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КРАТКА ОБОСНОВКА 

Всеки ден над 1,1 милиона европейски граждани, които живеят в една държава от ЕС 

пресичат границата, за да работят в съседна държава.   

Освен това, повече от 7 милиона европейски граждани на са живели и работили в друга 

държава членка през 2013 г., 78 % от които са били икономически активни и 68 % от 

тях са упражнявали заетост.  

Това е възможно поради факта, че работниците и служителите в ЕС могат да се движат 

свободно, могат да търсят работа в друга държава от ЕС и могат да работят в нея, без да 

им е необходимо разрешително за работа. 

Според европейски статистики, броят на хората, които живеят в държава членка, 

различна от държавата им на произход се е увеличил с почти 60 % след 2005 г., след 

разширяванията през 2004 и 2007 г., но все още представлява едва 3,1 % от работната 

сила в ЕС. Потоците на мобилност в рамките на Съюза впоследствие са намалели с 

една трета в резултат на кризата.  

Като цяло е изчислено, че потоците на мобилност след разширяването е допринесло за 

увеличаване на БВП на държавите от ЕС- 15 с около 1 % в периода 2004-2009 г.   

Въпреки високите равнища на безработица (над 25 милиона души в ЕС, от които 

повече от 5 милиона са млади хора), все още има недостиг на квалифицирана работна 

сила трудностите при запълването на свободните работни места в много региони в 

рамките на държавите членки.  

В действителност броят на незаетите работни места се увеличава от средата на 2009 г., 

особено в сектори със силен растеж като информационните и комуникационните 

технологии, както и зелената икономика. 

В този контекст порталът за трудова мобилност EURES представлява уникална 

възможност за търсещите работа в ЕС: тя е безплатна, порталът предоставя 

информация относно условията на живот и труд във всички участващи страни на 25 

езика, той свързва търсещите работа с работодатели, търсещи работници специални 

умения и насочва търсещите работа към сектори и професии, за които има недостиг на 

квалифицирани работници, и подкрепя програми за мобилност на младите хора.  

Значението на схемата EURES се доказва от факта, че неговият уебсайт получава 4 

милиона посещения на месец, установява месечно 150 000 контакти между търсещи 

работа и работодатели, това води до над 50 000 назначения на година, средно той 

приема 750 000 автобиографии всеки месец и стотици прояви се организират в цяла 

Европа.  

Понастоящем Комисията предлага реформа на EURES, чрез която ще се увеличи броя 

на партньорите, които предлагат услуги за мобилност чрез EURES, ще се консолидира 

сътрудничеството между частните и публичните организации по заетостта, за да се 

обхване още по-висок процент от наличните свободни места (този процент км момента 
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варира между 30 % и 40 % от всички свободни работни места), и ще се постави по-

силен акцент върху младите хора, които са по-склонни към мобилност, което означава, 

че мрежата ще обхване и форми на заетост, които съчетават възможностите за труд и 

учене, като например професионалните практики и стажове.  

Ние подкрепяме актуализирането на функционирането на EURES и привеждането му в 

съответствие със социалната еволюция на европейско равнище, но предложението на 

Комисията не прави ясно позоваване на разпределянето на правомощия между 

участниците и координацията и сътрудничеството в рамките на мрежата, или на ролята 

на социалните партньори и на методите за подбор, които трябва да бъдат използвани. 

Освен това предложението на Комисията не споменава сътрудничеството между 

държавите членки и Швейцария, Исландия, Норвегия и Лихтенщайн – страни, които 

вече участват в мрежата EURES. 

Въпреки това има сигнали от страна на държавите членки, че новата реформа ще 

наруши равновесието на настоящата работа на трансграничните организации, предвид 

факта, че тези структури са осъществили най-голямата част от дейностите по 

информиране и устройване на работа на трансгранични работници. 

Тази реформа следва да даде възможност на публичните служби по заетостта да 

положат основите на по-тясно сътрудничество с институциите за образование и 

обучение, особено по отношение на по-нататъшното обучение, включително за лицата 

на възраст над 40 години, за да се даде възможност на лицата, търсещи работа да 

развиват своите умения и да се използват интелигентно информационните и 

комуникационните технологии. 

Необходимо е също подобряване на междуведомствената координация, за да се 

преодолеят правните пречки, пред които са изправени работниците, които желаят да 

работят в друга държава, тъй като понастоящем много хора се колебаят, когато става 

въпрос да приемат дадено предложение за работа в друга държава – членка на ЕС 

поради неясноти или липса на съответната информация относно системите за социална 

сигурност, данъчното облагане и другите задължения, които биха се прилагали в 

държавата на пребиваване. 
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ИЗМЕНЕНИЯ 

Комисията по регионално развитие приканва водещата комисия по заетост и социални 

въпроси да вземе предвид следните изменения: 

 

 

 

Изменение  1 

Предложение за регламент 

Съображение 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(2) Свободното движение на работници 

е ключов елемент от развитието на по-

интегриран пазар на труда на Съюза, 

който дава възможност за мобилност на 

работниците от региони с високи нива 

на безработица към региони, които се 

характеризират с дефицит на работна 

ръка. То допринася и за намирането на 

правилните умения за свободните 

работни места и преодоляването на 

трудностите на пазара на труда. 

(2) Свободното движение на работници 

е ключов елемент от развитието на по-

интегриран пазар на труда на Съюза, 

който дава възможност за мобилност на 

работниците от региони с високи нива 

на безработица към региони, които се 

характеризират с дефицит на работна 

ръка. То допринася и за намирането на 

необходимия персонал с подходящи 
умения за свободните работни места и 

преодоляването на трудностите на 

пазара на труда. 

 

 

Изменение  2 

Предложение за регламент 

Съображение 2 a (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (2a) В съответствие с член 174 от 

ДФЕС специално внимание следва да 

се обърне на най-отдалечените 

региони, най-северните региони с 

много ниска гъстота на населението 

и островните, трансграничните и 

планинските региони.  
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Изменение  3 

Предложение за регламент 

Съображение 4 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(4) С цел да бъде оказано съдействие на 

работниците, които имат право на 

свободно движение, ефективно да 

упражняват това право, помощта в 

съответствие с настоящия регламент е 

достъпна за всеки гражданин на Съюза, 

който има право да извършва дейност 

като наето лице, и за членове на 

неговото семейство в съответствие с 

член 45 от Договора. Държавите членки 

осигуряват същия достъп на граждани 

на трети страни, които съгласно 

законодателството на Съюза или на 

държавата имат право на равно 

третиране спрямо техните собствени 

граждани в тази сфера. 

(4) С цел да бъде оказано съдействие на 

работниците, които имат право на 

работа въз основа на свободното 
движение, ефективно да упражняват 

това право, помощта в съответствие с 

настоящия регламент е достъпна за 

всеки гражданин на Съюза, който има 

право да извършва дейност като наето 

лице, и за членове на неговото 

семейство в съответствие с член 45 от 

Договора. Държавите членки осигуряват 

същия достъп на граждани на трети 

страни, които съгласно 

законодателството на Съюза или на 

държавата имат право на равно 

третиране спрямо техните собствени 

граждани в тази сфера. 

 

 

Изменение  4 

Предложение за регламент  

Съображение 5 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(5) Поради нарастващата 

взаимозависимост между пазарите на 

труда е необходимо засилено 

сътрудничество между службите по 

заетостта с цел осигуряване на свобода 

на движение за всички работници 

посредством доброволна и справедлива 

мобилност в рамките на Съюза в 

съответствие с член 46, буква а) от 

Договора и поради това следва да се 

създаде обща рамка за сътрудничество 

(5) Поради нарастващата 

взаимозависимост между пазарите на 

труда и необходимостта от тяхното 

интегриране е необходимо засилено 

сътрудничество между службите по 

заетостта с цел осигуряване на свобода 

на движение за всички работници 

посредством доброволна и справедлива 

мобилност в рамките на Съюза в 

съответствие с член 46, буква а) от 

Договора и поради това следва да се 
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между държавите членки и Комисията 

относно трудовата мобилност в 

рамките на Съюза. Тази рамка следва 

да свърже свободните работни места от 

целия Съюз с възможността за 

кандидатстване за тях („комплексно 

обслужване“), да дефинира 

предоставянето на свързани услуги по 

подпомагане на работници и 

работодатели и да осигури общ подход 

към споделянето на информацията, 

необходима за улесняването на 

въпросното сътрудничество. 

създаде обща рамка за сътрудничество 

между държавите членки и Комисията 

относно трудовата мобилност сред 

държавите членки и между 

държавите членки и Норвегия, 

Исландия, Швейцария и Лихтенщайн.  

Тази рамка следва да свърже свободните 

работни места от целия Съюз и 

гражданите на Съюза и тези на 

посочените четири държави с 

възможността за кандидатстване за тях 

(„комплексно обслужване“), да 

дефинира предоставянето на свързани 

услуги по подпомагане на работници и 

работодатели и да осигури общ подход 

към споделянето на информацията, 

необходима за улесняването на 

въпросното сътрудничество. Съюзът 

следва по-конкретно да предприеме 

необходимите мерки, за да гарантира 

възможностите за заетост и 

правата на работниците като цяло, 

включително по отношение на трети 

държави, участващи в мрежата на 

EURES.  

 

 

Изменение  5 

Предложение за регламент  

Съображение 6 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(6) В Пакта за растеж и работни места 

Европейският съвет настоява да се 

разгледа възможността в мрежата 

EURES да бъдат включени също така 

професионалните практики и стажовете, 

които могат да бъдат обхванати от 

настоящи регламент, при условие че 

съответните лица се считат за 

работници по отношение на правата, 

предоставени на гражданите съгласно 

член 45 от Договора. Необходимо е да 

се въведе целесъобразно споделяне на 

обща информация относно мобилността 

(6) В Пакта за растеж и работни места 

Европейският съвет настоява да се 

разгледа възможността в мрежата 

EURES да бъдат включени 

професионалните практики и стажовете, 

включително организираните от 

трансграничните партньорства.  

Професионалните практики и 

стажовете могат да бъдат обхванати 

от настоящия регламент, при условие 

че съответните лица се считат за 

работници по отношение на правата, 

предоставени на гражданите съгласно 
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за професионални практики и стажове в 

рамките на Съюза и следва да се 

разработи механизъм за оказване на 

адекватно съдействие за кандидати за 

тези позиции, въз основа на механизъм 

за комплексно обслужване на 

предложения, след като това 

комплексно обслужване бъде счетено за 

реалистично в съответствие с 

подходящите стандарти и предвид 

компетенциите на държавите членки. 

член 45 от Договора. Необходимо е да 

се въведе целесъобразно споделяне на 

обща информация относно мобилността 

за професионални практики и стажове в 

рамките на Съюза, които следва да се 

признават по начин, подобен на този 

за дипломите, издадени от 

стандартната образователна 

система в държавите членки, и следва 

да се разработи механизъм за оказване 

на адекватно съдействие за кандидати за 

тези позиции, въз основа на механизъм 

за комплексно обслужване на 

предложения, след като това 

комплексно обслужване бъде счетено за 

реалистично в съответствие с 

подходящите стандарти и предвид 

компетенциите на държавите членки. 

Обосновка 

Лицата, които са взели участие в стажове и стажантите получават удостоверение 

при приключване на програмата си, и това удостоверение трябва да се признава в 

другите държави членки. 

 

 

Изменение  6 

Предложение за регламент  

Съображение 8 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(8) Транснационалното и 

трансграничното сътрудничество и 

подпомагането на всички организации, 

които работят за EURES в държавите 

членки, ще бъдат улеснени от 

структура на ниво Съюза („Европейско 

бюро за координация“), която следва да 

осигурява обща информация, дейности, 

инструменти и насоки. Тази структура 

следва също така да носи отговорност за 

разработването на „Европейски 

портал за трудова мобилност“ (портал 

EURES), общата информационно-

технологична платформа. С цел 

(8) Междурегионалните, 

транснационалните и 

трансграничните партньорства и 
сътрудничество и подпомагането на 

всички организации, които работят за 

EURES в държавите членки, следва да 

улесняват функционирането на 
структура на ниво на Съюза 

(„Европейско бюро за координация“), 

която следва да продължи да предлага 

услуги като:  предоставяне на обща 

информация и консултация, 

образователни дейности, инструменти 

и насоки. Тази структура следва също 
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насочване на работата й следва да се 

разработи многогодишна работна 

програма след консултации с държавите 

членки. 

така да носи отговорност за 

укрепването на „Европейски портал за 

трудова мобилност“ (портал EURES), 

общата информационно-технологична 

платформа. С цел насочване на работата 

й следва да се разработи многогодишна 

работна програма след консултации с 

държавите членки.  

 

 

Изменение  7 

Предложение за регламент  

Съображение 9 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(9) Държавите членки следва да 

създадат бюра за координация на 

национално равнище с цел осигуряване 

на общо подпомагане и съдействие на 

всички организации на тяхна територия, 

които работят за EURES, и да подкрепят 

сътрудничеството с техни еквиваленти в 

други държави членки и с Европейското 

бюро за координация. Тези бюра за 

координация следва по-специално да 

имат задачата да се заемат с жалби и 

проблеми, свързани със свободни 

работни места, и да проверяват 

съответствието по отношение на 

доброволната и справедлива мобилност 

в рамките на Съюза. 

(9) Държавите членки следва да 

създадат бюра за координация на 

национално равнище с цел осигуряване 

на общо подпомагане и съдействие на 

всички организации на тяхна територия, 

които работят за EURES, в това число 

трансграничните партньорства, и да 

подкрепят сътрудничеството с техни 

еквиваленти в други държави членки и с 

Европейското бюро за координация. 

Тези бюра за координация следва по-

специално да имат задачата да 

подкрепят създаването на 

инструменти и процедури за 

функционирането на EURES и да се 

заемат с жалби и проблеми, отнасящи 

се до свободни работни места, и да 

административни пречки, по-

конкретно в райони с голям недостиг 

на работна сила, които създават 

опасност от създаване на 

неравновесие на пазара на труда, да 
проверяват съответствието по 

отношение на доброволната и 

справедлива мобилност в рамките на 

Съюза, да уреждат спорове за 

избягване на различно тълкуване на 

действащото законодателство, и да 

разглеждат  случаи на дискриминация 

и защита на данните. Държавите 
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членки с децентрализирана система 

следва да обмислят възможността за 

създаване на регионални бюра за 

координация. 

 

Изменение  8 

Предложение за регламент 

Съображение 10 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(10) Участието на социалните партньори 

в мрежата EURES допринася по-

специално за анализа на пречките пред 

мобилността както и пред 

насърчаването на справедливата и 

доброволна трудова мобилност в 

рамките на Съюза, включително и в 

трансграничните региони. Поради това 

представители на социалните партньори 

на равнище Съюза следва да бъдат 

ангажирани в цялостната управленска 

структура на мрежата EURES, докато 

националните работодателски 

организации и синдикати могат да 

кандидатстват за партньори на EURES. 

(10) Участието на социалните партньори 

в мрежата EURES допринася по-

специално за анализа на пречките пред 

мобилността както и пред 

насърчаването на справедливата и 

доброволна трудова мобилност в 

рамките на Съюза, включително и в 

трансграничните региони. Поради това 

представители на социалните партньори 

на равнището на Съюза следва да 

бъдат ангажирани в цялостната 

управленска структура на мрежата 

EURES, докато националните 

работодателски организации и 

синдикати могат да кандидатстват за 

партньори на EURES, като се поставя 

акцент върху участието на МСП 

като основни генератори на заетост 

в Съюза. 

 

 

Изменение  9 

Предложение за регламент 

Съображение 10 a (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (10a) В трансграничните региони 

постоянните структури като 

работещи общности, еврорегиони и 

най-вече Европейската група за 

териториално сътрудничество 

(ЕГТС) могат да бъдат основата на 
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трансграничните партньорства. 

 

 

Изменение  10 

Предложение за регламент  

Съображение 12 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(12) По-широкото членство в мрежата 

EURES осигурява социални, 

икономически и финансови ползи. То 

подобрява ефективността на 

предоставянето на услугата, като 

улеснява партньорствата, увеличава 

допълняемостта и подобрява 

качеството. То увеличава пазарния дял 

на мрежата EURES, доколкото новите 

членове обявяват свободни работни 

места, заявления за работа и 

автобиографии. Транснационалното и 

трансграничното сътрудничество, които 

са ключова характеристика за 

функционирането на мрежата EURES, 

могат да генерират иновативни форми 

на обучение и сътрудничество между 

службите по заетостта, включително и 

относно стандартите за качество за 

свободните работни места и услугите за 

подпомагане. Поради това мрежата 

EURES следва да увеличи своята 

значимост като един от ключовите 

инструменти за Съюза, които са 

достъпни за държавите членки и 

Европейската комисия, при 

подпомагането на конкретни мерки, 

насочени към постигане на високо ниво 

на заетост в рамките на Съюза. 

(12) По-широкото членство в мрежата 

EURES осигурява социални, 

икономически и финансови ползи. То 

подобрява ефективността на 

предоставянето на услугата, като 

улеснява партньорствата, увеличава 

допълняемостта и подобрява 

качеството. То увеличава пазарния дял 

на мрежата EURES, доколкото новите 

членове обявяват свободни работни 

места, заявления за работа и 

автобиографии. Междурегионалното, 

транснационалното и трансграничното 

сътрудничество, които са ключова 

характеристика за функционирането на 

мрежата EURES, следва да продължат 

да генерират иновативни форми на 

обучение и сътрудничество между 

службите по заетостта, включително и 

относно стандартите за качество за 

свободните работни места и услугите за 

подпомагане. Поради това мрежата 

EURES следва да увеличи своята 

значимост като един от ключовите 

инструменти за Съюза, които са 

достъпни за държавите членки и 

Европейската комисия, при 

подпомагането на конкретни мерки, 

насочени към постигане на високо ниво 

на заетост в рамките на Съюза. 

 

Изменение  11 

Предложение за регламент 

Съображение 13 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

(13) В съответствие със своите 

компетенции относно организирането 

на пазарите на труда държавите членки 

сами следва да отговарят за 

оправомощаването на участието на 

организации в мрежата EURES като 

партньори на EURES, всяка държава 

членка за своята територия. 

Оправомощаването следва да подлежи 

на минимални общи критерии и 

ограничен брой основни правила 

относно процеса на оправомощаване с 

цел гарантиране на прозрачността и 

равните възможности при 

присъединяване към мрежата EURES, 

без това да оказва влияние върху 

гъвкавостта, необходима за вземане 

предвид на различните национални 

модели и форми на сътрудничество, 

между публичните служби по заетостта 

и други действащи лица на пазара на 

труда в държавите членки. 

(13) В съответствие със своите 

компетенции относно организирането 

на пазарите на труда държавите членки 

сами следва да отговарят за 

оправомощаването на участието на 

организации в мрежата EURES като 

партньори на EURES, всяка държава 

членка за своята територия. 

Оправомощаването следва да подлежи 

на минимални общи критерии и 

ограничен брой основни правила 

относно процеса на оправомощаване с 

цел гарантиране на прозрачността и 

равните възможности при 

присъединяване към мрежата EURES, 

без това да оказва влияние върху 

гъвкавостта, необходима за вземане 

предвид на различните национални, 

регионални и местни модели и форми 

на сътрудничество, между публичните 

служби по заетостта и други действащи 

лица на пазара на труда в държавите 

членки. 

 

 

Изменение  12 

Предложение за регламент 

Съображение 16 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(16) С цел съобщаване на надеждна и 

актуална информация на работниците и 

работодателите относно различните 

аспекти на трудовата мобилност в 

рамките на Съюза мрежата EURES 

следва да си сътрудничи с други органи, 

служби и мрежи на Съюза, които 

улесняват мобилността и информират 

гражданите относно техните права 

съгласно законодателството на Съюза, 

като портала „Вашата Европа“, 

Европейския младежки портал и 

(16) С цел съобщаване на надеждна и 

актуална информация на работниците и 

работодателите относно различните 

аспекти на трудовата мобилност в 

рамките на Съюза мрежата EURES 

следва да си сътрудничи с други органи, 

служби и мрежи на Съюза, които 

улесняват мобилността и информират 

гражданите относно техните права 

съгласно законодателството на Съюза, 

като портала „Вашата Европа“, 

Европейския младежки портал и 
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SOLVIT, организациите, които 

отговарят за признаване на 

професионални квалификации, и 

органите за насърчаване, анализ, 

мониторинг и подкрепа на равното 

третиране на работници, определени в 

съответствие с Директива …/2013 (ЕС) 

на [Европейския парламент и на Съвета 

относно мерките за улесняване на 

упражняването на права, предоставени 

на работниците в контекста на 

свободата на движение на работници]. 

SOLVIT, организациите, работещи в 

сферата на трансграничното 

сътрудничество и други организации, 
които отговарят за признаване на 

професионални квалификации, и 

органите за насърчаване, анализ, 

мониторинг и подкрепа на равното 

третиране на работници, определени в 

съответствие с Директива …/2013 (ЕС) 

на [Европейския парламент и на Съвета 

относно мерките за улесняване на 

упражняването на права, предоставени 

на работниците в контекста на 

свободата на движение на работници]. 

 

 

Изменение  13 

Предложение за регламент 

Съображение 24 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(24) Задълбоченото познаване на 

търсенето на пазара на труда по 

отношение на професии, сектори и 

нужди на работодатели би било 

благоприятно за свободното движение 

на работници в рамките на Съюза и 

следователно услугите за подпомагане 

следва да включват съдействие с добро 

качество за работодатели, и по-

специално малки и средни предприятия. 

Тесните работни взаимоотношения 

между службите по заетостта и 

работодателите ще увеличат 

попълването на свободни работни места 

и намирането на съответствия за 

подходящи кандидати, като осигурят 

развитие за търсещите работа, и по-

специално за уязвимите групи, и ще 

подобрят проучването и изследването 

на пазара на труда. 

(24) Задълбоченото познаване на 

търсенето на пазара на труда по 

отношение на професии, сектори и 

нужди на работодатели би било 

благоприятно за свободното движение 

на работници в рамките на Съюза и 

следователно услугите за подпомагане 

следва да включват съдействие с добро 

качество за работодатели, и по-

специално малки и средни предприятия, 

в това число и занаятчии. Тесните 

работни взаимоотношения между 

службите по заетостта и работодателите 

ще увеличат попълването на свободни 

работни места и намирането на 

съответствия за подходящи кандидати, 

ще намалят  недостига на работна 

сила, като осигурят развитие за 

търсещите работа, и по-специално за 

уязвимите групи, и ще подобрят 

проучването и изследването на пазара 

на труда. 
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Изменение  14 

Предложение за регламент 

Съображение 26 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(26) Услугите за подпомагане на 

работници са свързани с упражняването 

на тяхната основна свобода на движение 

като работници съгласно 

законодателството на Съюза и следва да 

са безплатни. Услугите за подпомагане 

на работодатели обаче могат да 

подлежат на такса в съответствие с 

националните практики. 

(26) Услугите за подпомагане на 

работници са свързани с упражняването 

на тяхната основна свобода на движение 

като работници съгласно 

законодателството на Съюза и 

следователно би следвало  да са 

безплатни, каквито следва да са и 

услугите за подпомагане на 

работодатели. 

 

Изменение  15 

Предложение за регламент  

Съображение 27 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(27) Следва да бъде обърнато специално 

внимание върху подпомагането на 

мобилността в трансграничните региони 

и предоставянето на услуги на 

пограничните работници, които живеят 

в една държава членка и работят в 

друга, и трябва да се съобразяват с 

различни национални практики и 

правни системи и се сблъскват със 

специфични административни, правни 

или данъчни пречки пред мобилността. 

Държавите членки могат да изберат да 

създадат специфични структури за 

подпомагане с цел улесняване на този 

тип мобилност, като тези структури 

следва в рамките на мрежата EURES да 

отговорят на специфичните нужди за 

информиране, насоки, трансгранично 

намиране на съответствия между 

търсенето и предлагането на пазара на 

труда и произтичащото от това 

(27) Следва да бъде обърнато специално 

внимание върху подпомагането на 

регионите, засегнати от сериозни и 

трайни природни или демографски 

ограничения и на мобилността в 

трансграничните региони и 

предоставянето на услуги на 

пограничните работници, които живеят 

в една държава членка и работят в 

друга, чийто брой постоянно се 

повишава, и които трябва да се 

съобразяват с различни национални 

практики и правни системи и се 

сблъскват със специфични 

административни, правни или данъчни 

пречки пред мобилността. Държавите 

членки следва да продължат да 

предоставят подкрепа за специфични 

структури за подпомагане, които  

улесняват този тип мобилност и които 

отговарят в рамките на мрежата 
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устройване на работа. EURES  на специфичните нужди за 

информиране, консултация, насоки, 

трансгранично намиране на 

съответствия между търсенето и 

предлагането на пазара на труда и 

произтичащото от това устройване на 

работа. 

 

Изменение  16 

Предложение за регламент 

Съображение 30 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(30) Следва да се създаде цикъл за 

програмиране, който да подпомогне 

координирането на действията в 

сферата на мобилността в рамките на 

Съюза. С цел ефективност при 

програмирането на плановете за 

дейността на държавите членки следва 

да се вземат предвид потоците и 

моделите, анализът на данните за 

съществуващия и прогнозния дефицит и 

излишък на работна ръка и опитът и 

практиките при наемане на работна ръка 

в мрежата EURES, като те трябва да 

включват преглед на наличните ресурси 

и инструменти, които са на 

разположение на организациите в 

държавата членка с цел улесняване на 

трудовата мобилност в рамките на ЕС. 

(30) Следва да се създаде цикъл за 

програмиране, който да подпомогне 

координирането на действията в 

сферата на мобилността в рамките на 

Съюза. С цел да се установят и 

предотвратят отрицателните 

последици, възникващи във връзка с 

географската мобилност в Съюза, при 

програмирането на плановете за 

дейността на държавите членки следва 

да се вземат предвид потоците и 

моделите, анализът на данните за 

съществуващия и прогнозния дефицит и 

излишък на работна ръка и опитът и 

практиките при наемане на работна ръка 

в мрежата EURES, като те трябва да 

включват преглед на наличните ресурси 

и инструменти, които са на 

разположение на организациите в 

държавата членка с цел улесняване на 

трудовата мобилност в рамките на ЕС. 

 

 

Изменение  17 

Предложение за регламент 

Съображение 33 a (ново) 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (33a) Прилагането на настоящия 

регламент ще позволи създаването на 

ефективен механизъм за по-добра 

интеграция на образователните 

системи в съответствие с 

потребностите на пазара на труда, 

от една страна, и на пазара на труда 

като цяло – от друга страна.  

 

 

Изменение  18 

Предложение за регламент 

Съображение 37 a (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (37a) Следва да бъде намерено решение 

по отношение на данъчното облагане 

на трансгранично мигриращите, тъй 

като липсата на такова решение в 

значителна степен ограничава 

свободното движение на работници в 

рамките на Съюза в съответствие с 

член 45 от ДФЕС. Комисията и 

държавите членки следва да засилят 

процедурите за премахване на 

данъчната дискриминация, която 

обезсърчава трудовата мобилност, 

като се има предвид, че тя е ключов 

фактор за икономически растеж и 

повишаване на равнището на заетост 

в Съюза.  Освен това следва да се 

гарантира засилване на обществения 

профил на мрежата EURES в Съюза 

чрез предприемане на интензивни 

комуникационни мерки, насочени към 

гражданите на Съюза, по-конкретно 

към целевите групи, от страна на 

Комисията, и по-специално от 

правителствата на държавите 

членки. 
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Изменение  19 

Предложение за регламент  

Член 1 – параграф 2 – уводна част 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. За целите на параграф едно в 

настоящия регламент са заложени 

цели, принципи и правила по 

отношение на:  

2. Настоящият регламент установява  

принципи и правила на рамка за 

сътрудничество с цел да се улесни 

упражняването на свободата на 

движение на работниците в рамките 

на Съюза в съответствие с член 45 от 

ДФЕС чрез: 

Обосновка 

Мрежата EURES вече работи и е доказала своята полезност. Необходимо е услугите 

за потенциални бенефициенти да бъдат подобрени. 

 

 

Изменение  20 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 2 – буква б

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) действията от страна на държавите 

членки и между тях за улесняване на 

постигането на баланс между търсенето 

и предлагането на пазара на труда на 

Съюза с оглед на насърчаването на 

високо ниво на заетост; 

б) действията от страна на държавите 

членки и между тях за улесняване на 

постигането на баланс между търсенето 

и предлагането на пазара на труда на 

Съюза с оглед на това да се насърчи 

високо ниво на заетост, и със специален 

фокус върху трансграничните 

региони; 

 

 

Изменение  21 

Предложение за регламент  

Член 1 – параграф 2 – буква в 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

в) функционирането на европейска в) засилване на функционирането на 
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мрежа на службите по заетостта между 

държавите членки и Комисията;  

европейска мрежа на службите по 

заетостта между държавите членки, 

Комисията, както и между Норвегия, 

Исландия, Швейцария и Лихтенщайн;  

Обосновка 

Мрежата EURES вече работи и е доказала своята полезност. Необходимо е услугите 

за потенциални бенефициенти да бъдат подобрени. 

 

 

Изменение  22 

Предложение за регламент  

Член 1 – параграф 2 – буква г 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

г) свързаните услуги за подпомагане на 

мобилността, които следва да се 

предоставят на работниците и 

работодателите. 

г) подходящи услуги за подпомагане на 

мобилността и съвети, които следва да 

се предоставят на работниците и 

работодателите.  

Обосновка 

Мрежата EURES вече работи и е доказала своята полезност. Необходимо е услугите 

за потенциални бенефициенти да бъдат подобрени. 

 

 

Изменение  23 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 1 – буква б 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) „служби по заетостта“ означава 

юридическо или физическо лице, което 

законно функционира в държава членка 

и предоставя услуги за наемане на 

търсещите работа и за наемане на 

работници на работодателите; 

б) „служби по заетостта“ означава 

юридическо или физическо лице, което 

законно функционира в държава членка, 

било то публично или частно, и в 

този случай – със стопанска или 

нестопанска цел, и предоставя услуги 

за наемане на търсещите работа и за 

наемане на работници на 

работодателите; 
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Обосновка 

За целите на яснотата на правните норми и правната сигурност е необходимо в 

конкретните разпоредби да бъдат избегнати имплицитни елементи, определящи 

какво представляват „службите по заетостта“ в държавите членки. Целта е да се 

посочат различните организационни форми, които могат да имат тези служби, 

както и възможността те да осъществяват стопанска дейност и конкретно ЕГТС. 

Това съответства както на съдебната практика на ЕС, така и на възприятието на 

Комисията за това какво представляват службите по заетостта и услугите от общ 

интерес. Тази формулировка отразява виждането, че всяка публична политика за 

постигане на пълна заетост следва да благоприятства сътрудничеството между 

публичния и частния сектор на всички териториални равнища, като дава достъп на 

частните агенции до услугите, свързани с информация, насочване и посредничество 

при намиране на работа. 

 

 

 

Изменение  24 

Предложение за регламент 

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

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 жa) „трансгранично партньорство и 

сътрудничество за осигуряване на 

заетост за погранични работници“ 

означава всяка дейност по 

сътрудничество и взаимно 

подпомагане между компетентните 

органи на национално, регионално и 

местно равнище за предоставяне на 

услуги, чрез които се рационализира 

търсенето и предлагането с цел 

попълване на свободно работно място 

за пограничните работници. 

 

 

Изменение  25 

Предложение за регламент  

Член 3 – заглавие 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Създаване Преструктуриране  
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Обосновка 

Мрежата EURES вече съществува и се нуждае от преструктуриране с оглед 

подобряване на услугите за потенциалните бенефициенти. 

 

 

Изменение  26 

Предложение за регламент  

Член 3  

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

С настоящия регламент се създава 

европейска мрежа на службите по 

заетостта („мрежа EURES“).  

С настоящия регламент се предвижда 

преструктурирането и укрепването 

на европейската мрежа на службите по 

заетостта EURES и трансгранични 

служби („мрежа EURES“). 

Обосновка 

Мрежата EURES вече съществува и се нуждае от преструктуриране с оглед 

подобряване на услугите за потенциалните бенефициенти. 

 

 

Изменение  27 

Предложение за регламент  

Член 4 – параграф 1 – буква в 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

в) партньорите на EURES, които са 

организациите, оправомощени от 

държавите членки да предоставят 

подкрепа на национално, регионално 

и/или местно равнище при 

комплексното обслужване и/или услуги 

за подпомагане на работници и 

работодатели. 

в) партньорите на EURES, които са 

организациите, оправомощени от 

държавите членки да предоставят 

подкрепа на национално, регионално 

и/или местно равнище, включително в 

трансграничен план, при комплексното 

обслужване и/или услуги за 

подпомагане на работници и 

работодатели, както и на 

трансграничните партньори на 

EURES. 
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Изменение  28 

Предложение за регламент  

Член 4 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. В съответствие със съответните им 

роли и отговорности всички 

организации, които участват в мрежата 

EURES, популяризират активно и в 

тясно сътрудничество възможностите за 

трудова мобилност в Съюза и се стремят 

да умножат начините и средствата, с 

които разполагат работниците и 

работодателите, за да се възползват от 

тези възможности на местно, 

регионално, национално и европейско 

равнище. 

2. В съответствие със съответните им 

роли и отговорности всички 

организации, които участват в мрежата 

EURES, популяризират активно и в 

тясно сътрудничество възможностите за 

трудова мобилност в Съюза и се стремят 

да умножат начините и средствата, с 

които разполагат работниците и 

работодателите, за да се възползват от 

тези възможности на европейско, 

национално и, най-вече на регионално 

и местно равнище, включително в 

трансграничен план и в региони с 

високо равнище на безработица и 

ограничени възможности за заетост.  

Те предоставят също така на 

работниците и работодателите 

информация за всички 

административни пречки, с които те 

могат да се сблъскат. 

 

 

Изменение  29 

Предложение за регламент 

Член 5 – буква в 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

в) по-добро функциониране и 

интегриране на пазарите на труда в 

Съюза; 

в) функционирането и интегриране на 

пазарите на труда в Съюза, 

включително трансграничните 

пазари на труда, като се гарантира 

недискриминиращ достъп до 

възможности за работа и заявления 

за работа и подходяща информация за 

пазара на труд; 
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Изменение  30 

Предложение за регламент 

Член 5 – буква д) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

д) социално приобщаване и интеграция 

на лицата, изолирани от пазара на труда. 

д) социално приобщаване и интеграция 

на лицата в уязвимо положение да се 

окажат изолирани от пазара на труда. 

 

 

Изменение  31 

Предложение за регламент 

Член 5 – буква д а (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 дa) като действа като притегателен 

център за младите хора чрез 

системата „Първо работно място 

EURES“, която подкрепя плавен 

преход от образование към работи на 

пазарите на труд в Съюза.   

 

 

 

Изменение  32 

Предложение за регламент  

Член 6 – параграф 1 – буква а) – уводна част 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

a) формулиране на съгласувана рамка и 

предоставяне на хоризонтална подкрепа 

в полза на мрежата EURES, 

включително: 

a) подкрепа за прилагането на 

съгласувана рамка и предоставяне на 

хоризонтална подкрепа в полза на 

мрежата EURES, включително: 

Обосновка 

Европейското бюро за координация трябва да оказва подкрепа на мрежата EURES, 

като се опира на придобития опит и се адаптира към специфичните местни и 

регионални характеристики.     
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Изменение  33 

Предложение за регламент 

Член 6 – параграф 1 – буква а – подточка ii 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

ii) информационни и комуникационни 

дейности; 

ii) информационни и комуникационни 

дейности, включително чрез 

изготвянето на комуникационна 

стратегия с цел повишаване на 

осведомеността за мрежата EURES 

сред европейските граждани, особено 

сред лицата без достъп до интернет; 

 

 

Изменение  34 

Предложение за регламент 

Член 6 – параграф 1 – буква а – подточка iii 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

iii) обща програма за обучение за 

служители на EURES; 

iii) обща програма за обучение за 

служители на EURES, включително 

обучение за повишаване на 

осведомеността с цел 

удовлетворяване на различни 

потребности на определени групи 

работници. 

 

 

Изменение  35 

Предложение за регламент 

Член 6 – параграф 1 – буква б 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) анализ на географската и 

професионалната мобилност; 

б) анализ на географската и 

професионалната мобилност, като се 

вземат предвид специфичните 

местни и регионални 
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характеристики; 

 

 

 

Изменение  36 

Предложение за регламент  

Член 6 – параграф 1 – буква в 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

в) разработване — в съответствие с 

настоящия регламент — на подходяща 

рамка за сътрудничество и комплексно 

обслужване в рамките на Съюза във 

връзка с професионални практики и 

стажове;  

в) разработване — в съответствие с 

настоящия регламент — на подходяща 

рамка за сътрудничество и комплексно 

обслужване в рамките на Съюза във 

връзка с професионални практики и 

стажове, включително в 

трансграничен план, когато е 

приложимо;  

Обосновка 

Като част от функционирането на мрежата EURES, Европейското бюро за 

координация трябва да се основава на придобития опит и да го адаптира към 

специфичните местни и регионални характеристики.     

 

 

Изменение  37 

Предложение за регламент 

Член 6 – параграф 1 – буква г 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

г) в сътрудничество с членовете на 

EURES — наблюдение и оценка на 

дейността на EURES и на резултатите ѝ 

за заетостта. 

г) в сътрудничество с членовете на 

EURES – наблюдение и оценка на 

дейността на EURES и на резултатите ѝ 

за заетостта, като се отделя специално 

внимание на нейното регионално и 

местно измерение, както и 

формулиране при необходимост на 

предложения за подобрения. 
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Изменение  38 

Предложение за регламент  

Член 6 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Многогодишните работни програми 

се изготвят след съгласуване с групата 

за координация EURES, посочена в 

член 11. 

2. Европейското бюро за координация 

приема многогодишните работни 

програми, изготвени след консултация  

с групата за координация EURES, 

посочена в член 11. 

Обосновка 

Европейското бюро за координация и националните бюра изготвят съвместно 

многогодишни работни програми. 

 

 

Изменение  39 

Предложение за регламент  

Член 7 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Всяко национално бюро за 

координация отговаря за:  

1. Всяко национално бюро за 

координация, във вида, определен от 

държавите членки и нотифициран на 

Комисията, отговаря за:  

Обосновка 

Държавите членки решават относно органите на национално равнище. 

 

 

Изменение  40 

Предложение за регламент  

Член 7 – параграф 1 – буква а 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

a) сътрудничеството с Комисията и с 

другите държави членки по отношение 

на комплексното обслужване в рамките 

a) сътрудничеството с Комисията и с 

другите държави членки, както и с 

Норвегия, Исландия, Швейцария и 

Лихтенщайн, по отношение на 
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на разпоредбите на глава III; комплексното обслужване в рамките на 

разпоредбите на глава III; 

Обосновка 

Тези четири държави вече са активни членове на мрежата и партньорствата с тях 

биха могли да бъдат подобрени в полза на всички бенефициенти. 

 

 

Изменение  41 

Предложение за регламент 

Член 7 – параграф 1 – буква б 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) организацията на работата на EURES 

в съответната държава членка, 

включително и предоставянето на 

услугите за подпомагане в съответствие 

с глава IV; 

б) организацията на работата на EURES 

в съответната държава членка, 

включително организирането на 

предоставянето на услугите за 

подпомагане, като се поставя 

специален фокус върху регионалното и 

местното измерение, и с участието 

на социалните партньори и други 

заинтересовани лица, в съответствие с 

глава IV; 

 

 

Изменение  42 

Предложение за регламент  

Член 7 – параграф 1 – буква в 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

в) координацията на действията на 

съответната държава членка, също с 

други държави членки в съответствие с 

глава V. 

в) координацията на действията на 

съответната държава членка, също с 

други държави членки, както и с 

Норвегия, Исландия, Швейцария и 

Лихтенщайн, в съответствие с глава V. 

Обосновка 

Тези четири държави вече са активни членове на мрежата и партньорствата с тях 

биха могли да бъдат подобрени в полза на всички бенефициенти. 
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Изменение  43 

Предложение за регламент  

Член 7 – параграф 3 – буква а 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

a) условията на живот и труд;  a) условията на живот и труд, 

включително данъците и 

социалноосигурителните вноски; 

Обосновка 

Получателите на предлаганите работни места чрез мрежата EURES трябва да 

бъдат информирани относно таксите и данъците, дължими в други държави — 

членки на ЕС, така че те да могат да решат дали да приемат или не дадено 

предложение при цялостно познаване на фактите. 

 

 

Изменение  44 

Предложение за регламент  

Член 7 – параграф 3 – буква д 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

д) когато е приложимо, ситуацията на 

пограничните работници, по-специално 

в трансграничните региони. 

д) в райони, в които това е 

приложимо, ситуацията на 

пограничните работници, по-специално 

в трансграничните региони. 

Обосновка 

Броят на трансграничните партньорства може да се увеличи, в полза на всички 

местни и регионални партньори. 

 

 

Изменение  45 

Предложение за регламент 

Член 7 – параграф 3 – буква д а (нова) 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

 дa) прехвърлянето на данни за 

намиране на най-реалистичните 

решения, подходящи за работодатели 

и служители. 

Обосновка 

Обменът на информация между партньорите трябва да бъде подобрен. 

 

 

Изменение  46 

Предложение за регламент  

Член 7 – параграф 4 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. Националното бюро за координация 

осигурява подкрепа на организациите, 

които участват на негова територия в 

мрежата EURES, по отношение на 

сътрудничество с техни партньори от 

EURES в други държави членки. Това 

включва подкрепа при жалби, свързани 

със свободни работни места по EURES 

и наемане на работна ръка чрез EURES, 

и сътрудничество с публични органи 

като инспекторати по труда. 

4. Националното бюро за координация 

осигурява подкрепа на организациите, 

които участват на негова територия в 

мрежата EURES, по отношение на 

сътрудничество с техни партньори от 

EURES в други държави членки, 

включително организации, участващи 

в трансгранични партньорства и с 

партньори в Норвегия, Исландия, 

Швейцария и Лихтенщайн. Това 

включва подкрепа при жалби, свързани 

със свободни работни места по EURES 

и наемане на работна ръка чрез EURES, 

и сътрудничество с публични органи 

като инспекторати по труда. 

Обосновка 

Тези четири държави вече са активни членове на мрежата и партньорствата с тях, 

включително между трансгранични партньори, биха могли да бъдат подобрени в 

полза на всички бенефициенти. 

 

 

Изменение  47 

Предложение за регламент 
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Член 7 – параграф 5 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

5. Националното бюро за координация 

насърчава сътрудничеството със 

заинтересовани страни като служби за 

кариерно ориентиране, университети, 

търговски палати и организации, 

ангажирани в схеми за професионални 

практики и стажове. 

5. Националното бюро за координация 

насърчава сътрудничеството със 

заинтересовани страни от всички нива 

на управлението и на обществото, 
като служби за кариерно ориентиране, 

университети, търговски палати, НПО и 

организации, ангажирани в схеми за 

професионални практики и стажове, с 

особен акцент върху МСП. 

 

 

Изменение  48 

Предложение за регламент 

Член 7 – параграф 6 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

6. Всяка държава членка гарантира, че 

националното ѝ бюро за координация 

разполага с персонала и другите 

ресурси, необходими за извършване на 

задачите, дефинирани в настоящия 

регламент. 

6. Всяка държава членка гарантира, че 

националното ѝ бюро за координация 

разполага с персонала и другите 

ресурси, необходими за извършване на 

задачите, дефинирани в настоящия 

регламент, които също така 

представляват подходящо 

регионалните и местните интереси. 

 

 

Изменение  49 

Предложение за регламент 

Член 8 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Всяка държава членка създава 

система за оправомощаване на 

партньорите на EURES за участие в 

мрежата EURES, следи техните 

дейности и съответствието им с 

националното законодателство и това на 

ЕС при прилагането на настоящия 

1. Всяка държава членка, като взема 

предвид регионалните и местните 

участници, социалните партньори и 

други важни заинтересовани страни, 
създава система за оправомощаване на 

партньорите на EURES за участие в 

мрежата EURES и следи техните 
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регламент. Тази система е прозрачна и 

пропорционална и спазва принципите на 

равното третиране на кандидатстващите 

организации и справедливия процес. 

дейности и съответствието им с 

националното законодателство и това на 

ЕС при прилагането на настоящия 

регламент. Тази система е прозрачна и 

пропорционална и спазва принципите на 

равното третиране на кандидатстващите 

организации и справедливия процес. По 

отношение на трансграничните 

партньорства на EURES не се прилага  

националната процедура по 

оправомощаване и те се считат за 

партньори по право на EURES. 

 

 

Изменение  50 

Предложение за регламент  

Член 8 – параграф 6 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

6. Партньорите на EURES могат да 

ангажират други партньори на EURES 

или други организации с цел съвместно 

изпълнение на критериите, определени в 

приложението. В тези случаи 

съществуването на подходящо 

партньорство е допълнително условие 

за участието в мрежата EURES. 

6. Партньорите на EURES могат да 

ангажират други партньори на EURES 

или други организации с цел съвместно 

изпълнение на критериите, определени в 

приложението. В тези случаи 

съществуването на подходящо 

партньорство, включително всяко 

действащо трансгранично 

партньорство и партньорствата, 

имащи за цел разрешаването на 

специфични проблеми на регионите и 

местните общности в ЕС, е 

допълнително условие за участието в 

мрежата EURES. 

 

Изменение  51 

Предложение за регламент 

Член 9 – параграф 1 – уводна част 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Кандидатстващите организации 

могат да изберат да участват в 

мрежата EURES съгласно следните 

1. Кандидатстващите организации 

участват в мрежата EURES чрез 
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варианти: следните начини: 

Обосновка 

Възможността партньорите на EURES да избират отговорностите е неоправдана. 

Партньорите на EURES следва да са задължени – така, както е в момента, да 

предоставят всички услуги, посочени в член 9, букви а) – в). 

 

 

Изменение  52 

Предложение за регламент 

Член 9 – параграф 1 – буква а 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

a) да допринасят към базата данни със 

свободни работни места в съответствие 

с член 14, параграф 1, буква а); 

a) като допринасят към базата данни 

със свободни работни места в 

съответствие с член 14, параграф 1, 

буква а); 

 

 

Изменение  53 

Предложение за регламент 

Член 9 – параграф 1 – буква б 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) да допринасят към базата данни със 

заявления за работа и автобиографии в 

съответствие с член 14, параграф 1, 

буква б); 

б) като допринасят към базата данни 

със заявления за работа и 

автобиографии в съответствие с член 14, 

параграф 1, буква б); 

 

 

Изменение  54 

Предложение за регламент 

Член 9 – параграф 1 – буква в 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

в) да осигуряват услуги за подпомагане 

на работници и работодатели в 

съответствие с глава IV; или 

в) като осигуряват услуги за 

подпомагане на работници и 

работодатели в съответствие с глава IV. 
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Изменение  55 

Предложение за регламент 

Член 9 – параграф 1 – буква г 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

г) съчетание между букви а) — в). заличава се 

 

 

Изменение  56 

Предложение за регламент 

Член 13 – параграф 2 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 2a. За да намалят безработицата 

държавите членки, съвместно с 

Комисията, вземат мерки, за да 

гарантират, че на гражданите на ЕС 

се осигурява равен достъп, когато се 

попълват свободните работни места. 

 

 

Изменение  57 

Предложение за регламент 

Член 14 – параграф 1 – буква а 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

a) всички свободни работни места, 

обявени в публичните служби по 

заетостта, както и предоставените от 

партньорите на EURES; 

a) всички свободни работни места, 

обявени в публичните служби по 

заетостта, както и предоставените от 

партньорите на EURES; като при 

надлежно обосновани случаи се 

предоставя на микропредприятията 

и на малките предприятия 

възможност да не публикуват 

свободните си работни места в 

EURES; 
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Изменение  58 

Предложение за регламент 

Член 15 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Публичните служби по заетостта се 

стремят да сключват споразумения с 

други служби по заетостта, които 

действат на територията на съответната 

държава членка, за да гарантират 

приложимостта на принципа, посочен в 

параграф 1, и по отношение на онлайн 

инструментите за търсене на работа, 

които последните управляват. 

2. Публичните служби по заетостта 

активно се стремят да сключват 

споразумения с други служби по 

заетостта, които действат на 

територията на съответната държава 

членка, за да гарантират приложимостта 

на принципа, посочен в параграф 1, и по 

отношение на онлайн инструментите за 

търсене на работа, които последните 

управляват. 

 

 

Изменение  59 

Предложение за регламент 

Член 15 – параграф 5 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

5. Държавите членки създават 

национален център, който да даде 

възможност за прехвърлянето към 

портала EURES на информация за 

свободни работни места, заявления за 

работа и автобиографии, предоставени 

от която и да е организация, която желае 

да сподели тази информация и на 

портала EURES. 

5. Държавите членки създават 

национален център, като използват, 

ако е възможно, вече съществуващи 

държавни структури; този център 

трябва да даде възможност за 

прехвърлянето към портала EURES на 

информация за свободни работни места, 

заявления за работа и автобиографии, 

предоставени от която и да е 

организация, която желае да сподели 

тази информация и на портала EURES. 

 

 

Изменение  60 

Предложение за регламент 

Член 18 – параграф 2 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Държавите членки подпомагат 

развитието на съгласуван подход на 

национално равнище по отношение на 

тези услуги. 

2. Държавите членки подпомагат 

развитието на съгласуван подход на 

национално равнище по отношение на 

тези услуги, който е насочен към 

удовлетворяване на специфичните 

регионални, местни потребности или 

на двете заедно. 

Обосновка 

За успеха на мрежата EURES е необходимо държавите членки да насърчават 

връзките между нея и специфичните интереси на регионите и/или местните 

общности в ЕС. 

 

 

Изменение  61 

Предложение за регламент 

Член 19 – параграф 1 – буква б 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) е лесно достъпна и е представена по 

лесен за ползване начин. 

б) е недискриминираща, лесно 

достъпна и е представена по лесен за 

ползване начин. 

 

 

Изменение  62 

Предложение за регламент 

Член 19 – параграф 1 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 1a. Всички търсещи работа лица 

имат право на изчерпателна 

информация относно условията на 

заетост, като например относно 

пенсионните права, социалното и 

здравното осигуряване – както в 

държавата, така и по месторабота. 
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Обосновка 

Този вид информация е от първостепенна важност за търсещите работа.  

 

 

Изменение  63 

Предложение за регламент  

Член 19 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Държавите членки разработват 

специална информацията за 

пограничните работници в 

трансграничните региони, в които 

съответните държави членки съвместно 

са сметнали за необходимо да създадат 

специални структури за сътрудничество 

и обслужване. 

2. Държавите членки разработват 

специална информацията за 

пограничните работници в 

трансграничните региони, в които 

съответните държави членки съвместно 

са сметнали за необходимо да създадат 

специални структури за сътрудничество 

и обслужване, когато такива все още 

не съществуват. 

Обосновка 

Съществуващите трансгранични служби за сътрудничество вече са доказали своите 

качества в множество случаи и други подобни органи биха могли да се възползват от 

техния опит. 

 

 

Изменение  64 

Предложение за регламент  

Член 20 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Съответните партньори на EURES 

активно предлагат на всички работници, 

които търсят възможност за заетост, 

достъп до услугите, определени в 

настоящия член. Когато е уместно, това 

предложение се представя отново по 

време на процеса на търсене на работа. 

1. Съответните партньори на EURES 

активно предлагат на всички работници, 

с особено внимание към уязвимите 

лица, които търсят възможност за 

заетост, достъп до услугите, определени 

в настоящия член. Когато е уместно, 

това предложение се представя отново 

по време на процеса на търсене на 

работа. 
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Обосновка 

Всеки член на обществото, който търси работа, трябва да има достъп до 

информация. 

 

 

Изменение  65 

Предложение за регламент  

Член 20 – параграф 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. Ако работниците проявяват интерес 

към допълнително съдействие и е 

налице разумна вероятност за 

устройване на работа в рамките на ЕС, 

съответните партньори на EURES 

предоставят допълнително съдействие 

при търсенето на работа, което се 

състои от услуги като подбор на 

подходящи свободни работни места, 

съдействие при изготвяне на заявления 

за работа и автобиографии и 

предоставянето на преводи и/или 

получаването на разяснения относно 

конкретни свободни работни места в 

други държави членки. 

3. Ако работниците проявяват интерес 

към допълнително съдействие и е 

налице разумна вероятност за 

устройване на работа в рамките на ЕС, 

съответните партньори на EURES 

предоставят допълнително съдействие 

при търсенето на работа, което се 

състои от услуги като подбор на 

подходящи свободни работни места, 

съдействие при изготвяне на заявления 

за работа и автобиографии и 

предоставянето на преводи и/или 

получаването на разяснения относно 

конкретни свободни работни места в 

други държави членки, особено в 

области, за които е налице 

значителен недостиг на работна сила 

в съответната държава членка. 

Обосновка 

Понастоящем е налице недостиг на специализирана и полуспециализирана работна 

сила в редица професии, които биха могли да представляват интерес за хора в други 

държави членки. 

 

 

Изменение  66 

Предложение за регламент 

Член 21 – параграф 1 – уводна част 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Съответните партньори на EURES 1. Съответните партньори на EURES 
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предоставят информация и насоки на 

работодателите, които проявят интерес 

към наемане на работници от други 

държави членки, и по-специално им 

предлагат следните услуги: 

предоставят информация и насоки на 

работодателите, които проявят интерес 

към наемане на работници от други 

държави членки, и по-специално им 

предлагат, по възможност 

проактивно, следните услуги: 

 

 

Изменение  67 

Предложение за регламент 

Член 21 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Ако работодателите проявяват 

интерес към допълнително съдействие и 

е налице разумна вероятност от 

намиране на работна ръка в рамките на 

ЕС, съответните партньори на EURES 

предоставят допълнително съдействие, 

което се състои от услуги като 

предварителен подбор на подходящи 

кандидати и предоставяне на преводи 

и/или получаване на разяснения относно 

конкретни заявления за работа. 

2. Ако работодателите проявяват 

интерес към допълнително съдействие и 

е налице разумна вероятност от 

намиране на работна ръка в рамките на 

ЕС, съответните партньори на EURES 

предоставят допълнително съдействие, 

което се състои от услуги като 

предварителен подбор на подходящи 

кандидати и предоставяне на преводи 

и/или получаване на разяснения относно 

конкретни заявления за работа, по-

конкретно в сферите, в които има 

голям недостиг на работна лъка в 

съответната държава членка. 

Обосновка 

Работодателите често изпитват затруднения да намират квалифицирани 

работници в своите държави членки за позициите, които биха могли да 

представляват интерес за работниците от други държави членки. 

 

 

Изменение  68 

Предложение за регламент  

Член 23 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Държавите членки осигуряват 

координация между услугите за 

1. Държавите членки осигуряват 

координация между услугите за 
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подпомагане съгласно настоящия 

регламент и услугите от сферата на 

социалната сигурност, предоставяни от 

компетентните органи. 

подпомагане съгласно настоящия 

регламент и услугите от сферата на 

социалната сигурност, предоставяни от 

компетентните органи на национално, 

регионално и местно равнище, както 

и чрез съществуващи или бъдещи 

трансгранични служби за 

сътрудничество. 

Обосновка 

Хората, които искат да работят в друга страна, трябва да разполагат с тази 

информация, за да могат да вземат решение при цялостно познаване на фактите. 

 

 

Изменение  69 

Предложение за регламент  

Член 23 – параграф 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. При поискване съответните 

партньори на EURES предоставят на 

работниците, пограничните работници и 

работодателите обща информация 

относно правата, свързани със 

социалната сигурност, и се ангажират да 

препратят исканията за специфична 

информация към компетентните органи 

и — ако е приложимо — към други 

органи, които подпомагат 

упражняването на правата на 

работниците в рамките на свободата на 

движение. 

3. При поискване съответните 

партньори на EURES предоставят на 

работниците, пограничните работници и 

работодателите информация относно 

правата, свързани със социалната 

сигурност и подоходното данъчно 

облагане, и се ангажират да препратят 

исканията за специфична информация 

към компетентните органи и — ако е 

приложимо — към други органи, които 

подпомагат упражняването на правата 

на работниците в рамките на свободата 

на движение. 

Обосновка 

Хората, които искат да работят в друга страна, трябва да разполагат с тази 

информация, за да могат да вземат решение при цялостно познаване на фактите. 

 

 

Изменение  70 

Предложение за регламент 

Член 25 – параграф 1 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Комисията и държавите членки следят 

потоците и моделите на трудовата 

мобилност в Съюза въз основа на 

статистическите данни на Евростат и 

наличните национални данни. 

Комисията и държавите членки следят 

потоците и моделите на трудовата 

мобилност в Съюза въз основа на 

статистическите данни на Евростат и 

наличните национални и регионални 

данни. 

Обосновка 

Наблюдението на потоците и моделите на трудовата мобилност ще даде по-точни 

резултати, ако то отчита в по-голяма степен различните характеристики на 

регионите в ЕС. 

 

 

Изменение  71 

Предложение за регламент  

Член 26 – параграф 1 – буква б 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) дейностите на EURES на национално 

равнище; 

б) дейностите на EURES на национално 

и, по целесъобразност, на 

трансгранично равнище; 

Обосновка 

В някои региони, недостига и излишъка на работна сила могат по-лесно да се 

коригират чрез този вид сътрудничество. 

 

 

Изменение  72 

Предложение за регламент  

Член 26 – параграф 1 – буква в 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

в) позиционирането на мрежата EURES 

на пазара за услуги за наемане на 

работна ръка на национално равнище 

като цяло. 

в) позиционирането на мрежата EURES 

на пазара за услуги за наемане на 

работна сила на национално равнище 

като цяло, и по целесъобразност, на 

трансгранично равнище. 
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Обосновка 

В някои региони, недостига и излишъка на работна сила могат по-лесно да се 

коригират чрез този вид сътрудничество. 

 

 

Изменение  73 

Предложение за регламент 

Член 26 – параграф 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. Като отчитат обмена на информация 

и съвместния анализ, държавите членки 

разработват политики в сферата на 

мобилността като неделима част от 

своите политики за заетост. Тези 

политики за мобилност осигуряват 

рамка, въз основа на която държавите 

членки извършват програмирането, 

посочено в член 28. 

3. Като отчитат обмена на информация 

и съвместния анализ, държавите членки 

полагат усилия за разработване на 
политики в сферата на мобилността като 

неделима част от своите политики за 

заетост. Тези политики за мобилност 

осигуряват рамка, въз основа на която 

държавите членки извършват 

програмирането, посочено в член 28. 

Обосновка 

Въпреки че регулаторните компетенции в областта на политиките на заетост 

официално се поделят между ЕС и държавите членки, на практика те са в ръцете на 

последните. Да се задължават държавите членки да разработват политики за 

мобилност излиза извън рамките на формулирането на насоки – член 148, параграф 2 

от ДФЕС – от страна на европейския законодател, както и извън приемането от него 

на мерки в подкрепа на действията на държавите членки в областта на заетостта – 

член 149 от ДФЕС. Подобно задължение следва да бъде заменено от препоръка към 

държавите членки да предприемат действия в този смисъл. 

 

 

Изменение  74 

Предложение за регламент  

Член 28 – параграф 2 – буква а 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

a) основните дейности, които се 

извършват в съответствие с настоящия 

регламент;  

a) основните дейности, които се 

извършват в съответствие с настоящия 

регламент, на национално, и по 

целесъобразност, на трансгранично 
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равнище;  

Обосновка 

Това ще улесни сътрудничеството и взаимната работа на партньорите на EURES на 

национално, регионално, местно и трансгранично равнище. Следователно правилата, 

приложими за достъпа до и използването на финансиране ще бъдат едни и същи за 

всички партньори. 

 

 

Изменение  75 

Предложение за регламент 

Член 28 – параграф 3 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 3a. Комисията, посредством 

Европейското бюро за координация, 

гарантира, че финансирането на 

дейностите на EURES е в 

съответствие с националните 

работни програми и с разпоредбите 

на Европейската програма за заетост 

и социални иновации (EаSI), докато 

разпоредбите за финансирането на 

дейностите на EURES осигуряват 

взаимодействие с наличното по линия 

на INTERREG 2014-2020 г. 

финансиране. 

 

 

Изменение  76 

Предложение за регламент 

Член 37 – параграф 1 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Член 14, параграфи 1 – 7 се прилагат 

две години след датата на влизане в 

сила, посочена в параграф 1. 
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