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КРАТКА ОБОСНОВКА

Докладчикът приветства предложението на Комисията за създаване на Европейски 

орган по труда и счита, че то е важна стъпка за изграждане на стълба на социалните 

права. Въпреки че предложението на Комисията е добра изходна точка, докладчикът 

предлага на Органа да се предоставят повече правомощия, за да изпълнява той успешно 

функциите си и да бъде полезно допълнение към съществуващите структури. 

В качеството си на нов приоритет Органът следва да бъде финансиран единствено с 

нови финансови средства, а не за сметка на съществуващите програми. Комисията 

предложи да финансира 70% от бюджета на Органа чрез преразпределяне на бюджетни 

кредити от Програмата на ЕС за заетост и социални иновации (EaSI) по действащата 

многогодишна финансова рамка (МФР). Въпреки че Органът е със сходни задачи, през 

първите години от съществуването си усилията му ще бъдат насочени към 

изграждането на организацията. Оперативните разходи в социалната сфера не следва да 

бъдат ограничавани, поради което Органът трябва да бъде финансиран със свежи 

финансови средства.

За определянето на седалището докладчикът се позовава на препоръките, одобрени от 

всички институции на Съюза, да се приложи ориентиран към постигане на ефикасност 

и икономия на разходи подход. Той счита, че за тази цел е жизненоважно институциите 

на Съюза да вземат решение относно конкретното местоположение на агенцията, а не 

само относно държавата членка.

Докладчикът предлага да се ползва като модел управленската структура на 

съществуващите агенции в областта на заетостта и социалните въпроси, тоест да се 

продължи да се прилага структурата на тристранното управление. С цел да се осигури 

последователност и да се избегне припокриване на задачи, следва да се отдели 

специално внимание на областите на възможни синергии и припокриване на задачи 

между Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд 

(Eurofound), Европейския център за развитие на професионалното обучение (Cedefop), 

Европейската фондация за обучение (ETF), Европейската агенция за безопасност и 

здраве при работа (EU-OSHA) и Органа. 

На последно място, част от измененията целят да се потвърдят дългогодишните 

позиции на комисията по бюджети относно например представителството на 

Парламента в Управителния съвет и увеличената гъвкавост по отношение на службите 

за превод.  

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по бюджети приканва водещата комисия по заетост и социални въпроси да 
вземе предвид следните изменения:
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Изменение 1

Предложение за регламент
Съображение 6 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6a) Агенцията следва да дава 
активен принос към усилията на 
национално равнище и на равнището 
на Съюза, като същевременно 
изпълнява своите задачи в пълно 
сътрудничество с институциите, 
органите, службите и агенциите на 
Съюза, както и с държавите членки, 
като избягва дублирането на 
дейности, насърчава синергиите и 
допълняемостта и по този начин 
постигне координация и финансови 
икономии.

Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) За да бъдат проследявани новите 
тенденции, предизвикателства и 
пропуски в областта на трудовата 
мобилност и координацията на 
социалната сигурност, Органът следва 
да разработи аналитичен капацитет и 
капацитет за оценка на риска. Това 
следва да включва извършването на 
анализи и проучвания на пазара на 
труда, както и партньорски проверки. 
Органът следва да наблюдава 
потенциалните дисбаланси по 
отношение на уменията и трудовите 
потоци, включително евентуалното им 
въздействие върху териториалното 
сближаване. Органът следва също така 
да съдейства при оценката на риска, 
посочена в член 10 от Директива 

(15) За да бъдат проследявани новите 
тенденции, предизвикателства и 
пропуски в областта на трудовата 
мобилност и координацията на 
социалната сигурност, Органът следва 
да разработи аналитичен капацитет и 
капацитет за оценка на риска. Това 
следва да включва извършването на 
анализи и проучвания на пазара на 
труда, както и партньорски проверки. 
Органът следва да наблюдава 
потенциалните дисбаланси по 
отношение на уменията и трудовите 
потоци, включително евентуалното им 
въздействие върху териториалното 
сближаване. Органът следва също така 
да съдейства при оценката на риска, 
посочена в член 10 от Директива 
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2014/67/ЕС. Органът следва да 
гарантира високо равнище на синергия 
и допълване с други агенции, услуги и 
мрежи на Съюза. Това следва да 
включва информация от SOLVIT и 
подобни служби относно повтарящи се 
проблеми, с които се сблъскват 
физическите лица и предприятията при 
упражняването на своите права 
областите от компетенцията на Органа. 
Органът следва също така да улеснява и 
рационализира предвиденото в 
съответното право на Съюза събиране 
на данни, които попадат в обхвата на 
компетенциите на Органа. Това не води 
до нови изисквания за докладване от 
страна на държавите членки.

2014/67/ЕС. Органът следва да 
гарантира високо равнище на синергия 
и допълване с други агенции, услуги и 
мрежи на Съюза. Това следва да 
включва тясно сътрудничество с 
Eurofound в областта на анализите 
на пазара на труда и информация от 
SOLVIT и подобни служби относно 
повтарящи се проблеми, с които се 
сблъскват физическите лица и 
предприятията при упражняването на 
своите права в областите от 
компетенцията на Органа. Органът 
следва също така да улеснява и 
рационализира предвиденото в 
съответното право на Съюза събиране 
на данни, които попадат в обхвата на 
компетенциите на Органа. Това не води 
до нови изисквания за докладване от 
страна на държавите членки.

Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение 24

Текст, предложен от Комисията Изменение

(24) С цел да се гарантира неговата 
пълна автономност и независимост 
Органът следва да получи независим 
бюджет с приходи от общия бюджет на 
Съюза и от всички доброволни 
финансови вноски от държавите членки 
и от третите държави, участващи в 
работата на Органа. В изключителни и 
надлежно обосновани случаи Органът 
следва също така да може да получава 
финансиране под формата на 
споразумения за делегиране или ad hoc 
безвъзмездни средства и да събира 
такси за публикации и за всяка услуга, 
предоставяна от него.

(24) С цел да се гарантира неговата 
пълна автономност и независимост 
Органът следва да получи независим 
бюджет с приходи от общия бюджет на 
Съюза и от всички доброволни 
финансови вноски от държавите членки 
и от третите държави, участващи в 
работата на Органа. Бюджетът на 
Органа следва да бъде изготвян 
съгласно принципа на бюджетиране, 
основано на изпълнението, като се 
отчитат целите на Органа и 
очакваните резултати от работата 
му. В изключителни и надлежно 
обосновани случаи Органът следва 
също така да може да получава 
финансиране под формата на 
споразумения за делегиране или ad hoc 
безвъзмездни средства и да събира 
такси за публикации и за всяка услуга, 
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предоставяна от него. Вноската от 
бюджета на Съюза не следва да бъде 
за сметка на други програми на Съюза.

Обосновка

Като се има предвид, че първите години от работата на Органа ще бъдат посветени 
на изграждането, не следва да бъде застрашавана оперативната дейност на 
съществуващи програми като EURES.

Изменение 4

Предложение за регламент
Съображение 28

Текст, предложен от Комисията Изменение

(28) Държавата членка — домакин на 
Органа, следва да предостави възможно 
най-добри условия за осигуряване на 
неговото добро функциониране.

(28) Държавата членка — домакин на 
Органа, следва да предостави възможно 
най-добри условия за осигуряване на 
неговото добро функциониране. 
Органът следва да сътрудничи тясно 
с други институции, агенции и органи 
на Съюза, и особено с онези, които 
имат седалища в същата държава 
членка, с цел да се постигнат 
финансови икономии.

Изменение 5

Предложение за регламент
Съображение 28 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(28a) При вземане на решение 
относно седалището на Органа следва 
да се зачетат напълно прерогативите 
на Парламента и на Съвета в 
качеството им на законодатели на 
Съюза и да се вземат предвид 
препоръките на 
междуинституционалната работна 
група относно ресурсите на 
децентрализираните агенции. В 
съответствие с неотдавна 
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въведените процедури относно 
седалището на агенция на Съюза 
институциите на Съюза следва да 
договорят не само държавата членка, 
в която ще се намира седалището на 
агенцията, но и конкретното му 
местоположение в тази държава 
членка.

Обосновка

Lo scopo è quello di evitare quanto successo in occasione della nuova ubicazione della sede 
dell'Agenzia Europea per i Medicinali, dove la procedura di assegnazione prevedeva la 
decisione mediante sorteggio - tra le offerte in situazione di parità - al termine della terza 
tornata di voto. In aggiunta, il Parlamento europeo non è stato coinvolto nel processo 
decisionale, nonostante le sue prerogative di co-legislatore e di primo garante del rispetto del 
principio democratico nell'Unione. La decisione, infatti, è stata presa a margine del 
Consiglio "Affari generali" e il Parlamento è stato meramente chiamato a confermarne la 
scelta mediante la procedura legislativa ordinaria.

Изменение 6

Предложение за регламент
Съображение 30

Текст, предложен от Комисията Изменение

(30) Органът следва да си сътрудничи 
с други агенции на Съюза в 
съответствие с областите им на 
компетентност, по-специално с тези в 
областта на заетостта и социалната 
политика, въз основа на техния 
експертен опит и постигането на 
максимални синергии: Европейската 
фондация за подобряване на условията 
на живот и труд (Eurofound), 
Европейския център за развитие на 
професионалното обучение (Cedefop), 
Европейската агенция за безопасност и 
здраве при работа (EU-OSHA) и 
Европейската фондация за обучение 
(ETF), както и — по отношение на 
борбата с организираната престъпност и 
трафика на хора) — с Агенцията на 
Европейския съюз за сътрудничество в 
областта на правоприлагането (Европол) 

(30) Органът следва да си сътрудничи 
с други агенции на Съюза в 
съответствие с областите им на 
компетентност, по-специално с тези в 
областта на заетостта и социалната 
политика, въз основа на техния 
експертен опит и постигането на 
максимални синергии и като се избягва 
дублиране, така че да се реализират 
икономии: Европейската фондация за 
подобряване на условията на живот и 
труд (Eurofound), Европейския център за 
развитие на професионалното обучение 
(Cedefop), Европейската агенция за 
безопасност и здраве при работа (EU-
OSHA) и Европейската фондация за 
обучение (ETF), както и — по 
отношение на борбата с организираната 
престъпност и трафика на хора) — с 
Агенцията на Европейския съюз за 
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и Агенцията на Европейския съюз за 
сътрудничество в областта на 
наказателното правосъдие (Евроюст).

сътрудничество в областта на 
правоприлагането (Европол) и 
Агенцията на Европейския съюз за 
сътрудничество в областта на 
наказателното правосъдие (Евроюст).

Обосновка

В съответствие с общия подход агенциите с правомощия в областта на заетостта и 
пазара на труда следва да използват ефикасно наличните ограничени ресурси, като 
търсят синергии и избягват припокриване на съответните си дейности.

Изменение 7

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) улесняване на достъпа на 
физическите лица и на работодателите 
до информация за правата и 
задълженията в случаи с трансграничен 
аспект, както и достъпа до услуги за 
трансгранична трудова мобилност в 
съответствие с членове 6 и 7;

a) улесняване на достъпа на 
физическите лица, на работодателите и 
на социалните партньори до 
информация за правата и задълженията 
в случаи с трансграничен аспект, както 
и достъпа до услуги за трансгранична 
трудова мобилност в съответствие с 
членове 6 и 7;

Изменение 8

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – буква ж a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

жа) насърчаване на 
сътрудничеството и координацията 
на равнище ЕС между държавите 
членки, институциите, агенциите и 
органите на Съюза, за да се постигат 
финансови икономии, да се избягва 
дублирането на дейността и да се 
поощряват синергията и допълването 
по отношение на техните дейности.
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Изменение 9

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – буква ж a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

жа) наблюдение на програмите за 
доброволно връщане на държавите 
членки, които подкрепят 
физическите лица, които желаят да 
се завърнат в страните си на 
произход, след като са били в 
положение на трансгранична трудова 
мобилност.

Изменение 10

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) предоставя необходимата
информация за правата и задълженията 
на физическите лица в положение на 
трансгранична трудова мобилност;

a) предоставя необходимата 
информация за правата и задълженията 
на физическите лица в положение на 
трансгранична трудова мобилност, 
включително информация относно 
техните социални права, например 
във връзка с административни, 
трудови и здравни услуги и услуги по 
настаняването;

Изменение 11

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) предоставя на работодателите
необходимата информация за трудовото 
законодателство и за условията на 
живот и труд, приложими за 
работниците в положение на 
трансгранична трудова мобилност, 
включително командированите 

в) предоставя на социалните 
партньори необходимата информация 
за трудовото законодателство и за 
условията на живот и труд, приложими 
за работниците в положение на 
трансгранична трудова мобилност, 
включително командированите 
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работници; работници;

Обосновка

Органът следва да предоставя информация както на работодателите, така и на 
организациите на работниците и служителите.

Изменение 12

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1 – алинея 2 – буква б a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) в сътрудничество с 
националните органи подкрепя и 
финансира консултантски услуги за 
работниците и служителите, които 
търсят работа или работят извън 
своята държава на произход;

Обосновка

Органът трябва да може не само да информира, но и да предоставя консултации на 
работниците и служителите.

Изменение 13

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1 – алинея 2 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато даден национален орган не 
отговори на искане в рамките на 
определения от Органа срок, той 
представя на Органа основанията за 
това.

Изменение 14

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Органът редовно докладва за 
констатациите си на Комисията, както и 
пряко на съответните държави членки, 
като очертава възможните мерки за 
отстраняване на установените слабости.

3. Органът изготвя шестмесечни 
доклади за констатациите си на 
вниманието на Комисията, както и 
пряко до съответните държави членки, 
като очертава възможните мерки за 
отстраняване на установените слабости. 
Тези доклади се оповестяват 
публично.

Изменение 15

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Органът договаря реда и условията за 
сътрудничество с други 
децентрализирани агенции на Съюза по 
целесъобразност.

Органът договаря реда и условията за 
сътрудничество с други 
децентрализирани агенции на Съюза по 
целесъобразност, и по-специално с 
Eurofound, Cedefop, EU-OSHA и ETF, с 
цел постигане на координация, 
насърчаване на синергии и избягване 
на дублиране на техните дейности за 
постигане на ефективност на 
разходите.

Обосновка

В съответствие с общия подход агенциите с правомощия в областта на заетостта и 
пазара на труда следва да използват ефикасно наличните ограничени ресурси, като 
търсят синергии и избягват припокриване на съответните си дейности.

Изменение 16

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Управителният съвет се състои 
от един високопоставен представител от 
всяка държава членка и двама 
представители на Комисията, като 

1. Управителният съвет се състои 
от един високопоставен представител от 
всяка държава членка, един член от 
организациите на работодателите на 
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всички те имат право на глас. всяка държава членка, един член от 
организациите на работниците и 
служителите на всяка държава 
членка, двама представители на 
Комисията и един член, определен от 
Европейския парламент, като всички 
те имат право на глас.

Обосновка

Целта на изменението е да се ползва като модел управленската структура на 
съществуващите агенции, чиято дейност е свързана с пазара на труда, и да се укрепи 
демократичният надзор, като се включи член на Управителния съвет, назначен от 
Европейския парламент.

Изменение 17

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 5 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5a. Четирима представители, а 
именно по един от Eurofound, Cedefop, 
EU-OSHA и ETF, могат да участват в 
заседанията на Управителния съвет 
като наблюдатели. 

Обосновка

Настоящото изменение цели увеличаване на координацията между агенциите, чиято 
дейност е свързана с областта на заетостта и пазара на труда.

Изменение 18

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всяка година изпълнителният 
директор изготвя проект на единен 
програмен документ, в който се 
съдържат по-специално 
многогодишното и годишното 
програмиране в съответствие с 

1. Всяка година изпълнителният 
директор изготвя проект на единен 
програмен документ, в който се 
съдържат по-специално 
многогодишното и годишното 
програмиране в съответствие с 
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Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 
на Комисията73 и се вземат предвид 
насоките на Комисията.

Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 
на Комисията73 и се вземат предвид 
насоките на Комисията, както и 
препоръките на 
междуинституционалната работна 
група относно ресурсите на 
децентрализираните агенции.

__________________ __________________

73 Делегиран регламент (ЕС) 
№ 1271/2013 на Комисията от 
30 септември 2013 г. относно рамковия 
Финансов регламент за органите, 
посочени в член 208 от Регламент (ЕС, 
Евратом) № 966/2012 на Европейския 
парламент и на Съвета (ОВ L 328, 
7.12.2013 г., стр. 42).

73 Делегиран регламент (ЕС) 
№ 1271/2013 на Комисията от 
30 септември 2013 г. относно рамковия 
Финансов регламент за органите, 
посочени в член 208 от Регламент (ЕС, 
Евратом) № 966/2012 на Европейския 
парламент и на Съвета (ОВ L 328, 
7.12.2013 г., стр. 42).

Обосновка

Препоръките на междуинституционалната работна група относно агенциите се 
вземат надлежно предвид от Агенцията, когато изготвя единния си програмен 
документ.

Изменение 19

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 1 – алинея 1 (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Предварителният проект на прогноза 
се основава на подробните цели и 
очакваните резултати, заложени в 
годишната работна програма, 
посочена в член 25, параграф 3, и 
отчита финансовите ресурси, 
необходими за постигането на тези 
цели и резултати, в съответствие с 
принципа на бюджетиране, основано 
на изпълнението.

Изменение 20

Предложение за регламент
Член 36 – параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Преводаческите услуги, 
необходими за функционирането на 
Органа, се предоставят от Центъра за 
преводи на органите на Европейския 
съюз.

2. Преводаческите услуги, 
необходими за функционирането на 
Органа, се предоставят от Центъра за
преводи на органите на Европейския 
съюз или от други доставчици на 
преводачески услуги в съответствие с 
правилата за обществените поръчки 
и в рамките на ограниченията, 
установени от съответните 
финансови правила.

Обосновка

Предложеното изменение има за цел да предостави на Агенцията известна гъвкавост 
по отношение на преводаческите услуги.

Изменение 21

Предложение за регламент
Член 38 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. С цел да се подпомогне борбата с 
измамите, корупцията и други 
незаконни дейности в съответствие с 
Регламент (ЕО) № 883/2013, в срок от 
шест месеца от датата, на която 
Органът започне да функционира, той 
се присъединява към 
Междуинституционалното 
споразумение от 25 май 1999 г. относно 
вътрешните разследвания, провеждани 
от OLAF, и приема подходящи 
разпоредби, приложими по отношение 
на всички служители на Органа, като се 
използва образецът, съдържащ се в 
приложението към посоченото 
споразумение.

1. С цел да се подпомогне борбата с 
измамите, корупцията и други 
незаконни дейности в съответствие с 
Регламент (ЕО) № 883/2013, от датата, 
на която Органът започне да 
функционира, той се присъединява към 
Междуинституционалното 
споразумение от 25 май 1999 г. относно 
вътрешните разследвания, провеждани 
от OLAF, и приема подходящи 
разпоредби, приложими по отношение 
на всички служители на Органа, като се 
използва образецът, съдържащ се в 
приложението към посоченото 
споразумение.

Обосновка

Шестмесечен буферен срок не е необходим в този контекст.
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Изменение 22

Предложение за регламент
Член 44 – параграф 2 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. За да се постигнат финансови 
икономии, Органът си сътрудничи 
тясно с други институции, агенции и 
органи на Съюза, особено с тези, 
чието седалище е на същото място.
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