
AD\1169763BG.docx PE628.563v03-00

BG Единство в многообразието BG

Европейски парламент
2014-2019

Комисия по конституционни въпроси

2018/0207(COD)

21.11.2018

СТАНОВИЩЕ

на комисията по конституционни въпроси

на вниманието на комисията по граждански свободи, правосъдие и 
вътрешни работи

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на 
Съвета за създаване на програма „Права и ценности“
(COM(2018)0383 – C8-0234/2018 – 2018/0207(COD))

Докладчик по становище: Жозеп-Мария Терикабрас



PE628.563v03-00 2/43 AD\1169763BG.docx

BG

PA_Legam



AD\1169763BG.docx 3/43 PE628.563v03-00

BG

КРАТКА ОБОСНОВКА

Докладчикът подкрепя целта на новата програма за финансиране „Права и ценности“ 
да защитава и утвърждава правата и ценностите, залегнали в Договорите за ЕС и в 
Хартата на основните права на ЕС, включително чрез подкрепа на организациите на 
гражданското общество, с оглед поддържането на отворени, демократични и 
приобщаващи общества. За тази цел Комисията предлага двете съществуващи 
програми „Права, равенство и гражданство“ и „Европа за гражданите“ да бъдат 
обединени и заменени с новата програма, а тази нова програма, заедно с програмата 
„Правосъдие“, да бъде част от нов фонд „Правосъдие, права и ценности“ на бюджета на 
ЕС. При все това докладчикът счита, че предложението на Комисията е трябвало да 
бъде по-амбициозно. По-специално, той предлага добавянето на четвърто направление, 
насочено към действия за насърчаване на демокрацията, основните права и принципите 
на правовата държава (направление „Ценности на Съюза“). Той също така предлага 
механизъм за обвързване с предварителни условия, при който, в случай на непряко 
управление на ресурси и ако получателят е държавен орган, когато Комисията има 
основателни причини да счита, че в съответната държава членка общи слабости във 
връзка с ценностите, залегнали в член 2 от ДЕС, засягат или съществува опасност да 
засегнат защитата на финансовите интереси на Съюза, Комисията може да прибегне до 
пряко управление. Освен това той предлага работните програми, чрез които се 
изпълнява новата програма „Права и ценности“ в съответствие с член 110 от 
Финансовия регламент, да се приемат чрез делегирани актове, за да се осигури по-
добър контрол от страна на Парламента. Накрая той се пита защо някои отличителни 
елементи на съществуващите програми, като борбата с ксенофобията или 
насърчаването на доброволчеството на равнището на ЕС, са останали извън настоящото 
предложение. Ето защо той предлага изменения, които имат за цел възстановяване на 
тези елементи и като цяло усъвършенстване на предложението с цел повишаване на 
неговата ефективност при създаването на истинска европейска култура на права и 
ценности.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по конституционни въпроси приканва водещата комисия по граждански 
свободи, правосъдие и вътрешни работи да вземе предвид следните изменения:

Изменение 1

Предложение за регламент
Съображение 1 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1а) Принципите на правовата 
държава, заложени в член 2 от ДЕС, 
са гръбнакът на европейската 
демокрация и една от основните 
ценности на Европейския съюз, която 
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води началото си от общите 
конституционни традиции на всички 
държави членки. Пълното зачитане и 
утвърждаването на принципите на 
правовата държава и на 
демокрацията е основното условие за 
изграждане на доверието на 
гражданите в Съюза. Зачитането на 
принципите на правовата държава в 
Съюза е също така предпоставка за 
защитата на основните права, както 
и за отстояването на всички права и 
задължения, произтичащи от 
Договорите.

Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 1 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1б) Начинът, по който 
принципите на правовата държава се 
прилагат в държавите членки, играе 
ключова роля за гарантиране на 
взаимното доверие между държавите 
членки и доверие в техните правни 
системи. За съжаление, в някои 
държави членки към нарушенията на 
ценностите и принципите, залегнали 
в Договорите, се добавят сериозни 
нарушения на споразуменията, 
приети от институциите на Съюза, 
и нови пречки за пълното прилагане 
на правото на Съюза. Ето защо 
действията, утвърждаващи 
зачитането на основните права, 
демокрацията и принципите на 
правовата държава на местно, 
регионално, национално и 
транснационално равнище, следва да 
бъдат подкрепяни от Съюза.

Изменение 3

Предложение за регламент
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Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Тези права и ценности трябва да 
продължат да бъдат насърчавани, 
прилагани и споделяни между
гражданите и народите и да бъдат в 
самата основа на проекта на ЕС. Ето 
защо в бюджета на ЕС се създава нов 
фонд „Правосъдие, права и ценности“, 
включващ програмите „Права и 
ценности“ и „Правосъдие“. В момент, 
когато европейските общества се 
сблъскват с екстремизъм, радикализъм и 
разделение, по-важно от всякога е да се 
насърчават, укрепват и защитават 
правосъдието, правата и ценностите на 
ЕС: правата на човека, зачитането на 
човешкото достойнство, свободата, 
демокрацията, равенството и 
принципите на правовата държава. Това 
ще има дълбоки и преки последици за 
политическия, социалния, културния и 
икономическия живот в ЕС. Като част 
от новия фонд програмата „Правосъдие“ 
ще продължи да подкрепя по-
нататъшното развитие на 
пространството на правосъдие на Съюза 
и трансграничното сътрудничество. 
Програма „Права и ценности“ ще 
обедини програмата „Права, равенство и 
гражданство“ за периода 2014—2020 г., 
създадена с Регламент (ЕС) 
№ 1381/2013 на Европейския парламент 
и на Съвета8 и програма „Европа за 
гражданите“, създадена с Регламент 
(ЕС) № 390/2014 на Съвета9 (наричани 
по-долу „предшестващите програми“).

(2) Тези права и ценности трябва да 
продължат да бъдат възпитавани, 
защитавани и насърчавани при
гражданите и народите и да бъдат в 
самата основа на проекта на ЕС. Ето 
защо в бюджета на ЕС се създава нов 
фонд „Правосъдие, права и ценности“, 
включващ програмите „Права и 
ценности“ и „Правосъдие“. В момент, 
когато европейските общества се 
сблъскват с екстремизъм, радикализъм, 
прекомерен популизъм и разделение, 
по-важно от всякога е да се насърчават, 
укрепват и защитават правосъдието, 
правата и ценностите на ЕС: правата на 
човека, зачитането на човешкото 
достойнство, свободата, демокрацията, 
равенството и принципите на правовата 
държава. От съществено значение е 
също така да се създаде благоприятна 
среда за мирен демократичен диалог 
между представляващите различни 
мнения. Това ще има дълбоки и преки 
последици за политическия, социалния, 
културния и икономическия живот в ЕС. 
Като част от новия фонд програмата 
„Правосъдие“ ще продължи да подкрепя 
по-нататъшното развитие на 
пространството на правосъдие на Съюза 
и трансграничното сътрудничество. 
Програма „Права и ценности“ ще 
обедини програмата „Права, равенство и 
гражданство“ за периода 2014 – 2020 г., 
създадена с Регламент (ЕС)
№ 1381/2013 на Европейския парламент 
и на Съвета8 и програма „Европа за 
гражданите“, създадена с Регламент 
(ЕС) № 390/2014 на Съвета9 (наричани 
по-долу „предшестващите програми“) и 
ще бъде адаптирана по начин, който 
позволява да се реагира на новите 
предизвикателства пред 
европейските ценности.

_________________ _________________
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8 Регламент (ЕС) № 1381/2013 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
17 декември 2013 г. за създаване на 
програма „Права, равенство и 
гражданство“ за периода 2014 – 2020 
година (ОВ L 354, 28.12.2013 г., стр. 62)

8 Регламент (ЕС) № 1381/2013 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
17 декември 2013 г. за създаване на 
програма „Права, равенство и 
гражданство“ за периода 2014 – 2020 
година (ОВ L 354, 28.12.2013 г., стр. 62)

9 Регламент (ЕС) № 390/2014 на Съвета 
от 14 април 2014 г. за създаване на 
програма „Европа за гражданите“ за 
периода 2014 – 2020 г. (ОВ L 115, 
17.4.2014 г., стр. 3)

9 Регламент (ЕС) № 390/2014 на Съвета 
от 14 април 2014 г. за създаване на 
програма „Европа за гражданите“ за 
периода 2014 – 2020 г. (ОВ L 115, 
17.4.2014 г., стр. 3)

Изменение 4

Предложение за регламент
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Фондът „Правосъдие, права и 
ценности“ и неговите две основни 
програми за финансиране ще бъдат 
насочени предимно към хората и 
субектите, които допринасят за 
превръщането в реалност и активното 
упражняване на нашите общи ценности, 
права и богато многообразие. Крайната 
цел е да се насърчава и подкрепя едно 
основано на права, равноправно, 
приобщаващо и демократично 
общество. Това включва активно 
гражданско общество, насърчаващо
демократичното, гражданското и 
социалното участие на хората, както и 
богатото многообразие на европейското 
общество, въз основа на нашата обща
история и памет. В член 11 от Договора 
за Европейския съюз също така се 
посочва, че институциите предоставят 
чрез подходящи средства на гражданите 
и представителните организации 
възможността да изразяват и обменят 
публично мнения във всички области на 
дейност на Съюза.

(3) Фондът „Правосъдие, права и 
ценности“ и неговите две основни 
програми за финансиране ще бъдат 
насочени към хората и субектите, които 
допринасят за превръщането в реалност 
и активното упражняване на нашите 
общи ценности, права и богато 
многообразие. Крайната цел е да се 
насърчава и подкрепя едно основано на 
права, равноправно, открито,
приобщаващо и демократично 
общество, като се финансират 
дейности, които насърчават 
изграждането на активно, добре 
развито, устойчиво, независимо и 
автономно гражданско общество, 
включително застъпничество за 
утвърждаването и защитата на 
нашите общи ценности, и което 
поощрява мира, демократичното, 
гражданското и социалното участие на 
хората и развива богатото разнообразие 
на европейското общество въз основа на 
нашите общи ценности, история и 
памет. Член 11 от Договора за 
Европейския съюз изисква
институциите да поддържат открит, 
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прозрачен и редовен диалог с 
гражданското общество и да
предоставят чрез подходящи средства 
на гражданите и представителните 
организации възможността да изразяват 
и обменят публично мнения във всички 
области на дейност на Съюза. Чрез 
създаването на група за граждански 
диалог Комисията следва да 
поддържа редовен диалог с 
бенефициерите по програмата „Права 
и ценности“, както и с други 
заинтересовани страни.

Изменение 5

Предложение за регламент
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Програма „Права и ценности“ 
(наричана по-долу „програмата“) следва 
да позволи да се развият полезни 
взаимодействия с цел справяне с 
предизвикателствата, които са 
честа пречка пред популяризирането и 
защитата на ценностите, и с цел 
постигане на критично измерение, за 
да има конкретни резултати в тази 
област. Това следва да се постигне, 
като се надгражда върху 
положителния опит на предишните
програми. Така ще се позволи 
пълноценно използване на потенциала 
за полезни взаимодействия, по-
ефективно подпомагане на 
обхванатите области на политиката 
и увеличаване на техния потенциал за 
достигане до хората. За да бъде 
ефективна, програмата следва да отчита 
специфичното естество на различните 
политики, техните различни целеви 
групи и конкретните им потребности 
чрез прилагане на специално 
разработени подходи.

(4) Програма „Права и ценности“ 
(наричана по-долу „програмата“) следва 
да преодолее основните 
предизвикателства пред 
популяризирането и защитата на 
ценностите, като се вземе предвид, че 
предизвикателствата може да се 
различават в рамките на Съюза. За да 
се гарантира конкретно въздействие, 
програмата следва да надгражда върху 
поуките от предшестващите
програми. Тя също така следва да 
черпи от полезните взаимодействия с 
други политики и програми на Съюза
и с други участници. Това следва да 
повиши ефективността и 
ефикасността им, както и да увеличи
техния потенциал за достигане до 
хората. За да бъде ефективна, 
програмата следва да отчита 
специфичното естество на различните 
политики, техните различни целеви
групи и конкретните им потребности 
чрез прилагане на специално 
разработени подходи.

Изменение 6
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Предложение за регламент
Съображение 4 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4а) Принципите на правовата 
държава, заложени в член 2 от ДЕС, 
са гръбнакът на европейската 
демокрация и една от основните 
ценности на Европейския съюз, която 
води началото си от общите 
конституционни традиции на всички 
държави членки. Пълното зачитане и 
утвърждаването на принципите на 
правовата държава и на 
демокрацията е основното условие за 
изграждане на доверието на 
гражданите в Съюза. Зачитането на 
принципите на правовата държава в 
Съюза е също така предпоставка за 
защитата на основните права, както 
и за отстояването на всички права и 
задължения, произтичащи от 
Договорите. Начинът, по който 
принципите на правовата държава се 
прилагат в държавите членки, играе 
ключова роля за гарантиране на 
взаимното доверие между държавите 
членки и доверие в техните правни 
системи. Ето защо действията, 
утвърждаващи зачитането на 
основните права, демокрацията и 
принципите на правовата държава на 
местно, регионално, национално и 
транснационално равнище следва да 
бъдат подкрепяни от Съюза.

Изменение 7

Предложение за регламент
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) За да се доближи Европейският 
съюз до неговите граждани, са 
необходими различни действия и 

(5) За да се доближи Европейският 
съюз до неговите граждани, са 
необходими различни действия и 
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координирани усилия. Събирането на 
гражданите в проекти за побратимяване 
на градове или в мрежи от градове и 
подкрепата на организациите на 
гражданското общество в областите, 
обхванати от програмата, ще допринесе 
за увеличаване на ангажираността на 
гражданите в обществото и в крайна 
сметка и на тяхното участие в 
демократичния живот на Съюза. В 
същото време подпомагането на 
дейностите, насърчаващи взаимното 
разбирателство, многообразието, 
диалога и уважението към другите, 
насърчава усещането за принадлежност
и европейска идентичност, основано на 
споделено разбиране за европейските 
ценности, култура, история и 
наследство. Насърчаването на по-силно 
чувство на принадлежност към Съюза и 
на ценностите на Съюза е особено 
важно сред гражданите на ЕС, които 
живеят в най-отдалечените региони, 
поради голямото разстояние, което ги 
дели от европейския континент.

координирани усилия. Събирането на 
гражданите в проекти за побратимяване 
на градове или в мрежи от градове и 
подкрепата на организациите на 
гражданското общество в областите, 
обхванати от програмата, ще допринесе 
за увеличаване на ангажираността на 
гражданите в обществото и в крайна 
сметка и на тяхното участие в 
демократичния живот на Съюза. В 
същото време подпомагането на 
дейностите, насърчаващи взаимното 
разбирателство, многообразието, 
диалога, социалното приобщаване и 
уважението към другите, насърчава 
усещането за принадлежност и 
европейска идентичност, основано на 
споделено разбиране за европейските 
ценности, култура, история и 
наследство. Насърчаването на по-силно 
чувство на принадлежност към Съюза и 
на ценностите на Съюза е особено 
важно сред гражданите на ЕС, които 
живеят в най-отдалечените региони, 
поради голямото разстояние, което ги 
дели от европейския континент.

Изменение 8

Предложение за регламент
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Дейностите, свързани със 
спомена за миналото, и критичният 
размисъл за историческата памет на 
Европа са необходими, за да накарат 
гражданите да осъзнаят общата история 
като основа за общо бъдеще, морална 
цел и споделени ценности. Значението 
на историческите, културните и 
междукултурните аспекти, както и 
връзките между паметта за миналото и 
създаването на европейска идентичност 
и чувството за принадлежност също 
следва да бъдат взети под внимание.

(6) Дейностите, свързани със 
спомена за миналото, и критичният
размисъл за историческата памет на 
Европа са от голямо значение, за да 
накарат гражданите да осъзнаят общата 
история и основните ценности като 
основа за общо бъдеще, морална цел и 
споделени ценности. Значението на 
историческите, културните и 
междукултурните аспекти, както и 
връзките между паметта за миналото и 
създаването на европейска идентичност 
въз основа на многообразието, 
солидарността и чувството за 
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принадлежност също следва да бъдат 
взети под внимание.

Изменение 9

Предложение за регламент
Съображение 13 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13а) Свободата на изразяване и 
информация е залегнала в Хартата на 
основните права на Европейската 
общност. Свободният достъп до 
информация, оценката на рамковите 
условия за медиите и отговорното и 
безопасно използване на 
информационните и 
комуникационните мрежи са пряко 
свързани със свободата на 
общественото мнение и са от 
съществено значение за гарантиране 
на функционираща демокрация.
Необходимо е обществеността да 
придобие уменията в областта на 
медийната грамотност, необходими 
за критичното мислене и преценка, 
както и за способността да 
анализира сложни реалности, да 
отчита различията между мненията 
и фактите и да се противопостави на 
всяка форма на подбуждане към 
омраза. За тази цел Съюзът следва да 
насърчава развитието на медийна 
грамотност за всички граждани, 
независимо от тяхната възраст, чрез 
обучение, повишаване на 
осведомеността, проучвания и други 
дейности в тази връзка.

Изменение 10

Предложение за регламент
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение
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(18) Независимите органи по правата 
на човека и организациите на 
гражданското общество играят важна 
роля за насърчаване, защита и 
повишаване на осведомеността относно 
общите ценности на Съюза съгласно 
член 2 от Договора за ЕС, както и за 
допринасяне за ефективното ползване 
на правата съгласно законодателството 
на Съюза, включително Хартата на 
основните права на ЕС. Както е 
отразено в Резолюцията на Европейския 
парламент от 18 април 2018 г., 
подходящата финансова подкрепа е 
ключова за развитието на благоприятна 
и устойчива среда, за да могат 
организациите на гражданското 
общество да засилят ролята си и да 
изпълняват своите функции по 
независим и ефективен начин. Ето защо, 
като допълва усилията на национално 
равнище, финансирането от ЕС следва 
да допринася за подкрепата, 
оправомощаването и изграждането на 
капацитета на независимите 
организации на гражданското общество, 
занимаващи се с насърчаването на 
правата на човека, чиито дейности 
помагат за стратегическото прилагане 
на правата съгласно правото на ЕС и 
Хартата на основните права на ЕС, 
включително чрез застъпничество и 
дейности като „обществен страж“, както 
и за насърчаване, защита и повишаване 
на осведомеността относно общите 
ценности на Съюза на национално 
равнище.

(18) Независимите органи по правата 
на човека и организациите на 
гражданското общество играят важна 
роля за насърчаване, защита и 
повишаване на осведомеността относно 
общите ценности на Съюза съгласно 
член 2 от Договора за ЕС, както и за 
допринасяне за ефективното ползване 
на правата съгласно законодателството 
на Съюза, включително Хартата на 
основните права на ЕС. Както е 
отразено в Резолюцията на Европейския 
парламент от 19 април 2018 г., 
подходящата финансова подкрепа е 
ключова за развитието на благоприятна 
и устойчива среда, за да могат 
организациите на гражданското 
общество да засилят ролята си и да 
изпълняват своите функции по 
независим и ефективен начин. Ето защо, 
като допълва усилията на национално 
равнище, финансирането от ЕС следва 
да допринася за подкрепата, 
оправомощаването и изграждането на
капацитета на независимите 
организации на гражданското общество, 
занимаващи се с утвърждаването на 
ценности на Съюза като 
демокрацията, принципите на 
правовата държава и основните 
права, чиито дейности помагат за 
стратегическото прилагане на правата 
съгласно правото на ЕС и Хартата на 
основните права на ЕС, включително 
чрез застъпничество и дейности като 
„обществен страж“, както и за 
насърчаване, защита и повишаване на 
осведомеността относно общите 
ценности на Съюза на национално 
равнище.

Изменение 11

Предложение за регламент
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение
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(20) Програмата следва да бъде 
отворена, при определени условия, за 
участие на членовете на Европейската
асоциация за свободна търговия 
(ЕАСТ), които са членове на 
Европейското икономическо 
пространство (ЕИП), членовете на 
ЕАСТ, които не са членове на ЕИП, и 
други европейски държави. 
Присъединяващите се държави, 
държавите кандидатки и потенциалните 
държави кандидатки, които се ползват 
от предприсъединителна стратегия, 
следва също да могат да участват в 
програмата.

(20) Във връзка с изпълнението на 
конкретните цели за насърчаване на 
равенството между половете и 
правата, на ангажираността и 
участието на гражданите в 
демократичния живот на Съюза, 
както и за борба с насилието срещу 
изложени на риск групи, следва да бъде 
отворена, при определени условия, за 
участие на членовете на Европейската 
асоциация за свободна търговия 
(ЕАСТ), които са членове на 
Европейското икономическо 
пространство (ЕИП), членовете на 
ЕАСТ, които не са членове на ЕИП, и 
други европейски държави. 
Присъединяващите се държави, 
държавите кандидатки и потенциалните 
държави кандидатки, които се ползват 
от предприсъединителна стратегия, 
следва също да могат да участват в 
програмата.

Изменение 12

Предложение за регламент
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) За да се гарантира ефективното 
разпределение на средствата от общия 
бюджет на Съюза, е необходимо да се 
осигури европейска добавена стойност 
на всички извършвани действия и 
тяхното допълване с дейностите на 
държавите членки, като същевременно 
се търси последователност, 
допълване и полезни взаимодействия с 
програми за финансиране, подпомагащи 
области на политиката с тесни връзки 
една с друга, по-специално в рамките 
на фонда „Правосъдие, права и 
ценности“ — и по този начин с 
програма „Правосъдие“ — както и с 
програми „Творческа Европа“ и 
„Еразъм+“, за да се реализира 
потенциалът на културните 

(21) За да се гарантира ефективното 
разпределение на средствата от общия 
бюджет на Съюза, е необходимо да се 
осигури европейска добавена стойност 
на всички извършвани действия, 
включително на местно, регионално и 
национално равнище, насочени към 
насърчаване и опазване на 
ценностите, залегнали в член 2 от 
Договора за Европейския съюз. 
Комисията следва да се стреми към 
последователност, полезни 
взаимодействия и допълване с 
дейностите на държавите членки и с 
други програми за финансиране, 
подпомагащи области на политиката с 
тесни връзки с фонда „Правосъдие, 
права и ценности“, включително с 
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взаимовръзки в областта на 
културата, медиите, изкуствата, 
образованието и творчеството.
Необходимо е да се създадат полезни 
взаимодействия с други европейски 
програми за финансиране, по-
специално в областта на заетостта, 
вътрешния пазар, 
предприемачеството, младежта, 
здравето, гражданството, 
правосъдието, миграцията, 
сигурността, 
научноизследователската дейност, 
иновациите, технологиите, 
промишлеността, сближаването, 
туризма, външните отношения, 
търговията и развитието.

програми „Творческа Европа“ и 
„Еразъм+“, както и със съответни 
политики на Съюза.

Изменение 13

Предложение за регламент
Съображение 23

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23) Към настоящата програма се 
прилага Регламент (ЕС, Евратом) 
№ [новият ФР] („Финансовият 
регламент“). В него са определени 
правилата относно изпълнението на 
бюджета на Съюза, включително 
правилата относно безвъзмездните 
средства, наградите, обществените 
поръчки, непрякото изпълнение, ,
финансовите инструменти и 
бюджетните гаранции.

(23) Към настоящата програма се 
прилага Регламент (ЕС, Евратом) 
№ [новият ФР] („Финансовият 
регламент“). В него са определени 
правилата относно изпълнението на 
бюджета на Съюза, включително 
правилата относно безвъзмездните 
средства, наградите, обществените 
поръчки, непрякото изпълнение, 
финансовите инструменти и 
бюджетните гаранции. Необходимо е да 
се гарантира, че процедурите и 
изискването за отпускане на 
безвъзмездни средства по програмата 
са лесни за прилагане за 
потенциалните бенефициери, 
включително за местните 
организации на гражданското 
общество, и че те осигуряват пълна 
прозрачност при използването на 
ресурсите, добро финансово 
управление и разумно използване на 
ресурсите. Като част от 
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изпълнението на тази програма 
следва да се приведат в действие и да 
се укрепят допълнително правилата, 
свързани с възможността за 
финансиране на местни, регионални, 
национални и транснационални 
организации на гражданското 
общество посредством многогодишни 
оперативни безвъзмездни средства, 
безвъзмездни средства, предоставяни 
на каскаден принцип, разпоредби, 
гарантиращи бързи и гъвкави 
процедури за осигуряване на 
безвъзмездни средства, като например 
двустепенна процедура за 
кандидатстване, лесни за прилагане 
процедури за кандидатстване и 
докладване.

Изменение 14

Предложение за регламент
Съображение 24

Текст, предложен от Комисията Изменение

(24) Видовете финансиране и 
методите за изпълнение съгласно 
настоящия регламент следва да се 
избират в зависимост от възможностите 
им за осъществяване на конкретните 
цели на действията и за постигане на 
резултати, като се вземат предвид по-
специално разходите за проверките, 
административната тежест и очакваният 
риск от неспазване. Това следва да 
включва разглеждане на възможността 
за използване на еднократни общи
суми, фиксирани ставки и разходи за 
единица продукт, както и финансиране, 
което не е свързано с разходи, както е 
посочено в член 125, параграф 1 от 
Финансовия регламент. В съответствие 
с Финансовия регламент, Регламент 
(ЕС, Евратом) № 883/2013 на 
Европейския парламент и на Съвета20, 
Регламент (ЕО, Евратом) № 2988/95 на 
Съвета21, Регламент (Евратом, ЕО) 

(24) Видовете финансиране и 
методите за изпълнение съгласно 
настоящия регламент следва да се 
избират в зависимост от възможностите 
им за осъществяване на конкретните 
цели на действията и за постигане на 
резултати, като се вземат предвид по-
специално разходите за проверките, 
административната тежест за 
Комисията и за бенефициера, 
капацитетът на потенциалния 
бенефициер, както и очакваният риск 
от неспазване. В това отношение 
следва да се вземе предвид
възможността за използване на 
еднократни суми, фиксирани ставки,
разходи за единица продукт, финансова 
подкрепа за трети страни, както и на
финансиране, което не е свързано с 
разходи, съгласно посоченото в 
член 125, параграф 1 от Финансовия 
регламент. Следва да се приемат 
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№ 2185/96 на Съвета22 и Регламент 
(ЕС) 2017/1939 на Съвета23 финансовите 
интереси на Съюза се защитават 
посредством пропорционални мерки, 
включително посредством 
предотвратяване, разкриване, 
коригиране и разследване на нередности 
и измами, събиране на изгубени, 
недължимо платени или неправилно 
използвани средства и, когато е 
целесъобразно, налагане на 
административни санкции. В 
съответствие по-специално с Регламент 
(ЕС, Евратом) № 883/2013 и Регламент 
(Евратом, ЕО) № 2185/96 Европейската 
служба за борба с измамите (OLAF) 
може да извършва административни 
разследвания, включително проверки и 
инспекции на място, за да установи дали 
е налице измама, корупция или друга 
незаконна дейност, засягаща 
финансовите интереси на Съюза. В 
съответствие с Регламент 
(ЕС) 2017/1939 Европейската 
прокуратура може да разследва и да 
преследва по наказателен ред измами и 
други престъпления, засягащи 
финансовите интереси на Съюза, както е 
предвидено в Директива (ЕС) 2017/1371 
на Европейския парламент и на 
Съвета24. В съответствие с Финансовия 
регламент всички лица или субекти, 
получаващи средства на Съюза, оказват 
пълно сътрудничество за защита на 
финансовите интереси на Съюза, 
предоставят необходимите права и 
достъп на Комисията, на OLAF, на 
Европейската прокуратура и на 
Европейската сметна палата (ЕСП) и 
гарантират, че всички трети страни, 
участващи в изпълнението на средства 
на Съюза, предоставят равностойни 
права.

критерии за съфинансиране в натура, 
включително под формата на 
доброволен труд, и то може да бъде 
отказвано в случаи на ограничено 
допълнително финансиране. В 
съответствие с Финансовия регламент, 
Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 на 
Европейския парламент и на Съвета20, 
Регламент (ЕО, Евратом) № 2988/95 на 
Съвета21, Регламент (Евратом, ЕО) 
№ 2185/96 на Съвета22 и Регламент 
(ЕС) 2017/1939 на Съвета23 финансовите 
интереси на Съюза се защитават 
посредством пропорционални мерки, 
включително посредством 
предотвратяване, разкриване, 
коригиране и разследване на нередности 
и измами, събиране на изгубени, 
недължимо платени или неправилно 
използвани средства и, когато е 
целесъобразно, налагане на 
административни санкции. В 
съответствие по-специално с Регламент 
(ЕС, Евратом) № 883/2013 и Регламент 
(Евратом, ЕО) № 2185/96 Европейската 
служба за борба с измамите (OLAF) 
може да извършва административни 
разследвания, включително проверки и 
инспекции на място, за да установи дали 
е налице измама, корупция или друга 
незаконна дейност, засягаща 
финансовите интереси на Съюза. В 
съответствие с Регламент 
(ЕС) 2017/1939 Европейската 
прокуратура може да разследва и да 
преследва по наказателен ред измами и 
други престъпления, засягащи 
финансовите интереси на Съюза, както е 
предвидено в Директива (ЕС) 2017/1371 
на Европейския парламент и на 
Съвета24. В съответствие с Финансовия 
регламент всички лица или субекти, 
получаващи средства на Съюза, оказват 
пълно сътрудничество за защита на 
финансовите интереси на Съюза, 
предоставят необходимите права и 
достъп на Комисията, на OLAF, на 
Европейската прокуратура и на 
Европейската сметна палата (ЕСП) и 
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гарантират, че всички трети страни, 
участващи в изпълнението на средства 
на Съюза, предоставят равностойни 
права.

_________________ _________________

20 Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 
на Европейския парламент и на Съвета 
от 11 септември 2013 г. относно 
разследванията, провеждани от 
Европейската служба за борба с 
измамите (OLAF), и за отмяна на 
Регламент (ЕО) № 1073/1999 на 
Европейския парламент и на Съвета и 
Регламент (Евратом) № 1074/1999 на 
Съвета (OB L 248, 18.9.2013 г., стр. 1).

20 Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 
на Европейския парламент и на Съвета 
от 11 септември 2013 г. относно 
разследванията, провеждани от 
Европейската служба за борба с 
измамите (OLAF), и за отмяна на 
Регламент (ЕО) № 1073/1999 на 
Европейския парламент и на Съвета и 
Регламент (Евратом) № 1074/1999 на 
Съвета (OB L 248, 18.9.2013 г., стр. 1).

21 Регламент (ЕО, Евратом) № 2988/95 
на Съвета от 18 декември 1995 г. 
относно защитата на финансовите 
интереси на Европейските общности 
(OB L 312, 23.12.1995 г., стр. 1).

21 Регламент (ЕО, Евратом) № 2988/95 
на Съвета от 18 декември 1995 г. 
относно защитата на финансовите 
интереси на Европейските общности 
(OB L 312, 23.12.1995 г., стр. 1).

22 Регламент (ЕВРАТОМ, ЕО) 
№ 2185/96 на Съвета от 11 ноември 
1996 г. относно контрола и проверките 
на място, извършвани от Комисията за 
защита на финансовите интереси на 
Европейските общности срещу измами 
и други нередности (OB L 292, 
15.11.1996 г., стр. 2).

22 Регламент (ЕВРАТОМ, ЕО) 
№ 2185/96 на Съвета от 11 ноември 
1996 г. относно контрола и проверките 
на място, извършвани от Комисията за 
защита на финансовите интереси на 
Европейските общности срещу измами 
и други нередности (OB L 292, 
15.11.1996 г., стр. 2).

23 Регламент (ЕС) 2017/1939 на Съвета 
от 12 октомври 2017 г. за установяване 
на засилено сътрудничество за 
създаване на Европейска прокуратура 
(ОВ L 283, 31.10.2017 г., стр. 1).

23 Регламент (ЕС) 2017/1939 на Съвета 
от 12 октомври 2017 г. за установяване 
на засилено сътрудничество за 
създаване на Европейска прокуратура 
(ОВ L 283, 31.10.2017 г., стр. 1).

24 Директива (ЕС) 2017/1371 на 
Европейския парламент и на Съвета от 5 
юли 2017 г. относно борбата с 
измамите, засягащи финансовите 
интереси на Съюза, по 
наказателноправен ред (ОВ L 198, 
28.7.2017 г., стр. 29).

24 Директива (ЕС) 2017/1371 на 
Европейския парламент и на Съвета от 5 
юли 2017 г. относно борбата с 
измамите, засягащи финансовите 
интереси на Съюза, по 
наказателноправен ред (ОВ L 198, 
28.7.2017 г., стр. 29).

Изменение 15

Предложение за регламент
Съображение 24 a (ново)



AD\1169763BG.docx 17/43 PE628.563v03-00

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

(24а) С цел да се повиши 
достъпността и да се предоставят 
насоки и практическа информация 
във връзка с програмата, следва да се 
създадат звена за контакт в 
държавите членки, които да 
осигуряват подкрепа както на 
бенефициерите, така и на 
кандидатите.

Изменение 16

Предложение за регламент
Съображение 25

Текст, предложен от Комисията Изменение

(25) Трети държави, които са членове 
на Европейското икономическо 
пространство (ЕИП), могат да участват 
в програми на Съюза в рамките на 
сътрудничеството, установено по силата 
на Споразумението за ЕИП, което 
предвижда изпълнението на програмите 
с решение съгласно посоченото 
споразумение. Могат да участват и 
трети държави на основание на други 
правни инструменти. В настоящия 
регламент следва да се въведе 
специална разпоредба за предоставяне 
на необходимите права и достъп на 
отговорния разпоредител с бюджетни 
кредити, OLAF и Европейската сметна 
палата, за да могат да упражняват 
правомощията си в пълна степен.

(25) Във връзка с изпълнението на 
конкретните цели за утвърждаване 
на равенството и правата, 
ангажираността и участието на 
гражданите в демократичния живот 
на Съюза, както и за борба с 
насилието срещу изложени на риск 
групи, трети държави, които са членове 
на Европейското икономическо 
пространство (ЕИП), могат да участват 
в програми на Съюза в рамките на 
сътрудничеството, установено по силата 
на Споразумението за ЕИП, което 
предвижда изпълнението на програмите 
с решение съгласно посоченото 
споразумение. Могат да участват и 
трети държави на основание на други 
правни инструменти. В настоящия 
регламент следва да се въведе 
специална разпоредба за предоставяне 
на необходимите права и достъп на 
отговорния разпоредител с бюджетни 
кредити, OLAF и Европейската сметна 
палата, за да могат да упражняват 
правомощията си в пълна степен.
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Изменение 17

Предложение за регламент
Съображение 30

Текст, предложен от Комисията Изменение

(30) За да се гарантират еднакви 
условия за прилагането на настоящия 
регламент, на Комисията следва да 
бъде делегирано правомощието да 
приема актове в съответствие с член 290 
от Договора за функционирането на 
Европейския съюз във връзка с 
показателите, посочени в членове 9 и 11
и приложение II. От особено значение е 
по време на подготвителната си работа 
Комисията да проведе подходящи 
консултации, включително на експертно 
равнище, и тези консултации да бъдат 
проведени в съответствие с принципите, 
определени в Междуинституционалното 
споразумение за по-добро 
законотворчество от 13 април 2016 г. 
По-специално, с цел осигуряване на 
равностойно участие при подготовката 
на делегираните актове, Европейският 
парламент и Съветът получават всички 
документи едновременно с експертите 
от държавите членки, като техните 
експерти получават системно достъп до 
заседанията на експертните групи на 
Комисията, занимаващи се с 
подготовката на делегираните актове.

(30) За да се изпълни програмата и
за да се гарантира ефективна оценка 
на напредъка към постигане на 
заложените в нея цели, на Комисията 
следва да бъде делегирано 
правомощието да приема актове в 
съответствие с член 290 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз 
във връзка с работните програми, 
посочени в член 13 и показателите, 
посочени в членове 14 и 16 и 
приложение II. От особено значение е 
по време на подготвителната си работа 
Комисията да проведе подходящи 
консултации, включително на експертно 
равнище, и тези консултации да бъдат 
проведени в съответствие с принципите, 
определени в Междуинституционалното 
споразумение за по-добро 
законотворчество от 13 април 2016 г. 
По-специално, с цел осигуряване на 
равностойно участие при подготовката 
на делегираните актове, Европейският 
парламент и Съветът получават всички 
документи едновременно с експертите 
от държавите членки, като техните 
експерти получават системно достъп до 
заседанията на експертните групи на 
Комисията, занимаващи се с 
подготовката на делегираните актове.

(вж. измененията на съображение 31 и членове 13, 16 и 19)

Обосновка

Работните програми следва да бъдат приемани чрез делегирани актове и това 
съображение следва да бъде съответно изменено. То следва също така да бъде 
приведено в съответствие с текста относно делегирането на правомощия в член 16.
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Изменение 18

Предложение за регламент
Съображение 31

Текст, предложен от Комисията Изменение

(31) С цел да се гарантират еднакви 
условия за изпълнение на настоящия 
регламент, на Комисията следва да се 
предоставят изпълнителни 
правомощия. Тези правомощия следва 
да бъдат упражнявани в 
съответствие с Регламент (ЕС) 
№ 182/2011 на Европейския парламент 
и на Съвета.

заличава се

(вж. измененията на съображение 30 и членове 13, 16 и 19)

Обосновка

Това съображение трябва да бъде заличено, тъй като предложението не следва да 
включва позовавания на актове за изпълнение.

Изменение 19

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

С него се определят целите на 
програмата, бюджетът за периода 
2021—2027 г., формите на финансиране 
от Съюза и правилата за предоставяне 
на такова финансиране.

С него се определят целите и 
приложното поле на програмата, 
бюджетът за периода 2021 – 2027 г., 
формите на финансиране от Съюза и 
условията за предоставяне на такова 
финансиране.

Изменение 20

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Общата цел на програмата е да 
насърчава и защитава правата и 

1. Общата цел на програмата е да 
насърчава и защитава правата и 
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ценностите, залегнали в договорите на 
ЕС, включително чрез подкрепа на 
организациите на гражданското 
общество, с цел поддържането на 
отворени, демократични и 
приобщаващи общества.

ценностите, залегнали в договорите на 
ЕС, по-специално чрез подкрепа на 
организациите на гражданското 
общество на местно, национално и 
транснационално равнище, с цел 
поддържане на отворени, основани на 
права и равенство, демократични и 
приобщаващи общества.

Изменение 21

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. да насърчава и гарантира 
основните права и ценности, 
демокрацията и принципите на 
правовата държава на местно, 
регионално, национално и 
транснационално равнище 
(направление „Ценности на Съюза“);

Изменение 22

Предложение за регламент
Член 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 2а

Направление „Ценности на Съюза“

В рамките на специфичните цели, 
определени в член 2, параграф 2, буква 
-а), програмата поставя акцент 
върху:

a) защитата и утвърждаването 
на:

i) демокрацията и принципите 
на правовата държава, включително 
гарантирането на независимостта на 
съдебната власт;

ii) наличието и ефективността 
на съдебната защита, предоставяна 
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от безпристрастни съдилища, 
включително защита на основните 
права; своевременното и правилно 
изпълнение на съдебните решения; 
ефективността на разследването, 
наказателното преследване или 
санкционирането на нарушения на 
правото;

ii) прозрачността и липсата на 
произвол в решенията на публичните 
органи, в това число от 
правоприлагащите органи;

б) предоставянето на подкрепа за 
независимите защитници на правата 
на човека и организации на 
гражданското общество, които 
осъществяват мониторинг на 
спазването на принципите на 
правовата държава;

в) предоставянето на подкрепа за 
защитата на лица, сигнализиращи за 
нередности, и инициативи, които 
насърчават прозрачността, 
отчетността, почтеността и 
липсата на корупция и конфликти на 
интереси в публичните органи;

г) защитата и утвърждаването
на основните права, включително 
укрепването на свободата на 
изразяване на мнение, на мирни 
събрания или на сдружаване, 
свободата и плурализма на медиите, в 
т.ч. разследващата журналистика, 
академичната свобода, свободата на 
религията или убежденията и 
правото на зачитане на личния и 
семейния живот;

д) подкрепата, 
оправомощаването и изграждането 
на капацитета на независимите 
организации на гражданското 
общество, работещи в областите, 
посочени в букви а) – г) от настоящия 
член.

(вж. измененията на съображение 4а (ново), член 2, параграф 2, буква -а) (нова), 
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както и член 6 и приложение I)

Обосновка

Новата програма следва да включва специфична цел, която е свързана с 
утвърждаването на демокрацията, основните права и принципите на правовата 
държава (направление „Ценности на Съюза“).

Изменение 23

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

В рамките на специфичната цел, 
определена в член 2, параграф 2, буква 
а), програмата поставя акцент върху:

В рамките на общата цел, определена 
в член 2, параграф 1 и в рамките на 
специфичната цел, определена в член 2, 
параграф 2, буква а) програмата поставя 
акцент върху:

Изменение 24

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) предотвратяването и борбата с 
неравенствата и дискриминацията, 
основани на пол, расов или етнически 
произход, религия или убеждения, 
увреждания, възраст или сексуална 
ориентация, и подкрепа на 
всеобхватните политики за насърчаване 
на равенството между половете и борба 
с дискриминацията и за тяхното 
интегриране, както и политиките за 
борба с расизма и всички форми на 
нетолерантност;

a) предотвратяването и борбата с 
неравенствата и дискриминацията, 
основани на пол, социален пол, расов, 
социален, културен или етнически 
произход, религия или убеждения, 
увреждания, възраст или сексуална 
ориентация, и подкрепа на 
всеобхватните политики за насърчаване 
на равенството между половете и борба 
с дискриминацията и за тяхното 
интегриране, както и политиките за 
борба с расизма, ксенофобията, 
хомофобията и всички други форми на 
нетолерантност;

Обосновка

С настоящото изменение се възстановяват елементи от програмата „Права, 
равенство и гражданство“.
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Изменение 25

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква a а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

aа) утвърждаването на 
равенството като всеобщо основно 
право и основна ценност на Съюза;

Изменение 26

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) защитата и утвърждаването на 
правата на детето, правата на хората с 
увреждания, правата, свързани с 
гражданството на Съюза и правата на 
защита на личните данни.

б) защитата и утвърждаването на 
правата на детето, правата на хората с 
увреждания, правата, свързани с 
гражданството на Съюза и правата на 
защита на неприкосновеността на 
личния живот и личните данни; 
повишаването на осведомеността 
относно тези права.

Обосновка

С настоящото изменение се възстановяват елементи от програмата „Права, 
равенство и гражданство“.

Изменение 27

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

В рамките на специфичната цел, 
определена в член 2, параграф 2, буква 
б), програмата поставя акцент върху:

В рамките на общата цел, определена 
в член 2, параграф 1 и в рамките на  
специфичната цел, определена в член 2, 
параграф 2, буква б), програмата 
поставя акцент върху:
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Изменение 28

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) подобряване на разбирането на 
гражданите за Съюза и неговите
история, културно наследство и
многообразие; 

a) подобряване на разбирането на 
гражданите за Съюза и неговата 
интеграция, история, институции, 
ценности, цел и културно наследство, 
които съставляват европейската 
идентичност в неговото многообразие; 

Обосновка

С настоящото изменение се възстановяват елементи от програмата „Европа за 
гражданите“.

Изменение 29

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) насърчаване на обмена и 
сътрудничеството между гражданите от 
различни държави; насърчаване на 
гражданското и демократичното 
участие, като се даде на гражданите и 
представителните организации 
възможността да изразяват и обменят 
публично мнения във всички области на 
дейност на Съюза;

б) насърчаване на обмена и 
сътрудничеството между гражданите от 
различни държави; насърчаване на 
гражданското и демократичното 
участие, като се даде на гражданите и 
представителните организации 
възможността да изразяват и обменят 
публично мнения във всички области на 
дейност на Съюза, с оглед на по-
пълното разбиране за 
плуралистичната демокрация на 
участието, принципите на правовата 
държава и основните права и 
ценности;

Изменение 30

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква б a (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) насърчаване на гражданското и 
демократичното участие на 
равнището на Съюза, като се даде 
възможност на гражданите и на 
представителните организации да 
изразяват и обменят публично 
мнения във всички области на 
дейност на Съюза и да провеждат 
разисквания относно бъдещето на 
европейската интеграция;

(вж. изменението на член 4, параграф 1, буква б)

Изменение 31

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква б б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

бб) насърчаване на възможностите за 
обществена, междукултурна и 
междурелигиозна ангажираност и 
доброволческа дейност на равнището 
на Съюза;

Обосновка

С настоящото изменение се възстановяват елементи от програмата „Европа за 
гражданите“.

Изменение 32

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) предотвратяване и борба с 
всички форми на насилие над деца, 
млади хора и жени, както и с насилието 
над други изложени на риск групи;

a) предотвратяване и борба с 
всички форми на насилие, особено над 
деца, млади хора и жени, както и с 
насилието над всички други изложени 
на риск групи;
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Изменение 33

Предложение за регламент
Член 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 6 Член 6

Бюджет Бюджет

1. Финансовият пакет за 
изпълнение на програмата за периода 
2021—2027 г. е [641 705 000] EUR по 
текущи цени.

1. Финансовият пакет за 
изпълнението на програмата за периода 
2021 – 2027 г. е [1 834 000 000] EUR по 
текущи цени.

2. В рамките на сумата, посочена в 
параграф 1, следната индикативна сума 
се разпределя за долупосочената цел:

2. В рамките на сумата, посочена в 
параграф 1, следната индикативна сума 
се разпределя за долупосочената цел:

-a) [850 000 000] EUR за 
специфичните цели, посочени в 
член 2, параграф 2, буква -а).

a) [408 705 000] EUR за 
специфичните цели, посочени в член 2, 
параграф 2, букви а) и в);

a) [484 000 000] EUR за 
специфичните цели, посочени в член 2, 
параграф 2, букви а) и в);

б) [233 000 000] EUR за 
специфичните цели, посочени в член 2, 
параграф 2, буква б).

б) [500 000 000] EUR за 
специфичните цели, посочени в член 2, 
параграф 2, буква б).

2а. Не по-малко от 65% от 
средствата, посочени в член 6, 
параграф 2, буква а) и член 6, параграф 
2, буква б), се разпределят за 
безвъзмездни средства за дейности, за 
безвъзмездни средства за оперативни 
разходи и за основно финансиране за 
организациите на гражданското 
общество.

3. Сумата, посочена в параграф 1, 
може да бъде използвана за техническа 
и административна помощ за 
изпълнението на програмата, например 
подготвителни, мониторингови, 
контролни и одитни дейности и 
дейности за оценка, включително 
корпоративни информационни системи, 
проучвания, срещи на експерти, 
съобщения относно приоритетите и 

3. Сумата, посочена в параграф 1, 
може да бъде използвана за техническа 
и административна помощ за 
изпълнението на програмата, например 
подготвителни, мониторингови, 
контролни и одитни дейности и 
дейности за оценка, включително
корпоративни информационни системи, 
проучвания, срещи на експерти, 
съобщения относно приоритетите и 
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областите, свързани с общите цели на 
програмата.

областите, свързани с общите цели на 
програмата.

4. Без да се засяга Финансовият 
регламент, разходите за действия, 
произтичащи от проекти, включени в 
първата работна програма, могат да 
бъдат допустими от 1 януари 2021 г.

4. Без да се засяга Финансовият 
регламент, разходите за действия, 
произтичащи от проекти, включени в 
първата работна програма, могат да 
бъдат допустими от 1 януари 2021 г.

5. Ресурсите, отпуснати на 
държавите членки в режим на споделено 
управление, могат по искане на 
държавите членки да бъдат прехвърлени 
към програмата. Комисията изпълнява 
тези ресурси пряко в съответствие с 
член 62, параграф 1, буква а) от 
Финансовия регламент или непряко — в 
съответствие с член 62, параграф 1, 
буква в) от него. Когато е възможно, 
тези ресурси се изразходват в полза на 
съответната държава членка.

5. Ресурсите, отпуснати на 
държавите членки в режим на споделено 
управление, могат по искане на 
държавите членки да бъдат прехвърлени 
към програмата. Комисията изпълнява 
тези ресурси пряко в съответствие с 
член 62, параграф 1, буква а) от 
Финансовия регламент или непряко – в 
съответствие с член 62, параграф 1, 
буква в) от него. Когато е възможно, 
тези ресурси се изразходват в полза на 
съответната държава членка.

Изменение 34

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Програмата може да предоставя
финансиране чрез всяка една от 
формите, предвидени във Финансовия 
регламент.

2. Програмата може да предоставя 
финансиране чрез всяка една от 
формите, предвидени във Финансовия 
регламент, което гарантира добро 
финансово управление, разумно 
използване на публичните средства, 
ниска административна тежест за 
оператора на програмата и за 
бенефициерите, както и достъпност 
на средствата по програмата за 
потенциалните бенефициери. 
Програмата предоставя финансиране 
основно чрез безвъзмездни средства за 
дейности, годишни и многогодишни 
безвъзмездни средства за оперативни 
разходи и основно финансиране. Тя 
може да използва еднократни суми, 
разходи за единица продукт, 
фиксирани ставки и финансова 
подкрепа за трети страни.
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Изискванията за съфинансиране се 
приемат в натура и могат да бъдат 
отменяни в случаите на ограничено 
допълнително финансиране.

Изменение 35

Предложение за регламент
Член 9 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 9a

Дейности, които са допустими за 
финансиране

Общите и специфичните цели на 
програмата се постигат по-
специално, но не изключително, чрез 
подкрепа на следните дейности, 
извършвани от един или няколко 
допустими субекти:

a) повишаване на 
осведомеността, общественото 
образование, насърчаване и 
разпространение на информация с цел 
подобряване на познаването на 
политиките, принципите и правата в 
обхванатите от програмата области 
и нейните цели;

б) аналитични дейности, 
свързани с мониторинга, 
докладването и застъпничеството с 
цел да се подобри разбирането на 
положението в държавите членки и 
на равнището на Съюза в 
обхванатите от програмата 
области, както и за да се подобри 
транспонирането и прилагането на 
правото на Съюза, политиките и 
общите ценности на Съюза в 
рамките на държавите членки;

в) обучаване на съответните 
заинтересовани страни, за да се 
увеличат познанията им по 
отношение на политиките и правата 
в обхванатите области и за да се 
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укрепи способността на 
съответните заинтересовани страни 
да се застъпват за политиките и 
правата в обхванатите области;

г) насърчаване на обществената 
осведоменост и разбиране по 
отношение на рисковете, правилата, 
предпазните мерки и правата във 
връзка със защитата на личните 
данни, неприкосновеността на 
личния живот и цифровата 
сигурност, както и справяне с 
фалшивите новини и целенасоченото 
разпространение на невярна 
информация посредством повишаване 
на осведомеността, обучения, 
проучвания и дейности по 
наблюдение;

д) повишаване на осведомеността 
на гражданите относно европейската 
култура и история и паметта за 
миналото, както и засилване на 
чувството им за солидарност и 
принадлежност към Съюза;

е) обединяване на европейски 
граждани от различни 
националности и култури, като им се 
даде възможност да участват в 
дейности за побратимяване на 
градове и в проекти и доброволческа 
дейност на равнището на Съюза;

ж) насърчаване и улесняване на 
активното и приобщаващо участие в 
изграждането на един по-
демократичен Съюз, както и 
повишаване на осведомеността и 
утвърждаване и защита на правата и 
ценностите чрез подкрепа за 
организациите на гражданското 
общество.

з) финансиране на техническата 
и организационната подкрепа за 
прилагане на Регламент [(ЕС) 
№ 211/2011], като по този начин се 
подкрепя упражняването от страна 
на гражданите на правото да 
предлагат и подкрепят европейски 
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граждански инициативи;

и) подпомагане на организациите 
на гражданското общество, 
извършващи дейност в обхванатите 
от програмата области на всички 
равнища, както и развиване на 
капацитета на европейските мрежи 
и организациите на гражданското 
общество за принос към развитието, 
повишаване на осведомеността и 
наблюдение на прилагането на 
правото на Съюза и изпълнението на 
политическите цели, ценности и 
стратегии;

й) повишаване на капацитета и 
независимостта на защитниците на 
правата на човека и на организациите 
на гражданското общество, които 
наблюдават състоянието във връзка с 
принципите на правовата държава, и 
подкрепа за дейностите на местно, 
регионално и национално равнище;

к) осигуряване на подкрепа за 
инициативи и мерки за утвърждаване 
и защита на свободата и плурализма 
на медиите и за изграждане на 
капацитет с оглед на новите 
предизвикателства, като например 
нови медии, и борба с изказвания, 
насаждащи омраза;

л) оказване на подкрепа и 
изграждане на капацитет на 
организациите на гражданското 
общество, осъществяващи дейности 
в областта на насърчаването и 
наблюдението на прозрачността и 
почтеността на публичната 
администрация, както и в областта 
на борбата с корупцията;

м) осигуряване на подкрепа за 
организациите на гражданското 
общество, извършващи дейност в 
областта на защитата и 
утвърждаването на основните права, 
включително подкрепа за 
дейностите, насочени към 
повишаване на осведомеността 
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относно основните права и принос за 
социалната подкрепа и образованието 
в областта на основните права;

н) осигуряване на подкрепа за 
инициативи и мерки за насърчаване и 
защита на свободата и плурализма на 
медиите и за изграждане на 
капацитет с оглед на новите 
предизвикателства, като например 
нови медии, и борба с изказвания, 
насаждащи омраза;

о) осигуряване на подкрепа за 
дейности, имащи за цел насърчаване 
на мирен демократичен диалог между 
хора с различни политически 
възгледи;

п) осигуряване на подкрепа за 
разработване и поддръжка на 
инструменти на информационните и 
комуникационните технологии (ИКТ) 
и мерки за насърчаване на медийната 
грамотност сред обществеността;

Изменение 36

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2 – буква а – тире 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

– държава членка или отвъдморска 
страна или територия, свързана с нея;

– държава членка или отвъдморска 
страна или територия, свързана с 
държава членка;

Изменение 37

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2 – буква а – тире 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

– трета държава, асоциирана към 
програмата;

– трета държава, асоциирана към 
програмата, в съответствие с член 7 
от настоящия регламент;
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Изменение 38

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Програмата се изпълнява чрез 
работните програми, посочени в 
член 110 от Финансовия регламент.

1. Програмата се осъществява чрез 
работните програми, посочени в 
член 110 от Финансовия регламент.

(вж. измененията на съображения 30 и 31 и на член 13, параграф 2, както и на членове 
16 и 19)

Изменение 39

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Комисията прилага принципа 
на партньорство, когато взема 
решение за приоритетите си по 
програмата, и предвижда 
всеобхватно участие на 
заинтересованите страни в 
планирането, изпълнението, 
наблюдението и оценката на 
настоящата програма и нейните 
работни програми в съответствие с 
член 15а.

Изменение 40

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Работната програма се приема 
от Комисията посредством акт за 
изпълнение. Този акт за изпълнение се 
приема в съответствие с 
процедурата по консултиране, 
посочена в член 19.

2. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 16 за 
допълване на настоящия регламент 
чрез определяне на подходящата 
работна програма.
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(вж. измененията на съображения 30 и 31 и на член 13, параграф 1, както и на членове 
16 и 19)

Обосновка

Работните програми следва да бъдат приети чрез делегирани актове. Настоящото 
изменение предлага подходящата формулировка.

Изменение 41

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Системата за отчитане на 
изпълнението гарантира ефикасното, 
ефективно и навременно събиране на 
данните за мониторинга на 
изпълнението на програмата и на 
нейните резултати. За тази цел на 
получателите на средства от Съюза и на 
държавите членки се налагат 
пропорционални изисквания за 
докладване.

3. Системата за отчитане на 
изпълнението гарантира ефикасното, 
ефективно и навременно събиране на 
данните за мониторинга на 
изпълнението на програмата и на 
нейните резултати. За тази цел на 
получателите на средства от Съюза и на 
държавите членки се налагат 
пропорционални и възможно най-
малко обременителни изисквания за 
докладване. С цел улесняване на 
изпълнението на изискванията за 
докладване, Комисията предоставя 
лесни за ползване формати и предлага 
програми за ориентиране и 
подпомагане, насочени най-вече към 
социалните партньори и организации, 
които невинаги разполагат с ноу-хау и 
с подходящи ресурси и служители, за 
да изпълнят изискванията за 
докладване.

Изменение 42

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Междинната оценка на 
програмата се извършва, след като за 
изпълнението на програмата се натрупа 

2. (не се отнася до българския 
текст)
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достатъчно информация, но не по-късно 
от четири години след започване на 
изпълнението на програмата. В
междинната оценка се вземат предвид 
резултатите от оценката на 
въздействието в дългосрочен план на 
предшестващите програми (програма 
„Права, равенство и гражданство“ и 
програма „Европа за гражданите“).

Обосновка

С настоящото изменение се цели да се осигури по-последователна формулировка в 
същия параграф.

Изменение 43

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Комисията представя 
заключенията от оценките, придружени 
от нейните наблюдения на Европейския 
парламент, Съвета, Европейския 
икономически и социален комитет и 
Комитета на регионите.

4. Комисията представя 
заключенията от оценките, придружени 
от нейните наблюдения на Европейския 
парламент, Съвета, Европейския 
икономически и социален комитет и 
Комитета на регионите. Комисията 
оповестява оценката и осигурява 
лесен достъп до нея, като я публикува 
на своя уебсайт.

Изменение 44

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Правомощието да приема 
делегирани актове, посочено в член 14, 
се предоставя на Комисията до 31 
декември 2027 г.

2. Правомощието за приемане на 
делегирани актове, посочено в членове 
13 и 14, се предоставя на Комисията до 
31 декември 2027 г.

(вж. измененията на съображения 30 и 31 и на член 13, член 16, параграфи 3 и 6 и член 
19)
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Обосновка

Работните програми следва да бъдат приети чрез делегирани актове. Настоящото 
изменение предлага подходящата формулировка.

Изменение 45

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Делегирането на правомощия, 
посочено в член 14, може да бъде 
оттеглено по всяко време от 
Европейския парламент или от Съвета. 
С решението за оттегляне се прекратява 
посоченото в него делегиране на 
правомощия. Оттеглянето поражда 
действие в деня след публикуването на 
решението в Официален вестник на
Европейския съюз или на по-късна дата, 
посочена в решението. То не засяга 
действителността на делегираните 
актове, които вече са в сила.

3. Делегирането на правомощия, 
посочено в членове 13 и 14, може да 
бъде оттеглено по всяко време от 
Европейския парламент или от Съвета. 
С решението за оттегляне се прекратява 
посоченото в него делегиране на 
правомощия. Оттеглянето поражда 
действие в деня след публикуването на 
решението в Официален вестник на 
Европейския съюз или на по-късна дата, 
посочена в решението. То не засяга 
действителността на делегираните 
актове, които вече са в сила.

(вж. измененията на съображения 30 и 31 и на член 13, член 16, параграфи 2 и 6, 
както и на член 19)

Обосновка

Работните програми следва да бъдат приети чрез делегирани актове. Настоящото 
изменение предлага подходящата формулировка.

Изменение 46

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Преди приемането на делегиран 
акт Комисията се консултира с 
експерти, определени от всяка държава 
членка в съответствие с принципите, 
залегнали в Междуинституционалното 

4. Преди приемането на делегиран 
акт Комисията се консултира с 
експерти, определени от всяка държава 
членка в съответствие с принципите, 
залегнали в Междуинституционалното 
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споразумение за по-добро 
законотворчество от 13 април 2016 г.

споразумение за по-добро 
законотворчество от 13 април 2016 г. 
При подготовката и изготвянето на 
делегираните актове Комисията 
гарантира, че всички документи, 
съдържащи проектите на актовете, 
се предават своевременно и 
едновременно на Европейския 
парламент, Съвета и експертите от 
държавите членки. Ако считат за 
необходимо, Европейският 
парламент и Съветът могат да 
изпращат свои експерти на 
заседанията на експертните групи на 
Комисията, занимаващи се с 
изготвянето на делегираните актове, 
на които са поканени експертите от 
държавите членки.

Изменение 47

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Веднага след като приеме 
делегиран акт, Комисията нотифицира 
акта едновременно на Европейския 
парламент и на Съвета.

5. Веднага след като приеме 
делегиран акт, Комисията нотифицира 
акта едновременно на Европейския 
парламент и на Съвета. Въз основа на 
Междуинституционалното 
споразумение от 13 април 2016 г. за 
по-добро законотворчество, 
гражданите и други заинтересовани 
страни могат да изразяват мнението 
си относно проекта на текста на 
делегиран акт в срок от четири 
седмици. По проекта на текста се 
провежда консултация с Европейския 
икономически и социален комитет и с 
Комитета на регионите във връзка с 
изпълнението на програмата.

Изменение 48

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 6
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Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Делегиран акт, приет съгласно 
член 14, влиза в сила единствено ако 
нито Европейският парламент, нито 
Съветът не са представили възражения в 
срок от два месеца след 
нотифицирането на същия акт на 
Европейския парламент и на Съвета или 
ако преди изтичането на този срок и 
Европейският парламент, и Съветът са 
уведомили Комисията, че няма да 
представят възражения. Посоченият 
срок се удължава с два месеца по 
инициатива на Европейския парламент 
или на Съвета.

6. Делегиран акт, приет съгласно 
членове 13 и 14, влиза в сила 
единствено ако нито Европейският 
парламент, нито Съветът не са 
представили възражения в срок от два 
месеца след нотифицирането на същия 
акт на Европейския парламент и на 
Съвета или ако преди изтичането на 
този срок и Европейският парламент, и 
Съветът са уведомили Комисията, че 
няма да представят възражения. 
Посоченият срок се удължава с два 
месеца по инициатива на Европейския 
парламент или на Съвета.

(вж. измененията на съображения 30 и 31 и член 13, член 16, параграфи 2 и 3, както и 
член 19)

Обосновка

Работните програми следва да бъдат приети чрез делегирани актове. Настоящото 
изменение предлага подходящата формулировка.

Изменение 49

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Получателите на финансиране от 
Съюза посочват неговия произход и 
гарантират видимостта на 
финансирането от Съюза (по-специално 
когато популяризират действията и 
резултатите от тях), като предоставят 
последователна, ефективна и 
пропорционална целева информация на 
различни видове публика, включително 
медиите и обществеността.

1. Получателите на финансиране от 
Съюза посочват неговия произход и 
гарантират видимостта на 
финансирането от Съюза (по-специално 
когато популяризират действията и 
резултатите от тях), като предоставят 
последователна, ефективна и 
пропорционална целева информация на 
различни видове публика, включително 
медиите и обществеността, и, когато е 
целесъобразно, бенефициерите на 
действия, финансирани по този 
начин, както и участниците в тях.
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Изменение 50

Предложение за регламент
Член 18 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 18a

Звена за контакт по програмата

В сътрудничество с местните 
партньори и/или с държавите членки
Комисията създава звена за контакт 
в държавите членки. Звената за 
контакт предоставят на 
заинтересованите лица и на 
бенефициерите по програмата 
безпристрастни насоки и 
практическа информация и помощ 
във връзка с всички аспекти на 
програмата, включително по 
отношение на процеса на 
кандидатстване, процедурите за 
изпълнение на проекти, докладването 
и други формалности. Звената за 
контакт могат да бъдат ръководени 
от държавите членки или от 
организации на гражданското 
общество или от консорциуми с 
тяхно участие.

Изменение 51

Предложение за регламент
Член 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 19 заличава се

1. Комисията се подпомага от 
комитет. Този комитет е комитет 
по смисъла на Регламент (ЕС) 
№ 182/2011.

2. При позоваване на настоящия 
параграф се прилага член 4 от 
Регламент (ЕС) № 182/2011.

3. Комитетът може да заседава в 
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специални състави, за да разглежда 
отделните направления на 
програмата.

(вж. измененията на съображения 30 и 31 и на членове 13 и 16)

Обосновка

Този член следва да се заличи, тъй като предложението не следва да включва 
позовавания на актове за изпълнение.

Изменение 52

Предложение за регламент
Приложение І

Текст, предложен от Комисията Изменение

Приложение І заличава се

Дейности по програмата

Конкретните цели на програмата, 
посочени в член 2, параграф 2, ще се 
осъществяват по-специално чрез 
подпомагане на следните дейности:

a) повишаване на 
осведомеността, разпространение на 
информация с цел подобряване на 
познаването на политиките и 
правата в обхванатите от 
програмата области;

б) взаимно обучение чрез обмен на 
добри практики между 
заинтересованите страни с цел 
подобряване на познаването и 
взаимното разбиране и на 
гражданското и демократичното 
участие;

в) аналитични и мониторингови 
дейности31 за подобряване на 
разбирането на ситуацията в 
държавите членки и на равнището на 
ЕС в обхванатите от програмата 
области, както и за подобряване на 
прилагането на правото и 
политиките на ЕС;
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г) обучение на съответните 
заинтересовани страни с цел 
подобряване на познанията им 
относно политиките и правата в 
обхванатите области;

д) разработване и поддръжка на 
инструменти за информационни и 
комуникационни технологии (ИКТ);

е) повишаване на осведомеността 
на гражданите относно европейската 
култура и история и паметта за 
миналото, както и засилване на 
чувството им за принадлежност към 
Съюза;

ж) обединяване на европейски 
граждани от различни 
националности и култури, като им се 
дава възможност да участват в 
дейности по побратимяване на 
градове;

з) насърчаване и улесняване на 
активното участие в изграждането 
на по-демократичен Съюз, както и 
осведоменост за правата и 
ценностите чрез подкрепа за 
организациите на гражданското 
общество.

и) финансиране на техническата 
и организационната подкрепа за 
изпълнение на Регламент [(ЕС) № 
211/2011], като по този начин се 
подкрепя упражняването от страна 
на гражданите на правото да 
предлагат и подкрепят европейски 
граждански инициативи;

й) развитие на капацитета на 
европейските мрежи за насърчаване и 
доразвиване на законодателните 
актове на Съюза, целите на 
политиката и стратегиите, както и 
за подкрепа на организациите на 
гражданското общество, 
осъществяващи дейности в 
областите, обхванати от 
програмата;
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к) подобряване на знанията за 
програмата и на разпространението 
и прехвърлимостта на резултатите 
от нея, както и насърчаване на 
работата с граждани на място, 
включително чрез създаване и 
подкрепа на служби за 
програмата/национална контактна 
мрежа.

_________________

31  Тези дейности включват например 
събирането на данни и 
статистическа информация; 
разработването на общи методи и –
по целесъобразност – показатели или 
ориентири за сравнение; проучвания, 
изследвания, анализи и допитвания; 
оценки; оценка на въздействието; 
изготвянето и публикуването на 
насоки, доклади и образователни 
материали.
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