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Процедура на консултация
Процедура на одобрение
Обикновена законодателна процедура (първо четене)
Обикновена законодателна процедура (второ четене)
Обикновена законодателна процедура (трето четене)

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

Изменения към проект на акт
Изменения в две колони, внесени от Парламента
Заличаванията се обозначават с получер курсив в лявата колона.
Заместванията се обозначават с получер курсив в двете колони. Новият
текст се обозначава с получер курсив в дясната колона.
В първия и втория ред на антетката на всяко изменение се посочва
съответната част от текста в разглеждания проект на акт. Ако
изменението се отнася до съществуващ акт, който проектът на акт има
за цел да измени, антетката съдържа и трети и четвърти ред, където се
посочват съответно съществуващият акт и съответната разпоредба от
него.
Изменения, внесени от Парламента под формата на консолидиран
текст
Новите части от текста се посочват с получер курсив. Заличените части
от текста се посочват със символа ▌ или се зачеркват. Заместванията се
обозначават, като се посочва с получер курсив новият текст и се
заличава или зачерква заместваният текст.
По изключение не се отбелязват измененията с чисто техническо
естество, които се нанасят от службите с оглед изготвянето на
окончателния текст.
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ
ПАРЛАМЕНТ
относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за
изменение на Решение № 573/2014/ЕС за укрепване на сътрудничеството между
публичните служби по заетостта (ПСЗ)
(COM(2019)0620 – C9-0117/2019 – 2019/0188(COD))
(Обикновена законодателна процедура: първо четене)
Европейският парламент,
–

като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до
Съвета (COM(2019)0620),

–

като взе предвид член 294, параграф 2 и член 149 от Договора за
функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла
предложението до Парламента (C9-0117/2019),

–

като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на
Европейския съюз,

–

като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет
от 30 октомври 2019 г.1,

–

след консултация с Комитета на регионите,

–

като взе предвид член 59 от своя правилник,

–

като взе предвид доклада на комисията по заетост и социални въпроси (A90128/2020),

1.

приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.

приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето
предложение с друг текст или внесе или възнамерява да внесе съществени
промени в това предложение;

3.

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

1

Все още непубликувано в Официален вестник.
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Изменение

1

Предложение за решение
Съображение 1 a (ново)
Текст, предложен от Комисията

Изменение
(1а) В член 3, параграф 3 от
Договора за Европейския съюз се
посочва, че устойчивото развитие се
основава, наред с другото, на пълната
заетост и социалния напредък като
цели, свързани със създаването на
вътрешен пазар.

Изменение 2
Предложение за решение
Съображение 1 б (ново)
Текст, предложен от Комисията

Изменение
(1б) Член 9 от Договора за
функционирането на Европейския
съюз се отнася до насърчаването на
висока степен на заетост като една
от целите, които трябва да бъдат
взети под внимание при определянето
и прилагането на политиките и
дейностите на Съюза. Мрежата
следва да подпомага Съюза и
държавите членки в това отношение.

Изменение 3
Предложение за решение
Съображение 2
Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2)
Целта на Мрежата е да се
укрепят капацитетът на публичните
служби по заетостта (ПСЗ) и тяхната
ефективност и ефикасност чрез
осигуряването на платформа за
сравнение на резултатите от работата им

(2)
Целта на Мрежата е да
модернизира и укрепи публичните
служби по заетостта (ПСЗ) и техния
капацитет, качеството на техните
услуги, тяхната ефективност и тяхната
ефикасност чрез осигуряването на
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на европейско равнище, за установяване
на добри практики и за развиване на
система за взаимно обучение. Освен
това се цели да се дадат повече
възможности на ПСЗ да подпомогнат
разработването на новаторски и
основани на факти политики в
съответствие с политическите
инициативи на Съюза в тази област.

платформа за сравнение на резултатите
от работата им на европейско равнище,
за установяване на добри практики и за
развиване на система за взаимно
обучение с цел осигуряване на принос
за достоен труд, и приобщаващи и
устойчиви работни места. Освен това
се цели да се дадат повече възможности
на ПСЗ да подпомогнат разработването
на новаторски, ориентирани към
бъдещето и основани на факти
политики в съответствие с
политическите инициативи на Съюза в
тази област и с икономическите,
социалните цели и целите в
областта на заетостта, установени
в член 3, параграф 3 от Договора за
Европейския съюз.

Изменение 4
Предложение за решение
Съображение 3
Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3)
Мрежата изигра ключова роля за
насърчаване на по-нататъшното
сътрудничество между държавите
членки в областите на отговорност на
ПСЗ и допринася за модернизирането и
укрепването на ПСЗ. Беше извършена
оценка на изпълнението на Решение №
573/2014/ЕС16, която показа, че Мрежата
е оказала положително въздействие, и
идентифицира извлечените поуки въз
основа на различните дейности и опит.

(3)
Мрежата изигра ключова роля за
насърчаване на по-нататъшното
сътрудничество между държавите
членки в областите на отговорност на
ПСЗ и допринася за модернизирането и
укрепването на ПСЗ. Беше извършена
оценка на изпълнението на Решение №
573/2014/ЕС16, която показа, че Мрежата
е оказала положително въздействие, и
идентифицира извлечените поуки въз
основа на различните дейности и опит.
В съответствие с това Мрежата
повиши капацитета си и разработи
иновативни и основани на факти
мерки за прилагане на политиките в
областта на заетостта.

__________________

__________________

16

16

Работен документ на службите
на Комисията SWD(2019)1350.
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Изменение 5
Предложение за решение
Съображение 4
Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4)
За да се извлече полза от
постигнатите до момента резултати и
допълнително да се насърчи
сътрудничеството между ПСЗ, срокът
на функциониране на Мрежата следва
да бъде удължен до 31 декември 2027 г.

(4)
За да се извлече полза от
постигнатите до момента резултати и
допълнително да се насърчи
сътрудничеството, включително
консолидирането и разширяването на
инициативите на ПСЗ и
модернизацията на ПСЗ, срокът на
функциониране на Мрежата следва да
бъде удължен до 31 декември 2027 г.

Изменение 6
Предложение за решение
Съображение 4 a (ново)
Текст, предложен от Комисията

Изменение
(4a) Мрежата следва да засили
сътрудничеството между своите
членове и да разработи съвместни
инициативи за целите на обмена на
информация и най-добри практики
във всички сфери на дейност на ПСЗ,
като предоставя сравнителен анализ
и консултации, и насърчава
иновативни инициативи за намиране
на работа. Във връзка с това следва да
се обърне специално внимание на
сътрудничеството на ПСЗ по
отношение на свързаната със
заетостта координация на
системите за социална сигурност.
Работата на Мрежата следва да дава
възможност за приобщаващо,
основано на факти и ориентирано
към качеството на изпълнение
сравнение на всички ПСЗ, с цел да
могат да се определят най-добрите
практики в техните области на
дейност, водещи до подобряване на
разработването и предоставянето на
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услуги в областта на заетостта в
рамките на конкретната им
компетентност. Инициативите на
Мрежата следва да подобрят
ефективността на ПСЗ и да
гарантират по-ефикасното
използване на публичните средства.

Изменение 7
Предложение за решение
Съображение 5
Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5)
Запазването на Мрежата ще
съдейства за изпълнението на
Европейския стълб на социалните права,
сред чиито принципи е предоставянето
на активна подкрепа за заетостта. Освен
това то ще способства за постигането
на цел № 8 за устойчиво развитие на
Програмата на ООН до 2030 г. за
устойчиво развитие, като допринесе за
приобщаващ и устойчив икономически
растеж, заетост и достойни условия на
труд за всички.

(5)
Запазването на Мрежата ще
съдейства за изпълнението на
Европейския стълб на социалните права,
сред чиито принципи е предоставянето
на активна подкрепа за заетостта. Освен
това то ще улесни свободното
движение на работници и ще
способства за справедлив от социална
гледна точка преход към кръгова
икономика и за прилагането на
съответните принципи и цели на
ООН за устойчиво развитие, като
допринесе за приобщаващ и устойчив
икономически растеж и заетост, както
и за достойни условия на труд за
всички.

Изменение 8
Предложение за решение
Съображение 6
Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6)
Мрежата следва да продължи да
организира сътрудничеството и
контактите с други заинтересовани
страни на пазара на труда с цел да
стимулира изграждането на синергии
между тях, включително поспециално сътрудничество с
агенциите на Съюза в областта на
RR\1208789BG.docx

(6)
Мрежата следва да продължи,
засили и укрепи системното и
структурното си сътрудничество и
контактите с други компетентни
заинтересовани страни на пазара на
труда, включително по-специално с
агенциите на Съюза в областта на
заетостта, социалната политика,
9/20
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заетостта, социалната политика,
образованието и обучението, за да се
гарантира съгласувана политическа
рамка.

равенството между половете,
образованието и обучението, както и
със социалните партньори,
доставчиците на услуги в областта на
заетостта и социалните въпроси,
организациите, представляващи
уязвимите групи, и местните и
регионалните органи с цел
насърчаване на полезните
взаимодействия, обмен на добри
практики и за да се гарантира по
целесъобразност съгласувана
политическа рамка.

Изменение 9
Предложение за решение
Съображение 6 a (ново)
Текст, предложен от Комисията

Изменение
(6а) Ролята на ПСЗ за
предоставяне на по-ефективни услуги
за търсещите работа и
предприятията следва да получи
адекватна подкрепа на национално и,
по целесъобразност, на регионално
равнище, с достатъчно човешки
ресурси и финансова подкрепа за
обучение на персонала и оборудване.
На ПСЗ следва да бъдат предоставени
необходимите ресурси, за да им се
даде възможност успешно да се
справят с цифровизацията на
икономиката, с променящите се
модели на работа, включително с
нововъзникващите основани на
платформи икономики, както и с
обществените и демографските
промени.
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Изменение 10
Предложение за решение
Съображение 7 a (ново)
Текст, предложен от Комисията

Изменение
(7a) Мрежата и нейните
инициативи следва да бъдат
финансирани, по целесъобразност, в
съответствие с финансовото
планиране на Съюза и в рамките на
бюджетните кредити, определени от
Европейския парламент и от Съвета.

Изменение 11
Предложение за решение
Съображение 7 б (ново)
Текст, предложен от Комисията

Изменение
(7б) Във връзка с проектите,
разработвани от Мрежата или
набелязани по време на дейностите за
взаимно обучение и впоследствие
приложени в отделните ПСЗ,
държавите членки следва да имат
достъп до финансиране от
съответните програми на Съюза.

Изменение 12
Предложение за решение
Член 1 – параграф 1 – точка 2
Решение № 573/2014/ЕС
Член 3 – уводна част
Текст, предложен от Комисията

Изменение

Целта на настоящото решение е да се
насърчи сътрудничеството между
държавите членки в областта на
заетостта посредством Мрежата в
областите, за които ПСЗ отговарят, за да
се допринесе за осъществяването на
политиките на Съюза в областта на

Целта на настоящото решение е да се
насърчи сътрудничеството между
държавите членки в областта на
заетостта посредством Мрежата в
областите, за които ПСЗ отговарят, за да
се допринесе за осъществяването на
политиките на Съюза в областта на
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заетостта. Това ще спомогне също така
за изпълнението на Европейския
стълб на социалните права и целите
на ООН за устойчиво развитие, като
по този начин се оказва подкрепа за:

заетостта и на социалните политики,
като по този начин се оказва подкрепа
за:

Изменение 13
Предложение за решение
Член 1 – параграф 1 – точка 2 a (нова)
Решение № 573/2014/ЕС
Член 3 – параграф 1 – буква -а (нова)
Текст, предложен от Комисията

Изменение
(2а) В член 3, параграф 1 се вмъква
следната буква:
„-а) прилагането на принципите на
Eвропейския стълб на социалните
права и съответните принципи и
цели на Европейския зелен пакт и
целите на ООН за устойчиво
развитие;“

Изменение 14
Предложение за решение
Член 1 – параграф 1 – точка 2 б (нова)
Решение № 573/2014/ЕС
Член 3 – параграф 1 – буква а
Текст в сила

Изменение
(2б) В член 3, параграф 1 буква а) се
заменя със следното:

a)
най-уязвимите социални групи с
високи равнища на безработица,
особено по-възрастните работници и
младите хора, които не работят, не учат
и не се обучават;

„а)
всички уязвими социални групи
с високи равнища на безработица,
особено по-възрастните работници и
младите хора, които не работят, не учат
и не се обучават, както и хората с
увреждания и хората, изложени на
множествена дискриминация;“

Изменение 15
PE644.984v02-00
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Предложение за решение
Член 1 – параграф 1 – точка 2 в (нова)
Решение № 573/2014/ЕС
Член 3 – параграф 1 – буква в
Текст в сила

Изменение
(2в) В член 3, параграф 1 буква в) се
заменя със следното:

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

„в)
по-доброто функциониране и
приобщаване на пазарите на труда;“;

Изменение 16
Предложение за решение
Член 1 – параграф 1 – точка 2 г (нова)
Решение № 573/2014/ЕС
Член 3 – параграф 1 – буква в a (нова)
Текст, предложен от Комисията

Изменение
(2г) В член 3, параграф 1 се вмъква
следната буква:
„вa)

равенство между половете;“;

Изменение 17
Предложение за решение
Член 1 – параграф 1 – точка 2 д (нова)
Решение № 573/2014/ЕС
Член 3 – параграф 1 – буква г
Текст в сила

Изменение
(2д) В член 3, параграф 1 буква г) се
заменя със следното:

г)
откриване на случаи на недостиг
на умения и предоставяне на
информация за техния мащаб и място,
както и постигане на по-добро
съответствие между уменията на
търсещите работа и нуждите на
работодателите;

RR\1208789BG.docx

„г)
откриване на случаи на недостиг
на умения и предоставяне на
информация за техния мащаб и място,
както и постигане на по-добро
съответствие между уменията на
търсещите работа и нуждите на
работодателите чрез инструменти
като професионалното обучение;“
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Изменение 18
Предложение за решение
Член 1 – параграф 1 – точка 2 е (нова)
Решение № 573/2014/ЕС
Член 3 – параграф 1 – буква з а (нова)
Текст, предложен от Комисията

Изменение
(2е) В член 3, параграф 1 се добавя
следната буква:
„за) сътрудничеството и обмена на
най-добри практики относно
свързаната със системите за
социална сигурност координация;“

Изменение 19
Предложение за решение
Член 1 – параграф 1 – точка 2 ж (нова)
Решение № 573/2014/ЕС
Член 4 – параграф 1 – буква а – подточка i
Текст в сила

Изменение
(2ж) В член 4, параграф 1, буква а),
подточка i) се заменя със следното:

i)
принос за намаляване на
безработицата във всички възрастови
групи и в уязвимите групи;

„i)
принос за намаляване на
безработицата във всички възрастови
групи, полове и в уязвимите групи;“

Изменение 20
Предложение за решение
Член 1 – параграф 1 – точка 2 з (нова)
Решение № 573/2014/ЕС
Член 4 – параграф 1 – буква а – подточка iii а (нова)
Текст, предложен от Комисията

Изменение
(2з) В член 4, параграф 1, буква а) се
вмъква следната подточка:
„iiiа) консултации в областта на
професионалното развитие и
обучение, особено по отношение на
ориентираните към бъдещето
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устойчиви работни места;“

Изменение 21
Предложение за решение
Член 1 – параграф 1 – точка 3
Решение № 573/2014/ЕС
Член 4 – параграф 1 – буква в
Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)
принос за модернизирането и
укрепването на ПСЗ в ключови области
в съответствие с политиките на
Съюза в областта на заетостта,
Европейския стълб на социалните права
и целите за устойчиво развитие;

в)
принос за модернизирането и
укрепването на ПСЗ в ключови области
с оглед на политиките на Съюза в
областта на заетостта и социалните
политики, Европейския стълб на
социалните права, Европейския зелен
пакт и целите на ООН за устойчиво
развитие, както и технологичното
развитие, променящите се модели на
работа и демографските промени;

Изменение 22
Предложение за решение
Член 1 – параграф 1 – точка 3 a (нова)
Решение № 573/2014/ЕС
Член 4 – параграф 1 – буква е
Текст в сила

Изменение
(3а) В член 4, параграф 1 буква е) се
заменя със следното:

е)
приемане и изпълнение на
годишната ѝ работна програма, в която
са изложени работните ѝ методи,
очакваните резултати и подробностите
във връзка с осъществяването на
възприемането на добрия опит;

„е)
приемане и изпълнение на
годишната ѝ работна програма, в която
са изложени работните ѝ методи,
очакваните резултати, подробностите
във връзка с осъществяването на
възприемането на добрия опит, както и
стратегиите за разпространение на
резултатите и сътрудничество;“;

Изменение 23
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Предложение за решение
Член 1 – параграф 1 – точка 3 б (нова)
Решение № 573/2014/ЕС
Член 4 – параграф 1 – буква ж
Текст в сила

Изменение
(3б) В член 4, параграф 1, буква ж)
се заменя със следното:

ж)
насърчаване и споделяне на найдобрите практики за определяне на
младите хора, които не работят, не
учат и не се обучават, 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.

„ж) насърчаване и споделяне на найдобрите практики за определяне на
уязвими групи на пазара на труда,
като например дългосрочно
безработните, работниците с
увреждания и лицата, които не
работят, не учат и не се обучават, и за
насърчаване на тяхната интеграция
на пазара на труда, включително
инициативи за придобиване на нови
умения, когато това е необходимо.“

Изменение 24
Предложение за решение
Член 1 – параграф 1– точка 4
Решение № 573/2014/ЕС
Член 5
Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 5

Член 5

Сътрудничество

Сътрудничество

Мрежата развива сътрудничество със
съответните заинтересовани страни на
пазара на труда, включително с
останалите доставчици на услуги в
областта на заетостта, и когато е
целесъобразно — с агенциите на ЕС в
областта на заетостта, социалната
политика и образованието и обучението,
социалните партньори,
организациите, представляващи
безработни лица или уязвими групи,
неправителствените организации,
работещи в областта на заетостта, и
регионалните и местните органи, като

Мрежата развива сътрудничество със
съответните заинтересовани страни на
пазара на труда, включително с
останалите доставчици на социални
услуги и услуги в областта на заетостта,
и социалните партньори, и когато е
целесъобразно — със съответните
публични служби по заетостта от
трети държави, агенциите на ЕС в
областта на заетостта, социалната
политика, равенството между
половете и образованието и
обучението, организациите,
представляващи безработни лица или
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ги включва в съответните дейности и
заседания на Мрежата и обменя с тях
информация и данни.“

уязвими групи, органи по въпросите на
равенството, организации за
професионално обучение,
неправителствените организации,
работещи в областта на заетостта и
справедливия преход, и регионалните и
местните органи, като ги включва в
съответните дейности и заседания на
Мрежата и обменя с тях информация и
данни.“

Изменение 25
Предложение за решение
Член 1 – параграф 1 – точка 4 a (нова)
Решение № 573/2014/ЕС
Член 6 – параграф 5
Текст в сила

Изменение
(4a) В член 6 параграф 5 се заменя
със следното:

5.
Работата на управителния съвет
се подпомага от секретариат, осигурен и
установен в рамките на Комисията.
Секретариатът подготвя заседанията на
управителния съвет, годишната работна
програма и годишния доклад на
Мрежата, като си сътрудничи с
председателя и заместникпредседателите. Секретариатът работи в
тясно сътрудничество със секретариата
на Комитета по заетостта.

"5.
Работата на управителния съвет
се подпомага от секретариат, осигурен и
установен в рамките на Комисията.
Секретариатът подготвя заседанията на
управителния съвет, годишната работна
програма и годишния доклад на
Мрежата, като си сътрудничи с
председателя и заместникпредседателите. Секретариатът работи в
тясно сътрудничество със секретариата
на Комитета по заетостта, за да
координира инициативи между
Мрежата и Комитета по
заетостта.“

Изменение 26
Предложение за решение
Член 1 – параграф 1– точка 5
Решение № 573/2014/ЕС
Член 7
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Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 7

Член 7

Финансово подпомагане

Финансово подпомагане

Общият размер на ресурсите, отделени
за изпълнението на настоящото
решение, се определя в съответствие със
следващата многогодишна финансова
рамка за периода 2021—2027 г. по
целесъобразност, като годишните
бюджетни кредити се разрешават от
Европейския парламент и от Съвета в
границите на финансовата рамка.

Необходимият общ размер на
ресурсите, отделени за изпълнението на
настоящото решение, се определя в
съответствие със следващата
многогодишна финансова рамка за
периода 2021—2027 г., като годишните
бюджетни кредити се разрешават от
Европейския парламент и от Съвета в
границите на финансовата рамка.“

Изменение 27
Предложение за решение
Член 1 – параграф 1 – точка 7
Решение № 573/2014/ЕС
Член 10
Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 10

Член 10

Преразглеждане

Преразглеждане

До септември 2026 г. Комисията
представя на Европейския парламент,
Съвета, Европейския икономически и
социален комитет и Комитета на
регионите оценка за прилагането на
настоящото решение.
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До 30 септември 2026 г. Комисията
представя на Европейския парламент,
Съвета, Европейския икономически и
социален комитет и Комитета на
регионите доклад за оценка на
прилагането на настоящото решение. В
доклада се прави, наред с другото,
оценка на степента, до която
Мрежата е допринесла за
постигането на целите, посочени в
член 3.
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