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PR_COD_1amCom

Легенда на използваните знаци

* Процедура на консултация
*** Процедура на одобрение

***I Обикновена законодателна процедура (първо четене)
***II Обикновена законодателна процедура (второ четене)

***III Обикновена законодателна процедура (трето четене)

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено в 
проекта на акт.)

Изменения към проект на акт

Измененията към проекта на акт, внесени от Парламента, се 
обозначават в получер курсив.  Отбелязването в курсив е предназначено 
за съответните технически служби и се отнася до частите от проекта на 
акт, за които е предложено изменение с оглед изготвяне на 
окончателния текст (например очевидно грешни или липсващи части в 
текста на даден език).  Предложенията за поправка подлежат на 
съгласуване със засегнатите технически служби.

Антетката на всяко изменение към съществуващ  акт, който проектът на 
акт има за цел да измени, съдържа трети и четвърти ред, където се 
посочват съответно съществуващият акт и засегнатата разпоредба от 
него. Възпроизведените части от разпоредба на съществуващ акт, която 
Парламентът желае да измени, но която остава непроменена в проекта 
на акт, се отбелязват с получер шрифт. Евентуални заличавания, които 
засягат такива части от текста, се обозначават по следния начин: [...].
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно предложението на Европейския парламент и на Съвета за укрепване на 
сътрудничеството между публичните служби по заетостта (ПСЗ)
(COM(2013)0430 – C7-0177/2013 – 2013/0202(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до 
Съвета (COM(2013)0430),

– като взе предвид член 294, параграф 2 и член 149 от Договора за функционирането 
на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението (C7-0177/2013),

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

– като взе предвид член 55 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по заетост и социални въпроси (A7-
0000/2013),

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

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

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

Изменение 1

Предложение за решение
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) На неформалната среща на 
министрите по въпросите на EPSCO 
бе изтъкнато, че едно по-задълбочено 
и по-целенасочено сътрудничество 
между ПСЗ ще доведе до по-добро 
споделяне на най-добри практики, и бе 
отправен призив за изготвянето на 
подробно предложение за инициативата 
за „възприемане на добрия опит.

(5) По-задълбочено и по-целенасочено 
сътрудничество между ПСЗ ще доведе 
до по-добро споделяне на най-добри 
практики и следва да бъде изискано
изготвянето на подробно предложение 
за инициативата за „възприемане на 
добрия опит.
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Or. fr

Изменение 2

Предложение за решение
Съображение 6

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, и по-
специално съответните 
секретариати, 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, в 
непроменен вид, на Европейския 
парламент и на Съвета, като при 
необходимост тя ще се съпровожда 
от коментари. 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. Комитетът по 
заетостта информира също така 
мрежата на ПСЗ за своите дейности.

Or. fr
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Изменение 3

Предложение за решение
Съображение 6 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6а) Процесите на обществени 
политики се характеризират с фаза 
на проектиране и фаза на прилагане. 
В тази връзка Европейският 
парламент и Съветът, в качеството 
си на крайни съзаконодатели, би
трябвало да имат поглед върху двете 
перспективи. Ако комитетът по 
заетостта обхваща фазата на 
проектиране, то мрежата на ПСЗ би 
трябвало да се придържа към фазата 
на прилагане на обществените 
политики за заетостта. В този 
контекст взаимният обмен на 
информация между комитета по 
заетостта и мрежата на ПСЗ е от 
изключително значение. В тази 
връзка, дори комитетът по 
заетостта да има възможност да 
прави забележки във връзка с приноса 
на мрежата, не би трябвало да му се 
позволява да внася изменения в него. 
По същия начин не би трябвало да 
има механизъм за одобрение от 
комитета по заетостта на 
докладите или годишните работни 
програми. Секретариатите на тези 
два органа обаче би трябвало да 
работят в тясно сътрудничество.

Or. fr
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Изменение 4

Предложение за решение
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Поради многообразието от модели, 
задачи и начини на предоставяне на 
услуги от страна на ПСЗ, всяка държава 
членка трябва да определи един 
представител от висшия ръководен 
състав на нейните публични служби по 
заетостта за член на управителния съвет 
на мрежата на ПСЗ. Избраният 
представител следва да представлява в 
управителния съвет и останалите 
публични служби по заетостта от тази 
държава членка, когато това е 
приложимо. Назначените членове 
следва да могат да вземат решения от 
името на организациите, които ги 
изпращат. С цел да се гарантира 
участието на всички ПСЗ в работата на 
мрежата, дейностите следва да бъдат 
отворени за всички равнища на участие.

(10) Поради многообразието от модели, 
задачи и начини на предоставяне на 
услуги от страна на ПСЗ, всяка държава 
членка трябва да определи един 
постоянен представител и един или 
няколко негови заместници от висшия 
ръководен състав на нейните публични 
служби по заетостта, които ще 
заседават в управителния съвет на 
мрежата на ПСЗ. Избраният 
представител и/или заместниците му 
следва да представляват в 
управителния съвет и останалите 
публични служби по заетостта от тази 
държава членка, когато това е 
приложимо. Назначените членове 
следва да могат да вземат решения от 
името на организациите, които ги 
изпращат. С цел да се гарантира 
участието на всички ПСЗ в работата на 
мрежата, дейностите следва да бъдат 
отворени за всички равнища на участие.

Or. fr

Изменение 5

Предложение за решение
Съображение 7 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7а) На 16 януари 2013 г. 
Европейският парламент прие 
резолюция относно създаването на 
гаранция за младежта, която трябва 
да се вземе предвид при съставянето 
на всеки нов законодателен текст, 
който има отражение върху пазара на 
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труда.

Or. fr

Изменение 6

Предложение за решение
Член 1 – Заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Създаване Предмет

Or. fr

Изменение 7

Предложение за решение
Член 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 1а
Определения

За целите на настоящата директива 
се прилага следното определение: 
„възприемане на добрия опит“ 
означава създаването на 
систематична и интегрирана връзка 
между дейностите по сравняване и 
обмена на знания, т.е. посочването на 
добрите резултати в ключовите 
сектори на дейност чрез сравнение, 
основаващо се на показатели, 
посочване на добрите практики и 
споделянето на опит и на най-добри 
практики посредством процеса на 
обучение;

Or. fr
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Изменение 8

Предложение за решение
Член 1 – алинея 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

На равнището на ЕС се създава мрежа 
на публичните служби по заетостта 
(ПСЗ), наричана по-долу „мрежата“, за 
периода от 1 януари 2014 г. до 31 
декември 2020 г. Мрежата ще 
осъществява инициативите, определени 
в член 3.

На равнището на ЕС се създава мрежа 
на публичните служби по заетостта 
(ПСЗ), наричана по-долу „мрежата“, за 
периода от първия ден след 
публикуването на настоящото 
решение в Официален вестник на 
Европейския съюз до 31 декември 
2020 г. Мрежата ще осъществява 
инициативите, определени в член 3.

Or. fr

Изменение 9

Предложение за решение
Член 1 – алинея 2 – буква б a) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) социалните партньори;

Or. fr

Изменение 10

Предложение за решение
Член 1 – алинея 2 – буква б б) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

бб) администрациите на 
националните инспекторати по 
труда.

Or. fr
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Изменение 11

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. fr

Изменение 12

Предложение за решение
Член 2 – алинея 1 – буква a а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

aа) борбата с младежката 
безработица, като се гарантира, че 
всички млади граждани на ЕС и 
законно пребиваващи в Съюза на 
възраст не повече от 25 години, както 
и неотдавна завършилите своето 
образование на възраст под 30 години, 
получават предложение за работа, 
продължаващо обучение или 
качествено професионално обучение в 
срок от 4 месеца след оставането си 
без работа или приключването на 
стандартното образование;

Or. fr
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Изменение 13

Предложение за решение
Член 2 – алинея 1 – буква a б) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аб) насърчаването на устойчива 
заетост;

Or. fr

Изменение 14

Предложение за решение
Член 2 – алинея 1 – буква б a) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) съответствие между уменията и 
нуждите на служителите и 
работодателите;

Or. fr

Изменение 15

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) повишаването на географската и 
професионалната мобилност;

г) повишаването на географската и 
професионалната мобилност, без 
нечестна конкуренция между 
работници, в съответствие със 
законодателството на Съюза в тази 
област;

Or. fr
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Изменение 16

Предложение за решение
Член 3 – алинея 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 „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;

(Настоящото изменение се прилага в 
целия разглеждан законодателен 
текст. Приемането му ще наложи 
съответните промени в целия текст.)

Or. fr

Изменение 17

Предложение за решение
Член 3 – алинея 1 – буква г)

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 Европейския 
парламент, Съвета или Комисията, или 
по своя собствена инициатива.

Or. fr
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Изменение 18

Предложение за решение
Член 3 – алинея 1 – буква e a) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

еа) оценява въздействието на 
прилагането на законодателството 
относно мобилността на 
работниците в Съюза върху пазарите 
на труда в държавите членки. 

Or. fr

Изменение 19

Предложение за решение
Член 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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.

Мрежата си сътрудничи със 
заинтересованите страни на пазара на 
труда, включително с останалите 
доставчици на услуги в областта на 
заетостта, включително агенциите за 
временна заетост, частните служби 
по заетостта, неправителствените 
организации, чиято мисия е свързана 
със заетостта, при необходимост, 
местните органи на властта и 
европейската мрежа за политика на 
ориентиране през целия живот, като 
ги включва в съответните дейности и 
срещи на мрежата и обменя с тях 
информация и данни.

Or. fr
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Изменение 20

Предложение за решение
Член 5 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Мрежата се управлява от управителен 
съвет, за който всяка държава членка 
определя по един член и един негов 
заместник от висшия ръководен състав 
на своите публични служби по 
заетостта. Комисията назначава един 
член и един негов заместник в 
управителния съвет. Заместниците 
заместват членовете всеки път, когато 
това е необходимо.

Мрежата се управлява от управителен 
съвет, за който всяка държава членка 
определя по един член и един или 
няколко негови заместници от висшия 
ръководен състав на своите публични 
служби по заетостта, при зачитане на 
степента на централизация на 
правомощията за политиките по 
заетостта в държавата членка.. 
Комисията назначава един член и един 
негов заместник в управителния съвет.
Заместниците заместват членовете всеки 
път, когато това е необходимо.

Or. fr

Изменение 21

Предложение за решение
Член 5 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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.

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 и 
предоставен на Европейския 
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парламент и на Съвета.

Or. fr

Изменение 22

Предложение за решение
Член 6 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Общият размер на заделените средства 
за изпълнението на настоящото решение 
се определя в рамките на Програмата за 
социална промяна и социални 
иновации, чиито годишни бюджетни 
кредити се разрешават от бюджетния 
орган съобразно ограниченията на 
финансовата рамка.

Общият размер на заделените средства 
за изпълнението на настоящото решение 
се определя в рамките на Програмата за 
заетост и социални иновации, чиито 
годишни бюджетни кредити се 
разрешават от бюджетния орган 
съобразно ограниченията на 
финансовата рамка.

(Настоящото изменение се прилага в 
целия разглеждан законодателен 
текст. Приемането му ще наложи 
съответните промени в целия текст.)

Or. fr

Изменение 23

Предложение за решение
Член 7 -  заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Приемане на обща рамка Приемане на техническа рамка

(Настоящото изменение се прилага в 
целия разглеждан законодателен 
текст. Приемането му ще наложи 
съответните промени в целия текст.)

Or. fr
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Изменение 24

Предложение за решение
Член 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

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 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.

На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове, след консултация с мрежата 
на ПСЗ, в съответствие с член 8 във 
връзка с обща рамка за изпълнение на 
инициативите за сравнителен анализ 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. fr

Изменение 25

Предложение за решение
Член 8 - параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Делегиран акт, приет на основание 
член 7, влиза в сила единствено ако 
нито Европейският парламент, нито 
Съветът не са представили възражения в 
срок от два месеца след 
нотифицирането на акта на Европейския 
парламент и Съвета или ако преди 
изтичането на този срок и Европейският 
парламент, и Съветът са уведомили 
Комисията, че няма да представят 
възражения. Този срок се удължава с 
два месеца по инициатива на 
Европейския парламент или на Съвета.

5. Делегиран акт, приет съгласно член 7, 
влиза в сила само в случай че нито 
Европейският парламент, нито Съветът 
са повдигнали възражения в срок от 
три месеца от уведомлението до тях за 
съответния акт, или ако преди 
изтичането на този срок и Европейският 
парламент, и Съветът са уведомили 
Комисията, че няма да повдигат 
възражения. Този срок се удължава с 
три месеца по инициатива на 
Европейския парламент или на Съвета.

Or. fr
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Изменение 26

Предложение за решение
Член 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

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.

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. При необходимост Комисията 
внася предложение за преразглеждане 
на настоящото решение.

Or. fr
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Предложение за изложение на мотивите

В контекста на икономическата криза и съпътстващата я безработица, но и поради 
преобразуването на националните пазари на труда вследствие на технологичното 
развитие или вариациите в необходимостта от работна ръка или преобразуването на 
кариерите (мобилност между отделните сектори или географска мобилност,  
прекъсвания и подновявания на кариерите), мисиите и начините на работа на 
обществените служби по заетостта претърпяха промяна.

С поемането на ангажимент от страна на държавите членки да координират по-добре 
своите икономически политики и политики в областта на заетостта в рамките на Съюза 
трябва да се мобилизират всички възможни инструменти, за да може Съюза да  
придружи тази трансформация.

В рамките на европейския семестър например държавите членки сравняват своите  
насоки за обществените политики за заетостта, по-специално от гледна точка на 
бюджета, за да се определи кои подхождат за съответната държава членки в зависимост 
от нейното и на останалите държави членки икономическо положение, така че да се 
постигне цифровото изражение на стратегията „ЕС 2020“ (75 % заетост на населението 
на възраст между 20 и 64 години).

Отвъд стратегическия избор на дадена обществена политика пред друга, съществен 
елемент от нейната ефективност е правилното ѝ прилагане, като на този етап се 
намесват публичните служби по заетостта.

Ето защо докладчикът приветства инициативата на Европейската комисия да признае 
официално вече съществуващата мрежа от представители на тези национални 
публични служби по заетостта, така че последните да могат да сравнят въз основа на 
точни цифрови данни ефективността на мерките, за чието прилагане те отговарят в 
съответните държави членки, по отношение на пазара на труда.

Вследствие на това сравнение предимствата и слабостите на една или друга мярка 
могат да бъдат обективно оценени и интегрирани от отделните членове за 
продължението на мисиите им.

Докладчикът счита, че това сътрудничество може да бъде подобрено по различни 
начини:

 добавяне в целите на необходимото специално внимание върху борбата с 
безработицата сред младежта, насърчаване на устойчивата заетост и борбата със 
социалния дъмпинг.

 включване на социалните партньори и на националните администрации по 
труда.

 зачитане на организацията на правомощията в отделните държави членки.
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Отвъд тези съществени елементи, докладчикът, по-скоро от техническа гледна точка,   
не счита, че приемането може да бъде извършено, така че инструментът да бъде 
ефективно приложен на 1 януари 2014 г., но се ангажира с приемането му при първа 
възможност. Освен това, той ще измени всички елементи в текста, така че да е в 
съответствие с други преговори относно правни основания или бюджетни преговори 
(ПСПСИ).


