25 ноември 2015 г. за създаване на 

програма за решения за оперативна 

съвместимост и общи рамки за 

европейските публични администрации, 

предприятията и гражданите (програма 

ISA2) като средство за модернизиране 

на публичния сектор (ОВ L 318, 

4.12.2015 г., стр. 1). 

 

Изменение  56 

Предложение за регламент 

Член 17 – параграф 2 – алинея 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

Органът може да създава работни групи 

или експертни комисии с представители 

на държавите членки и/или на 

Комисията или с външни експерти, като 

следва процедурите за подбор, за 

изпълнението на специфичните си 

задачи или за специфични области на 

политиката, включително Съвет за 

медиация, за да изпълнява задачите си в 

съответствие с член 13 от настоящия 

регламент, както и специална група за 

разглеждането на финансовите въпроси, 

свързани с прилагането на регламенти 

(ЕО) № 883/2004 и (ЕО) № 987/2009, 

Органът може да създава работни групи 

или експертни комисии с представители 

на държавите членки и/или на 

Комисията или с външни експерти или 

социални партньори, като следва 

процедурите за подбор, за изпълнението 

на специфичните си задачи или за 

специфични области на политиката, 

включително Съвет за медиация, за да 

изпълнява задачите си в съответствие с 

член 13 от настоящия регламент, както 

и специална група за разглеждането на 

финансовите въпроси, свързани с 

прилагането на регламенти (ЕО) 
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както е посочено в член 8, параграф 2 от 

настоящия регламент. 

№ 883/2004 и (ЕО) № 987/2009, както е 

посочено в член 8, параграф 2 от 

настоящия регламент. 

 

Изменение  57 

Предложение за регламент 

Член 17 – параграф 2 а (нов) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 2 а. Съветът за уреждане на 

спорове се състои от националните 

служители за връзка, посочени в 

член 33, представител на Комисията, 

изпълнителния директор и трима 

независими експерти, номинирани от 

Управителния съвет. При 

процедурите за уреждане на спорове в 

съответствие с член 13 вземат 

участие националните служители за 

връзка на съответните държави 

членки, изпълнителният директор, 

представителят на Комисията и 

тримата независими експерти. 

Функцията на председател се 

изпълнява от изпълнителния 

директор. Решенията се вземат с 

мнозинство от две трети от 

подадените гласове; представителят 

на Комисията не гласува. 

 

Изменение  58 

Предложение за регламент 

Член 18 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

Член 18 Член 18 

Състав на Управителния съвет Състав на Управителния съвет 

1. Управителният съвет се състои 

от един високопоставен представител 

от всяка държава членка и двама 

представители на Комисията, като 

всички те имат право на глас. 

1. Управителният съвет се състои 

от: 
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 a) един високопоставен представител 

от всяка държава членка; 

 б) един представител на Комисията; 

 в) шестима представители на 

социалните партньори и 

 г) трима независими експерти, 

назначени от Европейския 

парламент, като всички те имат 

право на глас. 

 Високопоставените представители 

на всяка държава членка и техните 

заместници имат професионални 

компетентности в областта както 

на трудовото право, така и на 

уредбата за социалната сигурност. 

2. Всеки член на Управителния 

съвет има заместник. Заместникът 

представлява съответния член в негово 

отсъствие. 

2. Всеки член на Управителния 

съвет има заместник. Заместникът 

представлява съответния член в негово 

отсъствие. Въпреки че и двамата 

представители могат да упражняват 

своето право да присъстват на 

заседанията едновременно, се допуска 

само един глас за всяка държава 

членка. 

3. Членовете на Управителния 

съвет, които представляват своите 

държави членки, и техните заместници 

се назначават от съответните държави 

членки въз основа на знанията им в 

областите, посочени в член 1, 

параграф 2, като се вземат под внимание 

съответните управленски, 

административни и бюджетни 

умения. 

3. Членовете на Управителния 

съвет, които представляват своите 

държави членки, и техните заместници 

се назначават от съответните държави 

членки въз основа на знанията им в 

областите, посочени в член 1, 

параграф 2, и въз основа на заслугите 

им, като се вземат под внимание 

съответният опит и съответните 

умения. Всички страни се стремят да 

постигнат балансирано 

представителство на мъжете и 

жените в състава на Управителния 

съвет. 

 Социалните партньори на равнището 

на Съюза назначават всички 

представители на социалните 

партньори. 

Комисията назначава членовете, които 

ще я представляват. 

Комисията назначава членовете, които 

ще я представляват. 

Държавите членки и Комисията полагат Държавите членки, социалните 
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усилия за ограничаване на текучеството 

на представителите си в Управителния 

съвет, за да се гарантира 

непрекъснатостта на неговата работа. 

Всички страни се стремят да постигнат 

балансирано представителство на 

мъжете и жените в състава на 

Управителния съвет. 

партньори и Комисията полагат усилия 

за ограничаване на текучеството на 

представителите си в Управителния 

съвет, за да се гарантира 

непрекъснатостта на неговата работа. 

Всички страни се стремят да постигнат 

балансирано представителство на 

мъжете и жените в състава на 

Управителния съвет. 

4. Мандатът на членовете и на 

техните заместници е четири години. 

Този мандат може да бъде 

удължаван. 

4. Мандатът на членовете и на 

техните заместници е четири години. На 

членовете може да бъдат разрешени 

два последователни мандата, при 

условие че тези членове не заемат 

същата позиция. 

5. Представителите на трети 

държави, които прилагат правото на 

Съюза в областите, попадащи в 

приложното поле на настоящия 

регламент, могат да участват в 

заседанията на Управителния съвет като 

наблюдатели. 

5. Представителите на трети 

държави, които прилагат правото на 

Съюза в областите, попадащи в 

приложното поле на настоящия 

регламент, могат да участват в 

заседанията на Управителния съвет като 

наблюдатели след предварително 

разрешение от държавите членки. 

При встъпването си в длъжност 

всеки член или заместник подписва 

писмена декларация за интереси и я 

актуализира при промяна на 

обстоятелствата в това отношение. 

 

Изменение  59 

Предложение за регламент 

Член 19 – параграф 1 – буква б 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) приема — с мнозинство от две 

трети от членовете си с право на глас — 

годишния бюджет на Органа и 

изпълнява други функции във връзка с 

бюджета на Органа съгласно глава IV; 

б) приема – с мнозинство от две 

трети от членовете си с право на глас – 

годишния бюджет на Органа, след като 

бюджетът предварително е бил 

изпратен за становище на Групата на 

заинтересованите страни, и 

изпълнява други функции във връзка с 

бюджета на Органа съгласно глава IV; 

 

Изменение  60 
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Предложение за регламент 

Член 19 – параграф 1 – буква д 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

д) приема стратегия за борба с 

измамите, която е пропорционална на 

риска от измами, като взема под 

внимание разходите и ползите от 

мерките, които следва да бъдат 

приложени; 

д) приема стратегия за борба с 

измамите, която е пропорционална на 

риска от измами, като взема под 

внимание разходите и ползите от 

мерките, които следва да бъдат 

приложени, след като стратегията 

предварително е била изпратена за 

становище на Групата на 

заинтересованите страни; 

 

Изменение  61 

Предложение за регламент 

Член 19 – параграф 1 – буква е 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

е) приема правила за 

предотвратяване и управление на 

конфликти на интереси по отношение на 

своите членове, както и членовете на 

Групата на заинтересованите страни и 

на работните групи и комисиите на 

Органа, създадени в съответствие с 

член 17, параграф 2, и ежегодно 

публикува на своя уебсайт декларациите 

за интереси на членовете на 

Управителния съвет; 

е) приема правила за 

предотвратяване и управление на 

конфликти на интереси по отношение на 

своите членове, както и членовете на 

Групата на заинтересованите страни и 

на работните групи и комисиите на 

Органа, създадени в съответствие с 

член 17, параграф 2, а също и 

командированите национални 

експерти в съответствие с член 34, и 

ежегодно публикува на своя уебсайт 

декларациите за интереси на членовете 

на Управителния съвет; 

 

Изменение  62 

Предложение за регламент 

Член 19 – параграф 1 – буква з а (нова) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 за) обсъжда предложенията и 

препоръките на Групата на 

заинтересованите страни и 

предоставя мотивиран отговор; 
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Изменение  63 

Предложение за регламент 

Член 19 – параграф 1 – буква и 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

и) приема правилниците за 

дейността на работните групи и 

комисиите на Органа, създадени в 

съответствие с член 17, параграф 2; 

и) приема правилниците за 

дейността на работните групи и 

комисиите на Органа, създадени в 

съответствие с член 17, параграфи 2 и 

3, и назначава трима независими 

експерти в съответствие с член 17, 

параграф 3, както и по двама 

заместници на всеки експерт за срок 

от 10 години; 

 

Изменение  64 

Предложение за регламент 

Член 20 – заглавие 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

Председател на Управителния съвет Председатели на Управителния съвет 

 

Изменение  65 

Предложение за регламент 

Член 20 – параграф 1 – алинея 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

Управителният съвет избира 

председател и заместник-председател 

измежду своите членове с право на глас 

и се стреми към постигане на баланс 

между половете. Председателят и 

заместник-председателят се избират с 

мнозинство от две трети от членовете на 

Управителния съвет с право на глас. 

Управителният съвет избира 

председател и заместник-председател 

измежду своите членове с право на глас 

и се стреми към постигане на баланс 

между половете и на географски 

баланс. Председателят и заместник-

председателят се избират с мнозинство 

от две трети от членовете на 

Управителния съвет с право на глас. 

 

Изменение  66 
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Предложение за регламент 

Член 20 – параграф 1 – алинея 2 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

Ако при първото гласуване не бъде 

постигне мнозинство от две трети, се 

организира второ гласуване, при което 

председателят и заместник-

председателят се избират с 

обикновено мнозинство от членовете на 

Управителния съвет с право на глас. 

Ако при първото гласуване не бъде 

постигне мнозинство от две трети, се 

организира второ гласуване, при което 

председателите се избират с 

обикновено мнозинство от членовете на 

Управителния съвет с право на глас. 

 

Изменение  67 

Предложение за регламент 

Член 20 – параграф 1 – алинея 3 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

Заместник-председателят 
автоматично замества председателя, 

ако председателят е възпрепятстван да 

изпълнява задълженията си. 

Единият председател автоматично 

замества другия, ако той е 

възпрепятстван да изпълнява 

задълженията си. 

 

Изменение  68 

Предложение за регламент 

Член 20 – параграф 2 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Мандатът на председателя и на 

заместник-председателя е четири 

години. Той може да бъде подновен 

еднократно. Когато обаче членството на 

председателя и на заместник-

председателя в Управителния съвет 

изтича по време на мандата им, 

мандатът им изтича автоматично на 

същата дата. 

2. Мандатът на председателите е 

четири години. Той може да бъде 

подновен еднократно. Когато обаче 

членството на председателите в 

Управителния съвет изтича по време на 

мандата им, мандатът им изтича 

автоматично на същата дата. 

 

Изменение  69 

Предложение за регламент 

Член 21 – параграф 4 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. Управителният съвет свиква 

заседание с Групата на 

заинтересованите страни най-малко 

веднъж годишно. 

4. Управителният съвет свиква 

заседание с Групата на 

заинтересованите страни най-малко два 

пъти годишно. 

 

Изменение  70 

Предложение за регламент 

Член 21 – параграф 7 а (нов) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 7а. Протоколите от заседанията 

на Управителния съвет се публикуват 

на уебсайта на Органа. Дневният ред 

за заседанията на Управителния 

съвет се предоставя предварително 

на Групата на заинтересованите 

страни. 

 

Изменение  71 

Предложение за регламент 

Член 21 – параграф 7 б (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 7б. В спешни случаи дадена 

държава членка може да поиска 

провеждане на заседание на 

Управителния съвет. Това искане се 

придружава от добра обосновка. 

Обосновка 

В специфични случаи трябва да съществува възможност за започване на спешна 

процедура. 

 

Изменение  72 

Предложение за регламент 

Член 23 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

Член 23 Член 23 

Отговорности на изпълнителния 

директор 

Отговорности на изпълнителния 

директор 

1. Изпълнителният директор 

управлява Органа. Изпълнителният 

директор се отчита пред Управителния 

съвет. 

1. Изпълнителният директор 

управлява Органа. Изпълнителният 

директор се отчита пред Управителния 

съвет. 

2. Изпълнителният директор 

докладва на Европейския парламент за 

изпълнението на своите задължения, 

когато бъде поканен да го направи. 

Съветът може да покани изпълнителния 

директор да докладва за изпълнението 

на своите задължения. 

2. Изпълнителният директор 

докладва на Европейския парламент и 

на Комисията за изпълнението на 

своите задължения, когато бъде поканен 

да го направи. Съветът може да покани 

изпълнителния директор да докладва за 

изпълнението на своите задължения. 

3. Изпълнителният директор е 

законният представител на Органа. 

3. Изпълнителният директор е 

законният представител на Органа. 

4. Изпълнителният директор 

отговаря за изпълнението на задачите, 

възложени на Органа по силата на 

настоящия регламент. По-конкретно 

изпълнителният директор отговаря: 

4. Изпълнителният директор 

отговаря за изпълнението на задачите, 

възложени на Органа по силата на 

настоящия регламент. По-конкретно 

изпълнителният директор отговаря: 

a) за ежедневното административно 

управление на Органа; 

a) за ежедневното административно 

управление на Органа; 

б) за изпълнението на решенията, 

приети от Управителния съвет; 

б) за изпълнението на решенията, 

приети от Управителния съвет; 

в) за изготвянето на проекта на 

единен програмен документ и за 

предаването му на Управителния съвет 

за одобрение; 

в) за изготвянето на проекта на 

единен програмен документ и за 

предаването му на Управителния съвет 

за одобрение; 

г) за изпълнението на единния 

програмен документ и за докладването 

пред Управителния съвет за неговото 

изпълнение; 

г) за изпълнението на единния 

програмен документ и за докладването 

пред Управителния съвет за неговото 

изпълнение; 

д) за изготвянето на 

консолидирания годишен отчет за 

дейността на Органа и за представянето 

му пред Управителния съвет за оценка и 

приемане; 

д) за изготвянето на 

консолидирания годишен отчет за 

дейността на Органа и за представянето 

му пред Управителния съвет за оценка и 

приемане; 

е) за изготвянето на план за 

действие във връзка със заключенията 

от вътрешните или външните одитни 

е) за изготвянето на план за 

действие във връзка със заключенията 

от вътрешните или външните одитни 
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доклади и оценки и от разследванията 

на OLAF и за докладването за 

напредъка два пъти годишно пред 

Комисията и редовно пред 

Управителния съвет; 

доклади и оценки и от разследванията 

на OLAF и за докладването за 

напредъка два пъти годишно пред 

Комисията и Европейския парламент и 

редовно пред Управителния съвет; 

ж) за защитата на финансовите 

интереси на Съюза чрез прилагане на 

превантивни мерки срещу измамите, 

корупцията и всички други незаконни 

дейности, без това да засяга 

правомощията на OLAF за разследване, 

чрез ефективни проверки, а при 

установяване на нередности — чрез 

събиране на неправомерно платените 

суми и когато е уместно, чрез налагане 

на ефективни, пропорционални и 

възпиращи административни санкции, 

включително финансови санкции; 

ж) за защитата на финансовите 

интереси на Съюза чрез прилагане на 

превантивни мерки срещу измамите, 

корупцията и всички други незаконни 

дейности, без това да засяга 

правомощията на OLAF за разследване, 

чрез ефективни проверки, а при 

установяване на нередности — чрез 

събиране на неправомерно платените 

суми и когато е уместно, чрез налагане 

на ефективни, пропорционални и 

възпиращи административни санкции, 

включително финансови санкции; 

з) за изготвянето на стратегия за 

борба с измамите за Органа и за нейното 

представяне на Управителния съвет за 

одобрение; 

з) за изготвянето на стратегия за 

борба с измамите за Органа и за нейното 

представяне на Управителния съвет за 

одобрение; 

и) за изготвянето на финансовите 

правила, приложими за Органа, и за 

представянето им на Управителния 

съвет; 

и) за изготвянето на финансовите 

правила, приложими за Органа, и за 

представянето им на Управителния 

съвет; 

й) за изготвянето на проекта на 

разчет на приходите и разходите на 

Органа и за изпълнението на бюджета 

на Органа; 

й) за изготвянето на проекта на 

разчет на приходите и разходите на 

Органа и за изпълнението на бюджета 

на Органа; 

к) за прилагането на мерките, 

определени от Управителния съвет с цел 

спазване на задълженията за защита на 

данните, произтичащи от Регламент 

(ЕО) № 45/2001. 

к) за прилагането на мерките, 

определени от Управителния съвет с цел 

спазване на задълженията за защита на 

данните, произтичащи от Регламент 

(ЕО) № 45/2001; 

 ка) за изпълнението на функцията 

на председател при процедурите за 

уреждане на спорове. 

5. Изпълнителният директор 

решава дали е необходимо един или 

повече служители да бъдат разположени 

в една или повече държави членки. 

Преди да реши да създаде местно 

представителство, изпълнителният 

директор получава предварителното 

съгласие на Комисията, на 

5. Изпълнителният директор 

решава дали е необходимо един или 

повече служители да бъдат временно 

или постоянно разположени в една или 

повече държави членки. Преди да реши 

да създаде местно представителство, 

изпълнителният директор получава 

предварителното съгласие на 



 

PE625.406v03-00 60/70 AD\1169390BG.docx 

BG 

Управителния съвет и на съответната 

държава членка (съответните държави 

членки). В решението се уточнява 

обхватът на дейностите, които ще се 

изпълняват в местното 

представителство, като това се прави по 

начин, чрез който се избягват 

ненужните разходи и дублирането на 

административни функции на Органа. 

Може да е необходимо да бъде 

сключено споразумение за седалището 

със съответната държава членка 

(съответните държави членки). 

Комисията, на Управителния съвет и на 

съответната държава членка 

(съответните държави членки). В 

решението се уточнява основният 

обхват на дейностите, които ще се 

изпълняват в местното 

представителство, като това се прави по 

начин, чрез който се избягват 

ненужните разходи и дублирането на 

административни функции на Органа. 

Изисква се да бъде сключено 

споразумение за седалището със 

съответната държава членка 

(съответните държави членки). 

 5a. Служителите, които са 

разположени в една или повече 

държави членки, било временно или 

постоянно, съответно сътрудничат 

на местните органи на държавите 

членки, но служителите винаги са 

под ръководството на Органа. 

 

Изменение  73 

Предложение за регламент 

Член 24 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

Член 24 Член 24 

Създаване и състав на Групата на 

заинтересованите страни 

Създаване и състав на Групата на 

заинтересованите страни 

1. За да се улеснят консултациите 

със съответните заинтересовани страни 

и да се извличат ползи от експертния им 

опит в областите, попадащи в 

приложното поле на настоящия 

регламент, към Органа се създава Група 

на заинтересованите страни, чиито 

функции са консултативни. 

1. За да се улеснят консултациите 

със съответните заинтересовани страни 

и да се извличат ползи от експертния им 

опит в областите, попадащи в 

приложното поле на настоящия 

регламент, към Органа се създава Група 

на заинтересованите страни, чиито 

функции са консултативни. 

2. Групата на заинтересованите 

страни може по-конкретно да представя 

становища и да дава съвети на Органа 

по въпросите, свързани с прилагането и 

привеждането в действие на правото на 

Съюза в областите, попадащи в 

2. Групата на заинтересованите 

страни може по-конкретно да представя 

становища и да дава съвети на Органа 

по въпросите, свързани с прилагането и 

привеждането в действие на правото на 

Съюза в областите, попадащи в 
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приложното поле на настоящия 

регламент. 

приложното поле на настоящия 

регламент. 

3. Групата на заинтересованите 

страни се председателства от 

изпълнителния директор и заседава най-

малко два пъти годишно по инициатива 

на изпълнителния директор или по 

искане на Комисията. 

3. Групата на заинтересованите 

страни се председателства от 

изпълнителния директор и заседава най-

малко два пъти годишно по инициатива 

на изпълнителния директор или по 

искане на Комисията, а в случаи на 

особена спешност – по искане на 

държава членка или на най-малко 20% 

от нейните членове. 

4. Групата на заинтересованите 

страни се състои от шестима 

представители на социалните партньори 

на равнището на Съюза, които 

представляват в еднаква степен 

профсъюзите и организациите на 

работодателите, и от двама 

представители на Комисията. 

4. Групата на заинтересованите 

страни се състои от осем представители 

на социалните партньори на равнището 

на Съюза, които представляват в 

еднаква степен профсъюзите и 

организациите на работодателите, от 

двама представители на Комисията и 

от двама представители на Европейския 

парламент. 

5. Членовете на Групата на 

заинтересованите страни се номинират 

от съответните им организации и се 

назначават от Управителния съвет. 

Управителният съвет назначава в 

съответствие със същите условия като 

членовете и техните заместници, 

които автоматично заместват 

членовете, които отсъстват или са 

възпрепятствани. Доколкото е 

възможно, се поддържат подходящ 

баланс между половете и подходящо 

представителство на МСП. 

5. Членовете на Групата на 

заинтересованите страни се номинират 

от съответните им организации и се 

назначават от Управителния съвет. 

Управителният съвет назначава 

заместници в съответствие със същите 

условия като членовете. 

6. Органът осигурява секретариата 

на Групата на заинтересованите страни. 

Групата на заинтересованите страни 

приема свой правилник за дейността с 

мнозинство от две трети от своите 

членове с право на глас. Правилникът за 

дейността се одобрява от Управителния 

съвет. 

6. Органът осигурява секретариата 

на Групата на заинтересованите страни. 

Групата на заинтересованите страни 

приема свой правилник за дейността с 

мнозинство от две трети от своите 

членове с право на глас. Правилникът за 

дейността се одобрява от Управителния 

съвет. 

7. Органът прави публично 

достояние становищата и съветите на 

Групата на заинтересованите страни, 

както и резултатите от консултациите с 

нея, освен в случай на изисквания за 

7. Органът прави публично 

достояние становищата и съветите на 

Групата на заинтересованите страни, 

както и резултатите от консултациите с 

нея, освен в случай на изисквания за 
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поверителност. поверителност. 

 

Изменение  74 

Предложение за регламент 

Член 25 – параграф 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Всяка година изпълнителният 

директор изготвя проект на единен 

програмен документ, в който се 

съдържат по-специално 

многогодишното и годишното 

програмиране в съответствие с 

Делегиран регламент (ЕС) 

№ 1271/201373 на Комисията и се вземат 

предвид насоките на Комисията. 

1. Всяка година изпълнителният 

директор изготвя проект на единен 

програмен документ, в който се 

съдържат по-специално 

многогодишното и годишното 

програмиране в съответствие с 

Делегиран регламент (ЕС) 

№ 1271/201373 на Комисията и се вземат 

предвид насоките на Комисията, след 

като документът предварително е 

бил изпратен за становище на 

Групата на заинтересованите 

страни. 

_________________ _________________ 

73 Делегиран регламент (ЕС) 

№ 1271/2013 на Комисията от 30 

септември 2013 г. относно рамковия 

Финансов регламент за органите, 

посочени в член 208 от Регламент (ЕС, 

Евратом) № 966/2012 на Европейския 

парламент и на Съвета (ОВ L 328, 

7.12.2013 г., стр. 42). 

73 Делегиран регламент (ЕС) 

№ 1271/2013 на Комисията от 30 

септември 2013 г. относно рамковия 

Финансов регламент за органите, 

посочени в член 208 от Регламент (ЕС, 

Евратом) № 966/2012 на Европейския 

парламент и на Съвета (ОВ L 328, 

7.12.2013 г., стр. 42). 

 

Изменение  75 

Предложение за регламент 

Член 26 – параграф 4 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. Комисията изпраща проекта на 

разчет на бюджетния орган заедно с 

проекта на общ бюджет на Съюза. 

4. Комисията изпраща проекта на 

разчет на бюджетния орган заедно с 

проекта на общ бюджет на Съюза, като 

посочва ясно бюджетния ред на 

Органите. Комисията също така 

информира Европейския парламент за 

проекта на разчет. 
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Обосновка 

Поради все по-строгите срокове процедурната дейност на другите институции ще 

бъде подобрена, ако бюджетните разчети се съобщават на този по-ранен етап. 

 

Изменение  76 

Предложение за регламент 

Член 28 – параграф 2 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 2 а. Принципът на добро финансово 

управление се прилага при всички 

обстоятелства. 

 

Изменение  77 

Предложение за регламент 

Член 32 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

Член 32 Член 32 

Изпълнителен директор Изпълнителен директор 

1. Изпълнителният директор се 

назначава като срочно нает служител на 

Органа в съответствие с член 2, буква а) 

от Условията за работа на другите 

служители.  

1. Изпълнителният директор се 

назначава като срочно нает служител на 

Органа в съответствие с член 2, буква а) 

от Условията за работа на другите 

служители.  

2. Управителният съвет назначава 

изпълнителния директор от списък с 

кандидати, предложени от Комисията, 

след открита и прозрачна процедура за 

подбор.  

2. Управителният съвет назначава 

изпълнителния директор от списък с 

кандидати, предложени от Комисията и 

от държавите членки, след открита и 

прозрачна процедура за подбор. Когато 

има двама кандидати с еднакво 

равнище на компетентност, 

Управителният съвет отдава 

предпочитание на по-слабо 

представения пол. 

3. За целите на сключване на 

договора с изпълнителния директор 

Органът се представлява от 

председателя на Управителния съвет. 

3. За целите на сключване на 

договора с изпълнителния директор 

Органът се представлява от 

председателя на Управителния съвет. 
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4. Мандатът на изпълнителния 

директор е пет години. Преди 

изтичането на този срок Комисията 

прави оценка, при която взема предвид 

оценката на резултатите от работата на 

изпълнителния директор и бъдещите 

задачи и предизвикателства пред 

Органа.  

4. Мандатът на изпълнителния 

директор е четири години. Преди 

изтичането на този срок Комисията 

прави оценка, при която взема предвид 

оценката на резултатите от работата на 

изпълнителния директор и бъдещите 

задачи и предизвикателства пред 

Органа.  

5. По предложение на Комисията, в 

което се взема предвид оценката, 

посочена в параграф 4, Управителният 

съвет може еднократно да удължи 

мандата на изпълнителния директор за 

не повече от пет години.   

5. По предложение на Комисията, в 

което се взема предвид оценката, 

посочена в параграф 4, Управителният 

съвет може еднократно да удължи 

мандата на изпълнителния директор за 

не повече от четири години.   

6. Изпълнителен директор с 

удължен мандат не може да участва в 

друга процедура за подбор за същата 

длъжност в края на съвкупния период. 

6. Изпълнителен директор с 

удължен мандат не може да участва в 

друга процедура за подбор за същата 

длъжност в края на съвкупния период. 

7. Изпълнителният директор може 

да бъде отстранен от длъжност 

единствено с решение на Управителния 

съвет по предложение на Комисията.  

7. Изпълнителният директор може 

да бъде отстранен от длъжност 

единствено с решение на Управителния 

съвет.  

8. Управителният съвет взема 

решения относно назначаването, 

удължаването на мандата и 

освобождаването от длъжност на 

изпълнителния директор с мнозинство 

от две трети от своите членове с право 

глас.  

8. Управителният съвет взема 

решения относно назначаването, 

удължаването на мандата и 

освобождаването от длъжност на 

изпълнителния директор с мнозинство 

от две трети от своите членове с право 

глас.  

 

Изменение  78 

Предложение за регламент 

Член 37 – параграф 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. По отношение на документите, 

съхранявани от Органа, се прилага 

Регламент (ЕО) № 1049/2001. В срок от 

шест месеца от датата на първото си 

заседание Управителният съвет приема 

подробни правила за прилагане на 

Регламент (ЕО) № 1049/2001. 

1. По отношение на документите, 

съхранявани от Органа, се прилага 

Регламент (ЕО) № 1049/2001. В срок от 

шест месеца от датата на първото си 

заседание Управителният съвет приема 

подробни правила за прилагане на 

Регламент (ЕО) № 1049/2001. 

Регламент (ЕО) № 45/2001 се прилага 

за обработката на лични данни от 
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Органа. 

 

Изменение  79 

Предложение за регламент 

Член 38 – параграф 4 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. Без да се засягат параграфи 1, 2 и 

3, споразуменията за сътрудничество с 

трети държави и международни 

организации, договорите, 

споразуменията и решенията на Органа 

за отпускане на безвъзмездни средства 

съдържат разпоредби, с които 

Европейската сметна палата и OLAF 

изрично се упълномощават да 

провеждат такива одити и разследвания 

съгласно съответните си правомощия. 

4. Без да се засягат параграфи 1, 2 и 

3, споразуменията за сътрудничество с 

трети държави и международни 

организации, договорите, 

споразуменията и решенията на Органа 

за отпускане на безвъзмездни средства 

съдържат разпоредби, с които 

Европейската прокуратура, 

Европейската сметна палата и OLAF 

изрично се упълномощават да 

провеждат такива одити и разследвания 

съгласно съответните си правомощия. 

 

Изменение  80 

Предложение за регламент 

Член 40 – параграф 2 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Съдът на Европейския съюз е 

компетентен да се произнася по силата 

на всяка клауза за подсъдност, 

съдържаща се в договор, сключен от 

Органа. 

2. Съдът на Европейския съюз е 

компетентен да се произнася по силата 

на всяка клауза за подсъдност, 

съдържаща се в договор, сключен от 

Органа, или по всички извъндоговорни 

задължения, които не бъдат решени 

по друг начин. 

 

Изменение  81 

Предложение за регламент 

Член 42 – параграф 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

Дейностите на Органа подлежат на 

разследване от Европейския омбудсман 

Дейностите на Органа, както и 

дейностите, националните, 
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в съответствие с член 228 от ДФЕС. съгласуваните или съвместните 

проверки, провеждани с участието на 

служители на Органа, подлежат на 

разследване от Европейския омбудсман 

в съответствие с член 228 от ДФЕС. 

 

Изменение  82 

Предложение за регламент 

Член 42 а (нов) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Член 42a 

 Защита на лицата, подаващи сигнали 

за нередности 

 Лица, които отнасят до вниманието 

на Органа – пряко или чрез 

националните правоприлагащи органи 

– случаи, включително случаи на 

трудови или социалноосигурителни 

измами, са защитени срещу всяко 

неблагоприятно третиране от 

страна на своя работодател. 

 

Изменение  83 

Предложение за регламент 

Член 43 – параграф 1 – алинея 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

За тази цел след предварително 

одобрение от Комисията Органът може 

да установява работни договорености с 

органите на трети държави. Тези 

договорености не създават правни 

задължения за Съюза и неговите 

държави членки. 

За тази цел след предварително 

одобрение от Комисията и от 

Управителния съвет Органът може да 

установява работни договорености с 

органите на трети държави. Тези 

договорености не създават правни 

задължения за Съюза и неговите 

държави членки. 

Обосновка 

Такова важно решение, което се отразява на цялостната дейност на Органа, не 

може да бъде взето единствено от Комисията. Разрешението трябва да се даде и от 

държавите членки. 
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Изменение  84 

Предложение за регламент 

Член 46 – параграф 1 – точка 1 

Регламент (ЕО) № 883/2004 

Член 1 – буква н а 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

на) „Европейски орган по труда“ е 

органът, създаден с [Регламента за 

създаване на Органа] и посочен в 

член 74; 

на) „Европейски орган по труда и 

социалната сигурност“ е органът, 

създаден с [Регламента за създаване на 

Органа]; 

 

Изменение  85 

Предложение за регламент 

Член 46 – параграф 1 – точка 2 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(2) в член 72 буква ж) се заменя със 

следното: 

заличава се 

„ж) установява факторите, които се 

вземат под внимание за съставяне на 

отчети, свързани с разходите, които 

се поемат от институциите на 

държавите членки съгласно 

настоящия регламент, и приема 

годишните отчети между тези 

институции въз основа на доклада на 

Европейския орган по труда по член 

74.“; 

 

 

Изменение  86 

Предложение за регламент 

Член 46 – параграф 1 – точка 2 a (нова) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (2а) В член 72 се вмъква следната 

буква жа): 

 „жа) осигурява на Европейския орган 

по труда и социалната сигурност 
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техническо съдействие и експертен 

опит, когато това се изисква.“ 
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