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_____________________________________________________________ 

 

Изменение  1 

Предложение за регламент 

Съображение -1 (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (-1) За целите на ефективната борба 

с дискриминацията, в съответствие с 

член 10 от Договора за 

функционирането на Европейския 

съюз (ДФЕС), и с цел подпомагане на 

гарантирането на съответствие с 

член 21 от Хартата на основните 

права на Европейския съюз, както и за 

преследване на целта за пълна 

заетост и социален напредък, в 

съответствие с член 3 от Договора за 

Европейския съюз, и за мониторинг на 

напредъка към постигането на 

политическите цели на Съюза, като 

например водещите цели на „Европа 

2020“, е необходима съпоставима, 

надеждна и обективна 

статистическа информация за 

положението на заетите лица, 

безработните лица и лицата извън 

пазара на труда, при спазване на 

статистическата поверителност, 
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правото на неприкосновеност на 

личния живот и защитата на 

личните данни. 

Изменение  2 

Предложение за регламент 

Съображение 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(3) Комисията следва да разполага с 

правомощието да приема делегирани 

актове в съответствие с член 290 от 

ДФЕС с цел допълване или изменение 

на определени несъществени елементи 

от конкретни законодателни актове, по-

специално за отчитане на 

икономическите, социалните и 

техническите промени. Комисията 

следва да гарантира, че делегираните 

актове не водят до значителна 

допълнителна административна 

тежест за държавите членки или за 

отделните респонденти. 

(3) Комисията следва да разполага с 

правомощието да приема делегирани 

актове в съответствие с член 290 от 

ДФЕС с цел допълване или изменение 

на определени несъществени елементи 

от конкретни законодателни актове, по-

специално за отчитане на 

икономическите, социалните и 

техническите промени. Делегираните 

актове не следва да водят до 

несъразмерна допълнителна тежест за 

държавите членки или за 

респондентите. 

 

Изменение  3 

Предложение за регламент 

Съображение 8 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(8) С оглед на важната роля на ad hoc 

модулите към изследването на 

работната сила за политиките на Съюза 

се предлага Съюзът да участва във 

финансирането на тяхното прилагане 

чрез процедури по отпускане на 

безвъзмездни средства без покани за 

представяне на предложения. 

Безвъзмездните средства ще се отпускат 

на националните статистически 

институти и на други национални 

органи, посочени в член 5, параграф 2 

от Регламент (ЕО) № 223/2009 на 

Европейския парламент и на Съвета от 

11 март 2009 г. относно европейската 

статистика. Безвъзмездните средства, 

(8) С оглед на важната роля на ad hoc 

модулите към изследването на 

работната сила за политиките на Съюза 

следва да се предостави на Съюза 

възможността да участва във 

финансирането на тяхното прилагане в 

съответствие с принципа за разумно 

разпределяне на финансовата 

тежест между бюджетите на Съюза 

и държавите членки. Тези 

безвъзмездни средства се предоставят 

без покани за представяне на 

предложения, в съответствие с член 

128, параграф 1, алинея втора от 

Регламент (ЕС, Eвратом) №° 966/2012 

на Европейския парламент и на 
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предоставени за целите на изследвания 

на работната сила, могат да бъдат под 

формата на еднократни общи суми. В 

този контекст използването на 

еднократни общи суми следва да бъде 

основно средство за опростяване на 

управлението на безвъзмездните 

средства. 

Съвета от 25 октомври 2012 г. 

относно финансовите правила, 

приложими за общия бюджет на 

Съюза
1
. Безвъзмездните средства следва 

да се отпускат, при условие че ad hoc 

модулите действително се прилагат, 

на националните статистически 

институти и на други национални 

органи, посочени в член 5, параграф 2 

от Регламент (ЕО) № 223/2009 на 

Европейския парламент и на Съвета от 

11 март 2009 г. относно европейската 

статистика. Безвъзмездните средства, 

предоставени с цел провеждане на 

изследвания на работната сила, могат да 

бъдат под формата на еднократни общи 

суми. В този контекст използването на 

еднократни общи суми следва да бъде 

едно от основните средства за 

опростяване на управлението на 

безвъзмездните средства. 

 _____________ 

 
1
  ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1. 

 

Изменение  4 

Предложение за регламент 

Съображение 9 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(9) Чрез дерогация от член 126, 

параграф 3, буква д) от Регламент (ЕС, 

Евратом) № 966/2012 на Европейския 

парламент и на Съвета от 25 октомври 

2012 г. относно финансовите правила, 

приложими за общия бюджет на Съюза, 

с оглед на увеличената 

административна тежест във връзка 

със събирането на допълнителна 

информация за изследването на 

работната сила, което ще предостави 

данни за показателите за три от 

водещите цели на стратегията 

„Европа 2020“, е необходимо разходите 

за заплати на персонала на 

националните администрации да бъдат 

съфинансирани, дори в случаите, в 

(9) Чрез дерогация от член 126, 

параграф 3, буква д) от Регламент (ЕС, 

Евратом) № 966/2012 на Европейския 

парламент и на Съвета от 25 октомври 

2012 г. относно финансовите правила, 

приложими за общия бюджет на Съюза, 

с оглед на увеличената работна 

натовареност във връзка със 

събирането на допълнителна 

информация за ad hoc модулите на 

изследването на работната сила, което 

ще предостави данни за показателите за 

целите на политиките на Съюза, е 

необходимо разходите за заплати на 

персонала на националните 

администрации да бъдат 

съфинансирани, дори в случаите, в 



 

 

 PE533.790/ 4 

 BG 

които съответният публичен орган би 

могъл да извърши дейностите, за които 

получава финансова подкрепа, и без 

безвъзмездни средства от ЕС. 

които съответният публичен орган би 

могъл да извърши дейностите, за които 

получава финансова подкрепа, и без 

безвъзмездни средства от ЕС. 

Изменение  5 

Предложение за регламент 

Съображение 12 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(12) С цел да се гарантира правна 

сигурност е необходимо процедурите за 

приемане на мерки, които са започнали, 

но не са приключили до влизането в 

сила на настоящия регламент, да 

останат извън обхвата на неговото 

действие. 

(12) С цел да се гарантира правна 

сигурност е необходимо да се 

гарантира, че процедурите за приемане 

на мерки, които са започнали, но не са 

приключили до влизането в сила на 

настоящия регламент, остават извън 

обхвата на неговото действие. 

 

Изменение  6 

Предложение за регламент 

Член 1 - параграф 2 

Регламент (ЕО) № 577/98 

Член 7  а – параграф 1 (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Комисията се оправомощава да 

приема делегирани актове в 

съответствие с член 7в по отношение на 

допълнителен набор от променливи 

(наричани по-долу „ad hoc модул“) с 

цел допълване на информацията, 

описана в член 4, параграф 1, 

включително предмета, референтния 

период, обема на извадката (равен или 

по-малък от обема на извадката, 

дефиниран съгласно член 3) и срока за 

предаване на резултатите (който може 

да бъде различен от срока съгласно 

член 6). 

1. Може да се добави допълнителен 

набор от променливи („ad hoc модул“) 

с цел допълване на информацията, 

описана в член 4, параграф 1. 

Комисията се оправомощава да приема 

делегирани актове в съответствие с 

член 7в за съставяне на многогодишна 

програма от „ad hoc модули“, в която 

да бъдат уточнени предметът, 

референтният период, обемът на 

извадката (равен или по-малък от обема 

на извадката, дефиниран съгласно 

член 3), списъкът от променливи и 

срокът за предаване на резултатите 

(който може да бъде различен от срока 

съгласно член 6). 

Обосновка 

Настоящото изменение възпроизвежда, с цел прозрачност и редакционна яснота, 
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формулировката на действащия Регламент (ЕО) № 577/98 (член 4, параграф 2).  

Изменение  7 

Предложение за регламент 

Член 1 – точка 2 

Регламент (ЕО) № 577/98 

Член 7 б (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Съюзът може да предоставя финансова 

подкрепа на националните 

статистически институти и на други 

национални органи, определени като 

бенефициери в член 5, параграф 2 от 

Регламент (ЕО) № 223/2009, за целите 

на прилагането на посочените в член 7а 

ad hoc модули, в съответствие с 

член X от Регламент (ЕС) № ХХ/ХХ на 

Европейския парламент и на Съвета за 

програма на Европейския съюз за 

социална промяна и социални иновации, 

[COM (2011) 609 окончателен]. 

В съответствие с член 128, параграф 

1, алинея 2 от Регламент (ЕС, 

Евратом) № 966/2012 Съюзът може да 

предоставя на националните 

статистически институти и на други 

национални органи, определени като 

бенефициери в член 5, параграф 2 от 

Регламент (ЕО) № 223/2009, 

безвъзмездни средства без покани за 

представяне на предложения за целите 

на прилагането на посочените в член 7а 

ad hoc модули, съгласно разпоредбите 

на член X от Регламент (ЕС) № ХХ/ХХ 

на Европейския парламент и на Съвета 

за програма на Европейския съюз за 

социална промяна и социални иновации, 

[COM (2011) 609 окончателен]. Тези 

безвъзмездни средства могат да 

бъдат под формата на еднократни 

общи суми и се отпускат, при условие 

че държавите членки действително 

участват в прилагането на ad hoc 

модулите. 

Изменение  8 

Предложение за регламент 

Член 1 – точка 2 

Регламент (ЕО) № 577/98 

Член 7 в - параграф 2 (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. При упражняването на правомощията, 

делегирани в съответствие с член 4, 

параграф 2 и член 7а, Комисията 

гарантира, че делегираните актове не 

водят до значителна допълнителна 

административна тежест за държавите 

2. При упражняването на правомощията, 

делегирани в съответствие с член 4, 

параграф 2 и член 7а, Комисията 

гарантира, че делегираните актове не 

водят до несъразмерна допълнителна 

тежест за държавите членки и 
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членки и респондентите. респондентите. В допълнение към това 

Комисията надлежно обосновава 

действията в тези делегирани актове 

и предоставя информация с данни от 

държавите членки относно 

тежестта и разходите за изготвяне, 

както е посочено в член 14, параграф 3 

от Регламент (ЕО) № 223/2009. 

Изменение  9 

Предложение за регламент 

Член 1 – точка 2 

Регламент (ЕО) № 577/98 

Член 7 в - параграф 3 (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. Правомощието да приема делегирани 

актове, посочено в член 4, параграф 2 и 

член 7а, се предоставя на Комисията за 

неограничен период от време, считано 

от (Службата за публикации следва да 

вмъкне точната дата на влизане в 

сила на регламента за изменение). 

3. Правомощието да приема делегирани 

актове, посочено в член 4, параграф 2 и 

в член 7а, се предоставя на Комисията 

за срок от пет години, считано от ...*. 

Комисията изготвя доклад относно 

делегирането на правомощия не по-

късно от девет месеца преди 

изтичането на петгодишния срок. 

Делегирането на правомощия се 

продължава мълчаливо за срокове с 

еднаква продължителност, освен ако 

Европейският парламент или 

Съветът не възразят срещу подобно 

продължаване не по-късно от три 

месеца преди изтичането на всеки 

срок. 

 ______________ 

 * OВ: Моля, въведете датата на 

влизане в сила на настоящия 

регламент. 

 

Изменение  10 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 2  

Регламент (ЕО) № 577/98 

Член 7 в - параграф 6 (нов) 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

6. Делегиран акт, приет съгласно член 4, 

параграф 2 и член 7а, влиза в сила 

единствено ако нито Европейският 

парламент, нито Съветът не са 

представили възражения в срок от 2 

месеца след като Европейският 

парламент и Съветът са били уведомени 

за акта 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.“ 

6. Делегиран акт, приет съгласно член 4, 

параграф 2 и член 7а, влиза в сила 

единствено ако нито Европейският 

парламент, нито Съветът не са 

представили възражения в срок от три 

месеца след като Европейският 

парламент и Съветът са били уведомени 

за акта или ако преди изтичането на 

този срок и Европейският парламент, и 

Съветът са уведомили Комисията, че 

няма да представят възражения. Този 

срок се увеличава с три месеца по 

инициатива на Европейския парламент 

или на Съвета. 

 


