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Изменение 27
Фредерик Дарден

Предложение за решение
Позоваване 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

 като взеха предвид Договора за 
функционирането на Европейския съюз, 
и по-специално член 149 от него,

като взеха предвид Договора за 
функционирането на Европейския съюз, 
и по-специално членове 149 и 14 от 
него,

Or. fr

Изменение 28
Фредерик Дарден

Предложение за решение
Позоваване 1а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

като взеха предвид Хартата на 
основните права на Европейския съюз 
и по-специално членове 29 и 36 от нея,

Or. fr

Изменение 29
Фил Бениън

Предложение за решение
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) На 17 юни 2010 г. Европейският 
съвет18 одобри предложението на 
Комисията за стратегията „Европа 2020“ 
за работни места и интелигентен, 

(1) На 17 юни 2010 г. Европейският 
съвет18 одобри предложението на 
Комисията за стратегията „Европа 2020“ 
за работни места и интелигентен, 
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устойчив и приобщаващ растеж19. 
Европейският съвет призова за пълно 
мобилизиране на подходящите 
инструменти и политики на ЕС в 
подкрепа на постигането на общите 
цели и прикани държавите членки да 
подобрят координацията на действията 
си. Публичните служби по заетостта 
(ПСЗ) играят централна роля за 
постигането на целта на стратегията 
„Европа 2020“ за 75 % заетост за жените 
и мъжете на възраст между 20 и 64 
години до 2020 г.

устойчив и приобщаващ растеж19. 
Европейският съвет призова за пълно 
мобилизиране на подходящите 
инструменти и политики на ЕС в 
подкрепа на постигането на общите 
цели и прикани държавите членки да 
подобрят координацията на действията 
си. Публичните служби по заетостта 
(ПСЗ) играят централна роля за 
постигането на целта на стратегията 
„Европа 2020“ за 75 % заетост за жените 
и мъжете на възраст между 20 и 64 
години до 2020 г., по-специално чрез 
намаляване на младежката 
безработица.

__________________ __________________
18 Заключения EUCO 13/10 от 
17.6.2010 г.

18 Заключения EUCO 13/10 от 
17.6.2010 г.

19 Съобщение на Комисията „Европа 
2020 — Стратегия за интелигентен,
устойчив и приобщаващ растеж“, 
COM(2010) 2020, 3 март 2010 г.

19 Съобщение на Комисията „Европа 
2020 — Стратегия за интелигентен, 
устойчив и приобщаващ растеж“, 
COM(2010) 2020, 3 март 2010 г.

Or. en

Изменение 30
Фредерик Дарден

Предложение за решение
Съображение 2а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2а) Публичните служби по 
заетостта са услуги от общ 
икономически интерес и като такива 
се регулират от член 14 от Договора 
за функционирането на Европейския 
съюз и член 36 от Хартата на 
основните права на Европейския съюз. 
От друга страна, в член 29 от 
Хартата на основните права на 
Европейския съюз се посочва, че 
„Всеки има право на достъп до 
безплатна услуга за намиране на 
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работа“.

Or. fr

Изменение 31
Инеш Крищина Зубер

Предложение за решение
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) В съответствие с член 148, 
параграф 4 от Договора за 
функционирането на Европейския 
съюз, на 21 октомври 2010 г. Съветът 
прие насоки за политиките в 
областта на заетостта. Тези 
интегрирани насоки служат за 
ориентир на държавите членки при 
разработването на техните 
национални програми за реформи и 
при изпълнението на тези реформи. 
Насоките за заетостта са в основата 
на специфичните за отделните 
държави препоръки, които Съветът 
отправя до държавите членки 
съгласно член 148, параграф 4 от 
ДФЕС. През последните години те 
включваха специфични препоръки за 
функционирането и капацитета на 
ПСЗ и ефективността на активните 
политики на пазара на труда в 
държавите членки.

заличава се

Or. pt

Изменение 32
Инеш Крищина Зубер

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

(3a) В настоящия икономически 
климат мобилността на работната 
ръка е създала ситуации, в които 
работниците от икономически 
периферните райони са принудени да 
емигрират.

Or. pt

Изменение 33
Андигони Пападопулу

Предложение за решение
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Добре би било тези препоръки да 
бъдат подкрепени от по-солидни 
фактологични данни, информация за 
успешното изпълнение на политиката и 
сътрудничество между ПСЗ на 
държавите членки. За тази цел мрежата 
на ПСЗ, създадена по силата на 
настоящото решение, следва да 
провежда конкретни инициативи, като 
например въвеждането на общи 
основани на факти системи за 
сравнителен анализ, свързани с това 
действия по обмен на знания, 
взаимопомощ между членовете на 
мрежата и изпълнението на 
стратегически действия за 
модернизиране на ПСЗ. Специфичните
познания, натрупвани в рамките на 
мрежата, и познанията на отделните ѝ 
членове, също следва да се използват за 
предоставяне на фактологични данни за 
развитието на политиките в областта на 
заетостта, при поискване от страна на 
Съвета по заетост, социална политика, 
здравеопазване и потребителски 
въпроси (EPSCO) и Комитета по 

(4) Добре би било тези препоръки да 
бъдат подкрепени от по-солидни 
фактологични данни, информация за 
успешното изпълнение на политиката и 
сътрудничество между ПСЗ на 
държавите членки. За тази цел мрежата 
на ПСЗ, създадена по силата на 
настоящото решение, следва да 
провежда конкретни инициативи, като 
например въвеждането на общи 
основани на факти системи за 
сравнителен анализ, свързани с това 
действия по обмен на знания, 
взаимопомощ между членовете на 
мрежата и изпълнението на 
стратегически действия за 
модернизиране на ПСЗ. Специфичните 
познания, натрупвани в рамките на 
мрежата, и познанията на отделните ѝ 
членове, също следва да се използват за 
предоставяне на фактологични данни за 
развитието на политиките в областта на 
заетостта, специално необходими за 
справяне с високата безработица сред 
уязвимите групи и по-специално 
младежите, при поискване от страна 
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заетостта (EMCO). на Съвета по заетост, социална 
политика, здравеопазване и 
потребителски въпроси (EPSCO) и 
Комитета по заетостта (EMCO).

Or. en

Изменение 34
Хайнц К. Бекер

Предложение за решение
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Добре би било тези препоръки да 
бъдат подкрепени от по-солидни 
фактологични данни, информация за 
успешното изпълнение на политиката и 
сътрудничество между ПСЗ на 
държавите членки. За тази цел мрежата 
на ПСЗ, създадена по силата на 
настоящото решение, следва да 
провежда конкретни инициативи, като 
например въвеждането на общи 
основани на факти системи за 
сравнителен анализ, свързани с това 
действия по обмен на знания, 
взаимопомощ между членовете на 
мрежата и изпълнението на 
стратегически действия за 
модернизиране на ПСЗ. Специфичните 
познания, натрупвани в рамките на 
мрежата, и познанията на отделните ѝ 
членове, също следва да се използват за 
предоставяне на фактологични данни за 
развитието на политиките в областта на 
заетостта, при поискване от страна на 
Съвета по заетост, социална политика, 
здравеопазване и потребителски 
въпроси (EPSCO) и Комитета по 
заетостта (EMCO).

(4) Добре би било тези препоръки да 
бъдат подкрепени от по-солидни 
фактологични данни, информация за 
успешното изпълнение на политиката и 
сътрудничество между ПСЗ на 
държавите членки. За тази цел мрежата 
на ПСЗ, създадена по силата на 
настоящото решение, следва да 
провежда конкретни инициативи, като 
например въвеждането на общи 
основани на факти системи за 
сравнителен анализ, свързани с това 
действия по обмен на знания, 
взаимопомощ между членовете на 
мрежата и изпълнението на 
стратегически действия за 
модернизиране на ПСЗ. Специфичните 
познания, натрупвани в рамките на 
мрежата, и познанията на отделните ѝ 
членове, също следва да се използват за 
предоставяне на фактологични данни за 
развитието на политиките в областта на 
заетостта, при поискване от страна на 
Съвета по заетост, социална политика, 
здравеопазване и потребителски 
въпроси (EPSCO) и Комитета по 
заетостта (EMCO) на Европейския 
парламент и Европейската комисия.

Or. de
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Изменение 35
Инеш Крищина Зубер

Предложение за решение
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Добре би било тези препоръки да 
бъдат подкрепени от по-солидни 
фактологични данни, информация за 
успешното изпълнение на 
политиката и сътрудничество 
между ПСЗ на държавите членки. За 
тази цел мрежата на ПСЗ, създадена по 
силата на настоящото решение, следва 
да провежда конкретни инициативи, 
като например въвеждането на общи 
основани на факти системи за 
сравнителен анализ, свързани с това 
действия по обмен на знания, 
взаимопомощ между членовете на 
мрежата и изпълнението на 
стратегически действия за 
модернизиране на ПСЗ. Специфичните 
познания, натрупвани в рамките на 
мрежата, и познанията на отделните ѝ 
членове, също следва да се използват за 
предоставяне на фактологични данни за 
развитието на политиките в областта на 
заетостта, при поискване от страна на 
Съвета по заетост, социална политика, 
здравеопазване и потребителски 
въпроси (EPSCO) и Комитета по 
заетостта (EMCO).

(4) Мрежата на ПСЗ, създадена по 
силата на настоящото решение, следва 
да провежда конкретни инициативи, 
като например въвеждането на общи 
основани на факти системи за 
сравнителен анализ, свързани с това 
действия по обмен на знания, 
взаимопомощ между членовете на 
мрежата и изпълнението на 
стратегически действия за 
модернизиране на ПСЗ. Специфичните 
познания, натрупвани в рамките на 
мрежата, и познанията на отделните ѝ 
членове, също следва да се използват за 
предоставяне на фактологични данни за 
развитието на политиките в областта на 
заетостта, при поискване от страна на 
Съвета по заетост, социална политика, 
здравеопазване и потребителски 
въпроси (EPSCO) и Комитета по 
заетостта (EMCO).

Or. pt

Изменение 36
Андигони Пападопулу

Предложение за решение
Съображение 6
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Мрежата на ПСЗ, създадена по 
силата на настоящото решение, следва 
да работи в тясно сътрудничество с 
EMCO въз основа на член 150 от ДФЕС 
и да допринася за работата му като му 
предоставя фактологични данни и 
доклади за прилагането на политиката. 
EMCO ще предава предоставената от 
мрежата на ПСЗ информация на Съвета. 
По-конкретно, познанията, натрупани в 
рамките на мрежата на ПСЗ относно 
аспектите на изпълнение на политиките 
в областта на заетостта, и сравнителният 
анализ на ПСЗ биха били полезни за 
лицата, които вземат решения за 
политиките както на национално 
равнище, така и на равнището на Съюза 
при оценката и разработването на 
политиките в областта на заетостта.

(6) Мрежата на ПСЗ, създадена по 
силата на настоящото решение, следва 
да работи в тясно сътрудничество с 
EMCO въз основа на член 150 от ДФЕС 
и да допринася за работата му като му 
предоставя фактологични данни и 
доклади за прилагането на политиката. 
EMCO ще предава предоставената от 
мрежата на ПСЗ информация на Съвета. 
По-конкретно, познанията, натрупани в 
рамките на мрежата на ПСЗ относно 
аспектите на изпълнение на политиките 
в областта на заетостта, и сравнителният 
анализ на ПСЗ биха били полезни за 
лицата, които вземат решения за 
политиките както на национално 
равнище, така и на равнището на Съюза 
при оценката и разработването на 
политиките в областта на заетостта, 
спомагайки за постигане на 
специфичните за отделните държави 
цели и за повишаване на равнището 
на заетост, чрез разрешаване на 
проблема с незаетите работни места 
в рамките на вътрешния пазар.

Or. en

Изменение 37
Фил Бениън

Предложение за решение
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Мрежата на ПСЗ следва да 
допринася за прилагането на 
политическите инициативи в областта 
на заетостта, като например 
Препоръката на Съвета за създаване на 
гаранция за младежта21. Мрежата може 
също така да подкрепя инициативи, 

(7) Мрежата на ПСЗ следва да 
допринася за прилагането на 
политическите инициативи в областта 
на заетостта, като например 
Препоръката на Съвета за създаване на 
гаранция за младежта21. Мрежата 
следва да установи и да споделя най-
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насочени към улесняване на прехода от 
образование и обучение към заетост, 
включително чрез увеличаване на 
прозрачността на уменията и 
квалификациите.

добри практики за идентифициране 
на никъде неработещи, неучещи и 
необучаващи се лица и за развитие на 
инициативи за гарантиране на 
придобиването на необходимите 
умения от тези млади хора, за да 
навлязат и останат на пазара на 
труда. Мрежата може също така да 
подкрепя инициативи, насочени към 
улесняване на прехода от образование и 
обучение към заетост, включително чрез 
увеличаване на прозрачността на 
уменията и квалификациите и 
насърчаване на професионалните 
практики и ученето в процеса на 
работа.

__________________ __________________
21 Препоръка на Съвета за създаване на 
гаранция за младежта (7123/13).

21 Препоръка на Съвета за създаване на 
гаранция за младежта (7123/13).

Or. en

Изменение 38
Андигони Пападопулу

Предложение за решение
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Мрежата на ПСЗ следва да 
допринася за прилагането на 
политическите инициативи в областта 
на заетостта, като например 
Препоръката на Съвета за създаване на 
гаранция за младежта21. Мрежата може 
също така да подкрепя инициативи, 
насочени към улесняване на прехода от 
образование и обучение към заетост, 
включително чрез увеличаване на 
прозрачността на уменията и 
квалификациите.

(7) Мрежата на ПСЗ следва да 
допринася за прилагането на 
политическите инициативи в областта 
на заетостта, като например 
Препоръката на Съвета за създаване на 
гаранция за младежта21. Мрежата може 
също така да подкрепя инициативи, 
насочени към улесняване на прехода от 
образование и обучение към заетост,
насочвайки търсещите работа към
професионална практика, стаж и 
допълнително образование, чрез 
увеличаване на прозрачността на 
уменията и квалификациите, 
необходими за по-добро адаптиране 
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към потребностите на пазара и 
изискванията на работодателите.

__________________ __________________
21 Препоръка на Съвета за създаване на 
гаранция за младежта (7123/13).

21 Препоръка на Съвета за създаване на 
гаранция за младежта (7123/13).

Or. en

Изменение 39
Фил Бениън

Предложение за решение
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Мрежата на ПСЗ следва да 
задълбочи сътрудничеството между 
нейните членове, да разработи 
съвместни инициативи, насочени към 
обмена на информация и най-добри 
практики във всички области на 
компетентност на ПСЗ, да извършва 
сравнителен анализ и да провежда 
консултации, както и да насърчава 
новаторските подходи при 
предоставянето на услуги в областта на 
заетостта. Благодарение на създаването 
на тази мрежа ще стане възможно 
извършването на ориентирано към 
ефективността подробно сравнение на 
всички ПСЗ на базата на конкретни 
факти, което ще доведе до 
идентифицирането на най-добрите 
практики. На базата на тези резултати 
членовете на мрежата следва да са в 
състояние да повлияят на процеса на 
проектиране и предоставяне на услуги в 
областта на заетостта в рамките на 
техните специфични отговорности. 
Инициативите, осъществявани в 
рамките на мрежата, следва да подобрят 
ефективността на ПСЗ и да дадат 
възможност за по-ефективно 
изразходване на обществените средства.

(8) Мрежата на ПСЗ следва да 
задълбочи сътрудничеството между 
нейните членове, да разработи 
съвместни инициативи, насочени към 
обмена на информация и най-добри 
практики във всички области на 
компетентност на ПСЗ, да извършва 
сравнителен анализ и да провежда 
консултации, както и да насърчава 
новаторските подходи при 
предоставянето на услуги в областта на 
заетостта. Благодарение на създаването 
на тази мрежа ще стане възможно 
извършването на ориентирано към 
ефективността подробно сравнение на 
всички ПСЗ на базата на конкретни 
факти, което ще доведе до 
идентифицирането на най-добрите 
практики. На базата на тези резултати 
членовете на мрежата следва да са в 
състояние да повлияят на процеса на 
проектиране и предоставяне на услуги в 
областта на заетостта в рамките на 
техните специфични отговорности. 
Инициативите, осъществявани в 
рамките на мрежата, следва да подобрят 
ефективността на ПСЗ и да дадат 
възможност за по-ефективно 
изразходване на обществените средства. 
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Мрежата следва също така да си 
сътрудничи с частните служби по 
заетостта.

Or. en

Изменение 40
Андигони Пападопулу

Предложение за решение
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Мрежата на ПСЗ следва да 
задълбочи сътрудничеството между 
нейните членове, да разработи 
съвместни инициативи, насочени към 
обмена на информация и най-добри 
практики във всички области на 
компетентност на ПСЗ, да извършва 
сравнителен анализ и да провежда 
консултации, както и да насърчава 
новаторските подходи при 
предоставянето на услуги в областта на 
заетостта. Благодарение на създаването 
на тази мрежа ще стане възможно 
извършването на ориентирано към 
ефективността подробно сравнение на 
всички ПСЗ на базата на конкретни 
факти, което ще доведе до 
идентифицирането на най-добрите 
практики. На базата на тези резултати 
членовете на мрежата следва да са в 
състояние да повлияят на процеса на 
проектиране и предоставяне на услуги в 
областта на заетостта в рамките на 
техните специфични отговорности. 
Инициативите, осъществявани в 
рамките на мрежата, следва да подобрят 
ефективността на ПСЗ и да дадат 
възможност за по-ефективно 
изразходване на обществените средства.

(8) Мрежата на ПСЗ следва да 
задълбочи сътрудничеството между 
нейните членове, да разработи 
съвместни инициативи, насочени към 
обмена на информация и най-добри 
практики във всички области на 
компетентност на ПСЗ, да извършва 
сравнителен анализ и да провежда 
консултации, както и да насърчава 
новаторските подходи при 
предоставянето на услуги в областта на 
заетостта. Благодарение на създаването 
на тази мрежа ще стане възможно 
извършването на ориентирано към 
ефективността подробно сравнение на 
всички ПСЗ на базата на конкретни 
факти, което ще доведе до 
идентифицирането на най-добрите 
практики. На базата на тези резултати 
членовете на мрежата следва да са в 
състояние да повлияят на процеса на 
проектиране и предоставяне на услуги в 
областта на заетостта в рамките на 
техните специфични отговорности, 
осигурявайки по-добро съответствие 
на уменията и квалификацията на 
търсещите работа с потребностите 
на работодателите. Инициативите, 
осъществявани в рамките на мрежата, 
следва да подобрят ефективността на 
ПСЗ и да дадат възможност за по-
ефективно изразходване на 
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обществените средства.

Or. en

Изменение 41
Хайнц К. Бекер

Предложение за решение
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Мрежата на ПСЗ следва да 
задълбочи сътрудничеството между 
нейните членове, да разработи 
съвместни инициативи, насочени към 
обмена на информация и най-добри 
практики във всички области на 
компетентност на ПСЗ, да извършва 
сравнителен анализ и да провежда 
консултации, както и да насърчава 
новаторските подходи при 
предоставянето на услуги в областта на 
заетостта. Благодарение на създаването 
на тази мрежа ще стане възможно 
извършването на ориентирано към 
ефективността подробно сравнение на 
всички ПСЗ на базата на конкретни 
факти, което ще доведе до 
идентифицирането на най-добрите 
практики. На базата на тези резултати 
членовете на мрежата следва да са в 
състояние да повлияят на процеса на 
проектиране и предоставяне на услуги в 
областта на заетостта в рамките на 
техните специфични отговорности. 
Инициативите, осъществявани в 
рамките на мрежата, следва да подобрят 
ефективността на ПСЗ и да дадат 
възможност за по-ефективно 
изразходване на обществените средства.

(8) Мрежата на ПСЗ следва да 
задълбочи сътрудничеството между 
нейните членове, да разработи 
съвместни инициативи, насочени към 
обмена на информация и най-добри 
практики във всички области на 
компетентност на ПСЗ, да извършва 
сравнителен анализ и да провежда 
консултации, както и да насърчава 
новаторските подходи при 
предоставянето на услуги в областта на 
заетостта. Благодарение на създаването 
на тази мрежа ще стане възможно 
извършването на ориентирано към 
ефективността подробно сравнение на 
всички ПСЗ на базата на конкретни 
факти, което ще доведе до 
идентифицирането на най-добрите 
практики и работните структури в 
държавите членки. На базата на тези 
резултати членовете на мрежата следва 
да са в състояние да повлияят на 
процеса на проектиране и предоставяне 
на услуги в областта на заетостта в 
рамките на техните специфични 
отговорности. Инициативите, 
осъществявани в рамките на мрежата, 
следва да подобрят ефективността на 
ПСЗ и да дадат възможност за по-
ефективно изразходване на 
обществените средства.

Or. de
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Изменение 42
Инеш Крищина Зубер

Предложение за решение
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Мрежата на ПСЗ следва да 
задълбочи сътрудничеството между 
нейните членове, да разработи 
съвместни инициативи, насочени към 
обмена на информация и най-добри 
практики във всички области на 
компетентност на ПСЗ, да извършва 
сравнителен анализ и да провежда 
консултации, както и да насърчава 
новаторските подходи при 
предоставянето на услуги в областта на 
заетостта. Благодарение на създаването 
на тази мрежа ще стане възможно 
извършването на ориентирано към 
ефективността подробно сравнение на 
всички ПСЗ на базата на конкретни 
факти, което ще доведе до 
идентифицирането на най-добрите 
практики. На базата на тези резултати 
членовете на мрежата следва да са в 
състояние да повлияят на процеса на 
проектиране и предоставяне на услуги в 
областта на заетостта в рамките на 
техните специфични отговорности. 
Инициативите, осъществявани в 
рамките на мрежата, следва да 
подобрят ефективността на ПСЗ и 
да дадат възможност за по-
ефективно изразходване на 
обществените средства.

(8) Мрежата на ПСЗ следва да 
задълбочи сътрудничеството между 
нейните членове, да разработи 
съвместни инициативи, насочени към 
обмена на информация и най-добри 
практики във всички области на 
компетентност на ПСЗ, да извършва 
сравнителен анализ и да провежда 
консултации, както и да насърчава 
новаторските подходи при 
предоставянето на услуги в областта на 
заетостта. Благодарение на създаването 
на тази мрежа ще стане възможно 
извършването на ориентирано към 
ефективността подробно сравнение на 
всички ПСЗ на базата на конкретни 
факти, което ще доведе до 
идентифицирането на най-добрите 
практики. На базата на тези резултати 
членовете на мрежата следва да са в 
състояние да повлияят на процеса на 
проектиране и предоставяне на услуги в 
областта на заетостта в рамките на 
техните специфични отговорности. 
Инициативите, осъществявани в 
рамките на мрежата, следва да 
спомагат за осигуряването на по-
добър отговор на специфичните 
характеристики на публичните 
служби по заетостта във всяка 
държава членка, като за тази цел 
следва да се предостави адекватно 
финансиране.

Or. pt
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Изменение 43
Фредерик Дарден, Перванш Берес

Предложение за решение
Съображение 10а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10а) С цел по-добро синхронизиране 
на съвместна работа на ПСЗ с 
реалността на пазара на труда, 
Евростат следва да разполага в 
реално време с данни за 
безработицата на ниво 3 от общата 
класификация на териториалните 
единици за статистически цели.

Or. fr

Изменение 44
Хайнц К. Бекер

Предложение за решение
Член 1 – параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) публичните служби по заетостта, 
определени от държавите членки, и

а) публичните служби по заетостта, 
определени от държавите членки, 
които изпращат съответно по един 
представител, и

Or. de

Изменение 45
Инеш Крищина Зубер

Предложение за решение
Член 1 – параграф 2 – буква aа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) социалните партньори;
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Or. pt

Изменение 46
Фредерик Дарден

Предложение за решение
Член 1 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите членки с регионални 
автономни публични служби по 
заетостта гарантират, че те са адекватно 
представени в специфичните 
инициативи на мрежата.

3. Държавите членки с местни или 
регионални автономни публични 
служби по заетостта гарантират, че те са 
адекватно представени в специфичните 
инициативи на мрежата. 
Представителите на националните 
публични служби по заетостта 
следва също да положат всички 
необходими усилия за включването на 
становищата и опита на местните и 
регионалните органи в дейностите на 
мрежата, както и да предоставят на 
тези местни и регионални органи 
пълна информация  за своите 
дейности.

Or. fr

Изменение 47
Хайнц К. Бекер

Предложение за решение
Член 1 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите членки с регионални 
автономни публични служби по 
заетостта гарантират, че те са адекватно 
представени в специфичните 
инициативи на мрежата.

3. Държавите членки с регионални 
автономни публични служби по 
заетостта гарантират, че те са адекватно 
представени в специфичните
инициативи на мрежата. Всяка държава 
членка получава по един глас в 
„мрежата“, независимо от броя на 
регионалните публични служби по 
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заетостта.

Or. de

Изменение 48
Фредерик Дарден

Предложение за решение
Член 1 – параграф 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

С цел подпомагане на мрежата за 
определяне на подходящото ниво на 
компетентност, статут на 
наблюдател в нея се предоставя на 
представител, определен от 
Комитета на регионите.

Or. fr

Обосновка

Местните органи в някои държави членки отговарят пряко за публичните служби по 
заетостта или за дейности, като например системите за професионално обучение, 
прогнозирането на потребностите от умения на пазара на труда или помощите за 
осигуряване на заетост. Поради това качеството на приноса на мрежата в процеса 
на вземане на решения на Съюза ще се засили, ако опитът и практиките на местно 
равнище бъдат официално признати и включени в нейната работа.

Изменение 49
Андигони Пападопулу

Предложение за решение
Член 2 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) изпълнението на стратегията 
„Европа 2020“ за работни места и 
интелигентен, устойчив и приобщаващ 
растеж, и на нейните водещи цели, 
особено тези, свързани със заетостта;

а) засилването на сътрудничеството 
по конкретни инициативи за 
модернизиране на ПСЗ в контекста на 
настоящата икономическа криза и с 
оглед постигането на целите на 
стратегията „Европа 2020“ за работни 
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места и интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж, и на нейните 
водещи цели, особено тези, свързани със 
заетостта;

Or. en

Изменение 50
Данута Язловецка

Предложение за решение
Член 2 – параграф 1 – буква aа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) подпомагането на най-уязвимите 
социални групи с високи равнища на 
безработица, особено младите хора и 
по-възрастните работници;

Or. en

Изменение 51
Джийн Ламбърт

Предложение за решение
Член 2 – параграф 1 – буква aа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) насърчаването на достойния 
труд;

Or. en

Изменение 52
Андигони Пападопулу

Предложение за решение
Член 2 – параграф 1 – буква б)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

б) по-доброто функциониране на 
пазарите на труда в ЕС чрез сравняване 
на ефективността на публичните 
служби по заетостта по 
съответните целеви показатели;

Or. en

Изменение 53
Инеш Крищина Зубер

Предложение за решение
Член 2 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

б) насърчаването на работа със 
социални и трудови права във всяка 
държава членка;

Or. pt

Изменение 54
Андигони Пападопулу

Предложение за решение
Член 2 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) по-добрата интеграция на пазарите на 
труда;

в) идентифицирането на най-добрите 
практики и по-добрата интеграция на 
пазарите на труда;

Or. en

Изменение 55
Данута Язловецка
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Предложение за решение
Член 2 – параграф 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) повишаването на географската и 
професионалната мобилност;

г) повишаването на доброволната 
географска и професионална
мобилност;

Or. en

Изменение 56
Инеш Крищина Зубер

Предложение за решение
Член 2 – параграф 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) повишаването на географската и 
професионалната мобилност;

г) географската и професионалната 
мобилност;

Or. pt

Изменение 57
Фил Бениън

Предложение за решение
Член 2 – параграф 1 – буква да) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

да) намаляването на младежката 
безработица чрез мониторинг и 
подпомагане на изпълнението на 
инициативи като гаранция за 
младежта;

Or. en

Изменение 58
Андигони Пападопулу
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Предложение за решение
Член 2 – параграф 1 – буква да) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

да) по-активното участие в процеса 
на обмен на знания и сравнителен 
анализ в държавите членки;

Or. en

Изменение 59
Хайнц К. Бекер

Предложение за решение
Член 2 – параграф 1 – буква да) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

да) засилено възприемане на добрия 
опит с цел по-добро прилагане на 
успешните най-добри практики;

Or. de

Изменение 60
Фил Бениън

Предложение за решение
Член 2 – параграф 1 – буква дб (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

дб) идентифицирането на пропуските 
в уменията и предоставянето на 
информация за степента и мястото 
им;

Or. en



PE522.804v01-00 22/29 AM\1007889BG.doc

BG

Изменение 61
Хайнц К. Бекер

Предложение за решение
Член 2 – параграф 1 – буква дб) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

дб) извършването на оценка и 
експертиза с цел изпълнение в 
краткосрочен план на необходимите 
инициативи в областта на пазара на 
труда;

Or. de

Изменение 62
Фредерик Дарден

Предложение за решение
Член 3 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) разработва и прилага основани на 
факти системи за сравнителен анализ на 
публичните служби по заетостта в целия 
ЕС, които се базират на използването на 
количествени и качествени показатели 
за оценка на ефективността на ПСЗ и 
събиране на фактологични данни с цел 
въвеждането на подходящ механизъм за 
обмен на знания. Мрежата взема 
активно участие в осъществяването на 
тези дейности и чрез споделяне на 
данни, знания и практики;

a) разработва и прилага основани на 
факти системи за сравнителен анализ на 
публичните служби по заетостта в целия 
ЕС, които се базират на използването на 
количествени и качествени показатели 
за оценка на ефективността на ПСЗ и 
събиране на фактологични данни с цел 
въвеждането на подходящ механизъм за 
обмен на знания; мрежата взема активно 
участие в осъществяването на тези 
дейности и чрез споделяне на данни, 
знания и практики; целта не трябва да 
бъде създаването на „класиране“ или 
определянето на цели, а да се улесни 
обучението въз основа на обща 
методология;

Or. fr
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Изменение 63
Андигони Пападопулу

Предложение за решение
Член 3 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) разработва и прилага основани на 
факти системи за сравнителен анализ на 
публичните служби по заетостта в целия 
ЕС, които се базират на използването на 
количествени и качествени показатели 
за оценка на ефективността на ПСЗ и 
събиране на фактологични данни с цел 
въвеждането на подходящ механизъм за 
обмен на знания. Мрежата взема 
активно участие в осъществяването на 
тези дейности и чрез споделяне на 
данни, знания и практики;

а) разработва и прилага основани на 
факти системи за сравнителен анализ на 
публичните служби по заетостта в целия 
ЕС, които се базират на използването на 
количествени и качествени показатели 
за оценка на ефективността на ПСЗ и 
събиране на фактологични данни от 
всички държави членки с цел 
въвеждането на подходящ механизъм за 
обмен на знания; мрежата взема активно 
участие в осъществяването на тези 
дейности и чрез споделяне на данни, 
знания и най-добри практики;

Or. en

Изменение 64
Хайнц К. Бекер

Предложение за решение
Член 3 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) разработва и прилага основани на 
факти системи за сравнителен анализ 
на публичните служби по заетостта в 
целия ЕС, които се базират на 
използването на количествени и 
качествени показатели за оценка на 
ефективността на ПСЗ и събиране на 
фактологични данни с цел въвеждането 
на подходящ механизъм за обмен на 
знания. Мрежата взема активно участие 
в осъществяването на тези дейности и 
чрез споделяне на данни, знания и 
практики;

а) разработва и прилага основани на 
факти системи за възприемане на 
добрия опит на публичните служби по 
заетостта в целия ЕС, които се базират 
на използването на количествени и 
качествени показатели за оценка на 
ефективността на ПСЗ и събиране на 
фактологични данни с цел въвеждането 
на подходящ механизъм за обмен на 
знания; мрежата взема активно участие 
в осъществяването на тези дейности и 
чрез споделяне на данни, знания и 
практики;
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Or. de

Изменение 65
Андигони Пападопулу

Предложение за решение
Член 3 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) приема и прилага концепция за 
модернизиране и укрепване на ПСЗ в 
ключови области.

в) приема и прилага концепция за 
модернизиране и укрепване на ПСЗ в 
ключови области чрез насърчаване на 
обмена на знания и подобряване на 
капацитета и ефективността на 
обслужване;

Or. en

Изменение 66
Джийн Ламбърт

Предложение за решение
Член 3 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) приема и прилага концепция за 
модернизиране и укрепване на ПСЗ в 
ключови области.

в) приема и прилага концепция за 
модернизиране и укрепване на ПСЗ в 
ключови области в съответствие с по-
широките социални цели;

Or. en

Изменение 67
Джийн Ламбърт

Предложение за решение
Член 3 – параграф 1 – буква г)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

г) изготвя доклади в областта на 
заетостта, по искане на Съвета или на
Комисията, или по своя собствена 
инициатива.

г) изготвя доклади в областта на 
заетостта, по искане на Съвета,
Комисията, Европейския парламент 
или по своя собствена инициатива;

Or. en

Изменение 68
Хайнц К. Бекер

Предложение за решение
Член 3 – параграф 1 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) допринася за изпълнението на 
политическите инициативи в областта 
на заетостта.

д) допринася за изпълнението на 
политическите инициативи в областта 
на заетостта и социалната сфера;

Or. de

Изменение 69
Фил Бениън

Предложение за решение
Член 3 – параграф 1 – буква eа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

еа) установява и споделя най-добрите 
практики за идентифициране на 
никъде неработещи, неучещи и 
необучаващи се лица и за развитие на 
инициативи за гарантиране на 
придобиването на необходимите 
умения от тези млади хора, за да 
навлязат и останат на пазара на 
труда.

Or. en
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Изменение 70
Хайнц К. Бекер

Предложение за решение
Член 3 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Мрежата въвежда механизъм за 
докладване във връзка с инициативите 
по член 3, параграф 1, букви а) и б). В 
съответствие с настоящата разпоредба, 
членовете на мрежата изготвят всяка 
година доклад, предназначен за 
мрежата.

2. Мрежата въвежда механизъм за 
докладване във връзка с всички 
инициативи, посочени в член 3, 
параграф 1. В съответствие с 
настоящата разпоредба, членовете на 
мрежата изготвят всяка година доклад, 
предназначен за мрежата.

Or. de

Изменение 71
Фредерик Дарден

Предложение за решение
Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Мрежата си сътрудничи със 
заинтересованите страни на пазара на 
труда, включително с останалите 
доставчици на услуги в областта на 
заетостта, като ги включва в 
съответните дейности и срещи на 
мрежата и обменя с тях информация и 
данни.

1. В отделни случаи и единствено по 
своя собствена инициатива, мрежата 
си сътрудничи със заинтересованите 
страни на пазара на труда, включително 
с останалите доставчици на услуги в 
областта на заетостта, в това число и 
агенциите за временна заетост, 
частните служби по заетостта, 
неправителствените организации, 
чиято мисия е свързана със 
заетостта, местните и 
регионалните органи и — при 
необходимост — европейската мрежа 
за политиката на професионално 
ориентиране през целия живот, като 
ги включва в съответните дейности и 
срещи на мрежата и обменя с тях 
информация и данни.
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Or. fr

Изменение 72
Джийн Ламбърт

Предложение за решение
Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Мрежата си сътрудничи със 
заинтересованите страни на пазара на 
труда, включително с останалите 
доставчици на услуги в областта на 
заетостта, като ги включва в 
съответните дейности и срещи на 
мрежата и обменя с тях информация и 
данни.

1. Мрежата си сътрудничи със 
заинтересованите страни на пазара на 
труда, включително с останалите 
доставчици на услуги в областта на 
заетостта и с организации, 
представляващи безработни лица или 
уязвими групи, като ги включва в 
съответните дейности и срещи на 
мрежата и обменя с тях информация и 
данни.

Or. en

Изменение 73
Инеш Крищина Зубер

Предложение за решение
Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Мрежата си сътрудничи със 
заинтересованите страни на пазара на 
труда, включително с останалите 
доставчици на услуги в областта на 
заетостта, като ги включва в 
съответните дейности и срещи на 
мрежата и обменя с тях информация и 
данни.

1. Мрежата си сътрудничи със 
заинтересованите страни на пазара на 
труда, включително със синдикатите и 
представителите на работниците и
с останалите доставчици на услуги в 
областта на заетостта, като ги включва в 
съответните дейности и срещи на 
мрежата и обменя с тях информация и 
данни.

Or. pt
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Изменение 74
Хайнц К. Бекер

Предложение за решение
Член 5 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Управителният съвет приема с 
единодушно решение своя процедурен 
правилник, който съдържа, inter alia, 
процедурите за вземане на решения от 
управителния съвет, разпоредбите за 
назначаване и мандата на председателя 
и заместник-председателите на мрежата. 
Управителният съвет приема с 
мнозинство годишната работна 
програма, в която се предвижда 
създаването на работни групи и се 
определя езиковият режим на 
заседанията на мрежата, както и 
годишния доклад на мрежата, който 
следва да бъде публикуван.

3. Управителният съвет приема с 
единодушно решение своя процедурен 
правилник, който съдържа, inter alia, 
процедурите за вземане на решения от 
управителния съвет, разпоредбите за 
назначаване и мандата на председателя 
и заместник-председателите на мрежата. 
Управителният съвет приема с 
мнозинство годишната работна 
програма, в която се предвижда 
създаването на работни групи и се 
определя езиковият режим на 
заседанията на мрежата, както и 
годишния доклад на мрежата, който 
следва да бъде предаден на 
Европейския парламент и 
впоследствие да бъде оценен, 
обработен и публикуван в комисията 
по заетост и социални въпроси.

Or. de

Изменение 75
Хайнц К. Бекер

Предложение за решение
Член 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Член 7 заличава се
Приемане на обща рамка
На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 8 във 
връзка с обща рамка за изпълнение на 
инициативите за сравнителен анализ 
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и обмен на знания, определени в 
член 3, параграф 1, включително 
методологията, основните 
количествени и качествени 
показатели за оценка на 
ефективността на ПСЗ,
инструментите за учене на 
интегрираната програма за обмен на 
знания и условията за участие в тези 
инициативи.

Or. de

Изменение 76
Хайнц К. Бекер

Предложение за решение
Член 9 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Четири години след влизането в сила 
на настоящото решение Комисията 
представя на Европейския парламент, на 
Съвета, на Европейския икономически и 
социален комитет и на Комитета на 
регионите доклад за неговото 
прилагане. В доклада се прави по-
специално оценка на това до каква 
степен мрежата е допринесла за 
постигането на целите, посочени в 
член 2, и дали е изпълнила своите 
задачи.

1. Две години след влизането в сила на 
настоящото решение Комисията 
представя на Европейския парламент, на 
Съвета, на Европейския икономически и 
социален комитет и на Комитета на 
регионите доклад за неговото 
прилагане. В доклада се прави по-
специално оценка на това до каква 
степен мрежата е допринесла за 
постигането на целите, посочени в 
член 2, и дали е изпълнила своите 
задачи.

Or. de


